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1.

INTRODUCCIÓ

La Normativa d’organització i Funcionament de Centre (NOFC) de l’intermunicipal del Penedès
és una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i establir, de forma clara i
coherent, les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. La
normativa recollida en aquest document s’adreça a tots els qui d’una manera o altra participen
de l’acte educatiu i en garanteix els seus drets i llibertats fonamentals. 1
El document recull totes les normes que fan possible el treball educatiu i la gestió del Centre en
consonància amb els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).
Els principis en els quals s’inspira el document són els següents:
a) L’educació és un dret inalienable del nostre alumnat. Aquest dret s’ha de garantir en
un marc de qualitat i equitat.
b) L’aprenentatge i la convivència en el centre, ha de garantir el respecte a la llibertat de
l’individu i la seva personalitat.
c) Els membres de la comunitat educativa tenen dret a intervenir en les decisions que els
afectin, mitjançant els seus representants lliurement elegits pels òrgans col·legiats.
d) L’alumnat ha de poder desenvolupar el seu projecte vital tot reforçant la seva capacitat
de prendre decisions raonades i assumint la responsabilitat de les mateixes. Totes les
activitats que fa dins i fora del centre formen part de la seva educació i formació.
Orientar-les és la funció de qui els acompanyem en aquest trajecte.
e) El dret d’expressió de pensaments, idees i opinions és un dret fonamental que ha
d’estar preservat de qualsevol intent de dominació o manipulació de l’alumnat,
mitjançant les diferents formes del saber.
f) Els objectius educatius del nostre centre han de quedar garantits mitjançant la
normativa interna.
g) El correcte compliment de les normes vigents permeten el respecte dels drets dels
membres de la comunitat educativa. Cal vetllar pel seu compliment.

1En

aquest document, qualsevol referència a les famílies de l'alumnat comprèn a qualsevol dels membres que en tenen
la custòdia legal: el pare, la mare i el tutor o tutora legal de l’alumna o alumne.
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h) L’aplicació de sancions derivades de les normes inherents a aquestes NOFC tindran
sempre l’esperit de comprensió i la cerca de solucions per damunt de la repressió i
el càstig.
i) En el cas que arribin les accions punitives, aquestes es duran a terme sota la premissa
que són una necessitat imprescindible per a la bona marxa i el bon desenvolupament
de la tasca educativa.
j) La proposició d’esmenes i l’autoavaluació o les modificacions del present reglament
segons l’evolució de la situació es tindran en compte si així podem garantir millor
assolir els objectius educatius.
k) L’exercici de les llibertats acadèmiques ha d’estar en concordança dins del marc dels
òrgans col·legiats de gestió, unipersonals de gestió i els equips educatius.
l) La llengua vehicular del centre és el català i hem de vetllar pel seu ús preferent. Així
mateix, cal vetllar per l’ús i respecte de les dues llengües oficials i per la resta de les
llengües parlades en el sí de la nostra comunitat educativa.
Aquestes normes s’aplicaran a les activitats realitzades a l’INS Intermunicipal del Penedès o en
qualsevol instal·lació a que s’hagi traslladat la comunitat educativa –o una part d’ella- per
l’acompliment dels objectius fixats als centres educatius. Les normes recollides en aquest
document són vinculants per a tots els membres de la comunitat educativa del centre–professors,
personal d’administració i serveis, alumnes i famílies- en tot el que fa referència a les tasques
educatives i organitzatives atribuïdes a un centre educatiu. L’aprovació i actualització d’aquestes
normes correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció. Aquestes normes es poden
aprovar globalment o per parts.

2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU.
L’autonomia del nostre centre educatiu abasta l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió de
recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió.
El nostre centre està subjecte a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de rendiments
educatius de l’alumnat.
L’administració educativa respecta i dona suport a l’exercici de l’autonomia del centre en el marc
de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i control previstes a
l’ordenament.
La Inspecció d’Ensenyament adequa les actuacions que li corresponen en l’exercici de les seves
8

funcions, al règim d’autonomia del centre i a l’assignació de responsabilitats a la seva direcció. El
centre té establert un sistema d’acolliment del professorat a inici de curs, per garantir el
coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació del seu exercici professional.
2.1 L'organització pedagògica
En el marc autonomia de centre, els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels nostres
ensenyaments contribueixen al compliment dels principis del sistema educatiu:
1. L’organització pedagògica s’orienta a fer possible una educació integral del nostre
alumnat per tal que puguin dur a terme el seu projecte vital i assolir la plena integració
social i laboral. En aquest sentit és clau l'acompanyament tutorial i la coordinació dels
equips docents.
2. La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball quotidià al
centre educatiu.
3. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual per mitjà
de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació amb
l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de competències.
4. La coeducació com a eina educativa que fomenta el respecte vers totes les formes de
viure la identitat de gènere.
5. L’establiment de normes, basades en els principis democràtics, que afavoreixen els
hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.
6. La implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills, entesa com una part
fonamental de la comunitat educativa del centre.
Els criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments obligatoris i postobligatoris han de
contribuir a:
a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de l’alumnat en el seu procés educatiu,
sense perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels seus
fills i les seves filles.
b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que
resultin positius pel progrés de l’alumnat.
c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que
utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir amb èxit
uns determinats resultats.
d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les
característiques i necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius
específics de cada ensenyament, sense perjudici del manteniment de la coherència
9

global dels elements educatius de la formació.
e) Fer possible una avaluació objectiva (formativa i qualitativa) del rendiment escolar que
delimiti els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per a cada
alumne/a, i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics de l’alumnat i les fites
que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes.
f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la
comunitat.
La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments té la finalitat prioritària de garantir
l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada currículum, així com la
consecució de l’excel·lència en un context d’equitat que pot comportar la incorporació
d’objectius addicionals i l’adopció de mesures organitzatives i de gestió específiques. Aquestes
mesures poden afectar variables com l'ús del temps i dels espais, l’agrupament de l’alumnat i els
criteris d’assignació de docència al professorat, l'ús dels recursos didàctics, la formació del
professorat, i d’acord amb el que determinin els decrets d’ordenació curricular aplicables, la
distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos.
Tots els grups classe disposen d’un/a tutor/a, designat entre el professorat que s’encarrega de la
docència i en el cas d’ESO i BAT, disposen de dues hores setmanals del seu horari per a l’atenció
i orientació tutorial.

2.2 La gestió del PEC i Projecte de Direcció.
El projecte educatiu i el projecte de direcció:
1. El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i
l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el
desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció
del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar
durant el període i, si s’escau, ha de formular propostes en relació amb l’adaptació o
modificació, total o parcial, del projecte educatiu. El Consell Escolar n’ha de ser
informat.
2. El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals
anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte.
3. En l’actualització del projecte de direcció i en la renovació del mandat, s’han de tenir
en compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que
10

es considerin pertinents, sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de noves, amb
els indicadors corresponents, quan escaigui.
4. Entre els indicadors n’hi haurà d’haver necessàriament de referits a l’acord de
corresponsabilitat vigent, si el centre l’ha subscrit o modificat durant el mandat
anterior de la mateixa direcció.
5. Per a l’aprovació del PEC cal fer consulta prèvia preceptiva al Consell Escolar. També
de les concrecions del PEC que es fan anualment a la programació general i cada quatre
anys en la renovació de mandat de la direcció.
2.3 L'aplicació dels acords de corresponsabilitat
El centre pot establir un acord de corresponsabilitat amb l’Administració educativa per a
l’aplicació del seu projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció. Correspon al consell
escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i participar en l’avaluació de la seva aplicació.
L’Administració educativa i el centre defineixen els objectius dels acords de coresponsabilitat
segons els principis que orienten el sistema educatiu. En els acords de coresponsabilitat,
l’Administració educativa es compromet a facilitar recursos addicionals o mitjans necessaris per
a l’aplicació del pla. El centre es compromet a aplicar el pla d’actuacions i a retre comptes a la
comunitat i administració educativa de l’assoliment dels objectius, en els termes establerts a
l’acord.
L’acord de coresponsabilitat inclou:
1. El pla d’actuació.
2. Les singularitats del centre i el seu entorn.
3. Els recursos addicionals associats, si escau.
La renovació de l’acord de coresponsabilitat resta subjecta al resultat de l’avaluació.
2.4 Aprovació, revisió i actualització del Projecte Educatiu de Centre.
Definició del Projecte Educatiu de Centre
El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li
dona sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el
màxim aprofitament educatiu.
El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la
comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. El projecte educatiu ha de tenir
11

en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. Per definir o actualitzar el projecte
educatiu, el centre ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context
escolar i de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives de l’alumnat.
El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els
principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu.
Aplicació del projecte educatiu
El centre, en exercici de l’autonomia de la qual gaudeix, establirà acords de coresponsabilitat
amb l’Administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar l'aplicació del projecte educatiu.
El centre ha de retre comptes a la comunitat educativa i a l'Administració de la seva gestió, dels
resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.
Aprovació del projecte educatiu
La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professors, a iniciativa
del director i amb la participació dels professionals d’atenció educativa.
El consell escolar ha de participar en l'aprovació del projecte educatiu i ser consultat pel director
per valorar la proposta i manifestar el seu suport.
Correspon al director posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa, que
n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament.
Revisió i actualització del projecte educatiu
El PEC serà revisat totalment com a màxim cada deu anys, sens perjudici que es facin revisions
parcials sempre que la comunitat educativa, a través del Consell Escolar o la direcció, ho
considerin oportú.
El Consell Escolar ha de conèixer cada modificació total o parcial que es faci del PEC
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3. ORGANIGRAMA DEL CENTRE
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4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GOVERN
4.1 Òrgans col·legiats de participació
Els responsables dels processos es corresponen amb les autoritats dels mateixos.
4.1.1 Del Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar. Els membres de la comunitat
escolar estan representats en el Consell Escolar del centre.
Les seves atribucions: Se li atribueixen les funcions indicades a l’art.148.3 de la Llei d’educació,
que són:
1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents a, per una majoria de
tres cinquenes parts dels membres.
2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de
col·laboració del centre amb entitats o institucions.
4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
7. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o
directora.
8. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa
vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a
conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell
Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i
proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
9. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i
d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament i conèixer l’evolució del
rendiment escolar.
10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat
entre homes i dones, la igualtat de tracte.
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11. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre
informe sobre l’obtenció de recursos complementaris.
12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Constitució del Consell Escolar de l'institut, es compon dels següents membres (art.45,
Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius):
1. El director o directora, que el presideix.
2. El cap o la cap d'estudis.
3. Secretari/a del centre, amb veu i sense vot
4. Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
5. Els i les representants del professorat que s'elegeixen pel claustre.
6. Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament
per ells i entre ells.
7. Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per-i entre aquest
personal.
D’acord amb el que s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius i la resta de legislació vigent la composició del nostre centre és la següent :
a) Membres no electes:
○ Director/a
○ Cap d'estudis de ESO i Batxillerat
○ Cap d’estudis de Cicles Formatius
○ Secretari/a del centre, amb veu i sense vot
○ Representant de l'AMPA (si n'hi ha). Representants dels Ajuntaments,
únicament un vot.
b) Membres electes:
○ 8 professors
○ 4 alumnes
○ 3 representants de pares-mares d'alumnes
○ 1 representant del PAS
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○ 1 representant del PAE
El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de membres
del

consell,

elegits

pel

claustre

i

en

representació

d'aquest.

El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior
a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels
progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre.
Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes
d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost,
d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.
Així doncs, el ple el formaran 22 membres i s'hi constitueixen comissions que permeten l'estudi
de temes concrets en petit grup.
El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el
convoca el director del centre o ho sol·licita almenys un terç de les seves persones membres. A
més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
Es convocarà amb caràcter extraordinari:
Sempre que 1/3 dels seus components així ho sol·licitin.
La convocatòria es farà per escrit. En aquesta convocatòria hi constarà l’ordre del dia. La
documentació adient pel millor desenvolupament de la sessió es trobarà a la secretaria del centre,
48 hores abans de la reunió.
Les reunions es celebraran en dimarts i l’hora serà acordada en la primera sessió.
El Consell Escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat
educativa a una comissió, quan sigui d’interès per als objectius de la comissió.
Els representants del Consell Escolar són escollits per un període de quatre anys. Cada dos anys
es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les eleccions per a la
constitució o renovació de membres del Consell Escolar, les convoca la direcció, amb quinze
dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament. Cada sector escull
els seus representants (sector de pares i mares, sector docents, sector administració i serveis i
sector alumnes). Respecte al sector de pares i sector docent, intentem que hi hagi
proporcionalitat entre pares i mares i docents del centre, però tothom és elegible per tothom.
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Pel que fa al sector d’alumnes, són elegibles els alumnes entre els de 2n cicle d’ESO, primer de
batxillerat i de primer de cicles formatius. Les vacants del Consell Escolar s'ocupen segons els
resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent
candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça,
queda vacant fins a la propera renovació del Consell Escolar.
El Consell Escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst
s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta serne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha
designat en revoca la designació.
Els processos electius es desenvolupen en el centre d'acord amb les normes que aprovi el Consell
Escolar a proposta de la direcció del centre. En tot cas, aquestes normes han de garantir la
publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la
composició de les meses, que seran presidides pel director o directora, o persona de l'equip
directiu en qui delegui, i han d'establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de
les eleccions d'un sector i el dia de les votacions.
El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi
i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva
representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un docent, i un alumne o alumna o un
representant de les mares i els pares.
Comissió econòmica:
Estarà formada pel director/a, i el secretari/a que actuarà com a tal, un professor/a, un pare
d'alumnes i un alumne/a.
Les seves funcions són:
● Informar el Consell de tot el que fa referència a qüestions d'índole econòmica.
● Preparar el projecte de pressupost de l'Institut.
No serà necessària convocatòria escrita. Serà suficient l'avís oral o telefònic.
4.1.2 Del Claustre de professorat
Funcions: Les seves funcions són les que li atribueix la Llei d’educació al seu art. 146.2, és a dir:
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1.

El claustre del 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.

2.

El claustre del professorat té les funcions següents, segons l’article 104 de la Llei
d’Educació de Catalunya, i sota el principi de col·laboració i treball en equip:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar el professorat que han de participar en el procés de selecció
del director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el
compliment de la programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del
centre, en el marc de l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o
reglamentàries.

Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen en el marc dels drets i els deures
establerts per les lleis.
3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del
professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb
relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 2.
4. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de
coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre
i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els
professionals d’atenció educativa i del treball en equip.
5. El director o directora del centre convoca les sessions del claustre. Per tal de facilitar
la participació de tots els membres del nostre claustre, que és molt nombrós, s’estableix
un funcionament en comissions d'aquest òrgan col·legiat. Té la vocació de millorar
l’organització i el funcionament de l’Institut i ajudar que les idees i iniciatives de cada
professor puguin tenir ressò entre tots els companys.
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Funcionament:
Es procurarà una reunió bimensual del Claustre de Professorat. Es realitzarà normalment els
dimarts a la tarda amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o bé ho sol·liciti
un terç dels membres del claustre. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de
cada curs.
1. L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El control
d’assistències es farà mitjançant un full de signatures.
2. El Claustre estarà constituït quan siguin presents més de la meitat dels seus membres.
3. El Claustre és convocat i presidit pel director, i en cas d’absència pel cap d’estudis.
4. Qui presideix la reunió tindrà com a funció pròpia assegurar el funcionament de les
lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol
moment per causa justificada.
5. Les reunions ordinàries seran convocades amb 24 hores d’antelació, llevat dels casos
urgents. La convocatòria es farà per escrit i amb l’ordre del dia a tractar, el qual serà
fixat pel Director.
6. Les decisions en el si del Claustre es prendran per consens sempre que es pugui. Si no
fos possible arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents
amb dret a vot, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria
qualificada, i dirimirà els empats el Director (que actua com a president).
7. S’aixecarà acta de cada sessió del Claustre.
8. La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es tractaran
els temes de l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els docents presents i sigui
declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria abans d’iniciar
la reunió. Es procurarà que la sessió no sobrepassi hora i mitja i que l’ordre del dia
s’ajusti a aquest horari.
9. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del
professorat, professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb
relació a l’exercici de les seves funcions.
10. Quan s’hagi de decidir sobre algun aspecte que afecta exclusivament al professorat
d’ESO i batxillerat o al de cicles formatius, es podrà convocar al claustre únicament al
professorat afectat d’ESO i batxillerat o al de cicles formatius.
11. Per a aquelles votacions en què se sotmetin al Claustre diverses propostes, es
considerarà guanyadora la proposta que obtingui un nombre de vots superior al de la
meitat dels/les assistents. Si no hi ha cap proposta que acompleixi aquesta condició,
passaran a una segona votació només les 2 propostes més votades i es considerarà
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guanyadora la que obtingui la majoria absoluta dels vots.
12. Les votacions només poden ser secretes si impliquen referències a persones concretes
del Claustre del professorat o si ho demana expressament la majoria absoluta dels
assistents.
13. Tota decisió presa en Claustre del professorat és vinculant i obligatòria per a aquest.
Si un o més professors estan disconformes amb un acord del Claustre, ho podran
manifestar i constarà en acta.
14. L’apartat de “Torn obert de paraules” l'últim punt en totes les convocatòries de
claustres ordinaris, es reserva per a intercanvis d’informació, sol·licitud d’aclariments,
avisos generals, propostes, etc. En general és destinat a qualsevol manifestació que no
requereixi el pronunciament formal del Claustre del professorat. En cap cas es
procedirà a una votació en aquest apartat.
15. Qualsevol incidència no prevista en el present reglament quant a funcionament del
Claustre, serà resolta pel director.
16. Sempre que sigui possible, s'establiran dos tipus de punts de l'ordre del dia:
a. Informatius: els prepararà la Direcció, o altres membres del claustre als quals
se'ls encarregui, i tal i informaran de qualsevol qüestió referida al funcionament
del centre. Podran ser simples informacions o informes tècnics. Quan
convingui, també podran conduir a un debat i a treure'n els acords pertinents.
b. De debat: seran temes que es presentaran a aprovació del claustre. Aquests
temes poden sorgir de qualsevol àmbit didàctic, equip docent o de Direcció.
Es presentarà una proposta escrita que s'adjuntarà a la convocatòria del
claustre i s’inclourà a l’ordre del dia.
17. El Tècnic d’Integració social (TIS) podrà assistir al claustre de professorat/res atès que
té funcions directament relacionades amb l’alumnat, equips docents i àmbits. Aquesta
figura tindrà veu, però no tindrà vot.
4.1.3 De l’Equip Directiu
L'Equip Directiu de l'Institut el constitueixen el Director/a, Cap d'Estudis, el/la Secretari/a, el/la
cap d’estudis de CF, el/la coordinador/a pedagògic/a. Les seves funcions són les que li atribueix
la llei d’educació i concreta el Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres.
L'elaboració de l'horari és responsabilitat de l'equip directiu, el qual ha de prioritzar els objectius
del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció vigent. Es reunirà, preferentment, de
manera setmanal per tal de resoldre qüestions concretes de funcionament.
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Una vegada al trimestre, preferentment, es reunirà amb el Consell de direcció (regulat per l’art.
37 del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres)
4.2 Òrgans unipersonals de direcció
Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el secretari
o secretària, el cap o la cap d'estudis i els que estableixin les normes d'organització i funcionament
del centre, d'acord amb el que preveu l'article 30 del decret 102/2010.
4.2.1 Director
Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres
públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el que
s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’Equip Directiu i del
Consell de Direcció, si s’escau
Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:
1. Representar el centre.
2. Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.
3. Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.
4. Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.
Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics
següents:
1. Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions
corresponents.
2. Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents
amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
3. Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres
plantejaments formatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de
direcció.
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4. Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’ensenyament, administrativa i de
comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el
projecte lingüístic del centre.
5. Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.
6. Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació
de llocs de treball del centre i les modificacions successives.
7. Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència a l'article
124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115 de la llei 12/2009
8. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la
programació general anual.
9. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i,
eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
10. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de la resta
de personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.
Correspon al director o directora les funcions següents en relació a la comunitat escolar:
1.

Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del
centre.

2.

Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures
disciplinàries corresponents.

3.
4.

Assegurar la participació del consell escolar.
Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau,
amb les associacions d’alumnes.

5.

Vetllar pels drets i deures dels alumnes, de l’equip docent i del personal administratiu
i de serveis.

6.

Liderar i facilitar la innovació constant per la millora dels aprenentatges competencials
dels alumnes.

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del
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Centre:
1.

Impulsar l’elaboració i aprovació de les normes d’organització i funcionament del
centre i dirigir-ne l’aplicació.

2.

Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte
educatiu.

3.

Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la

normativa

vigent.
4.

Visar les certificacions.

5.

Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o
secretària del centre.

6.

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

7.

Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar
com a òrgan de contractació.

8.

Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions,
la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.

9.

Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les
administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.Complir i fer complir
les lleis i normes vigents

10. Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals

li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament.
11. Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més

convenient per a l’ensenyament, tenint en compte especialitat del lloc de treball al qual
estigui adscrit cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc
general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta
dels àmbits.
Altres funcions:
1. Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del PEC i el Projecte de
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Direcció.
2. Garantir el compliment del Projecte Educatiu i el de Direcció.
3. Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic, de la

coeducació, de la inclusió i de la resolució de conflictes.
4. Vetllar per la bona imatge del centre i promoure el que s’hi fa.
5. Participar en la comissió del Consell de Direcció.
6. Coordinar l'equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre

d'acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de
l'equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del
professorat i al Consell Escolar.
7. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent les
funcions del personal. Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’administració
educativa.
8. Formular la proposta inicial de PEC i les seves adaptacions. Desplegar-lo
9. Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general de l’alumnat, vetllant

per l’harmonia de les relacions interpersonals.
10. Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual del centre i trametre-la

a la corresponent delegació territorial del Departament d'Educació, un cop el Consell
Escolar del centre n’hagi emès el corresponent informe.
11. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del

funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de
direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat.
12. Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin atribuïdes als

directors o directores dels instituts.
Funcions en relació amb la comunitat escolar
La Direcció del centre, com a responsable de l'acció educativa que s'hi du a terme, té les funcions
següents i específicament relacionades amb la comunitat escolar:
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1. Ha de garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació

amb les famílies, per facilitar l'intercanvi d’informació sobre l'evolució escolar i personal
dels seus fills.
2. Assistir a les reunions de l’AFA per treballar conjuntament.
3. Promoure la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís de

cooperació i integració plena en la prestació del servei d'educació de Catalunya, en el
marc de la zona educativa corresponent.
4. Confidencialitat de les dades d'acord amb la legislació específica en matèria de

protecció de dades.
Funcions específiques com a cap del personal del centre
A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l’ordenament li
atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques següents:
1. Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, d'acord

amb el marc reglamentari i les normes d'organització i funcionament del centre, els
altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignarlos responsabilitats específiques i proposar l’

assignació dels complements retributius

corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el Govern i els recursos
assignats al centre.
2. Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació

docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l'aplicació del
projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència.
3. Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per

a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts
reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’ incompetència per a la funció docent
palesada en el primer any d'exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat
sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d'acord amb el
procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s'ha de basar
en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en
el resultat de l'avaluació de l'exercici de la docència.
4. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau,

amb les associacions d’alumnes
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5. Avaluar la tasca de direcció i el grau d'assoliment d'objectius.
6. Avaluar el funcionament del centre i la tasca dels docents.
7. Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els

museus dependents dels poders públics.
Altres atribucions en matèria de personal
Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en
relació amb les faltes lleus que es detallen al Conveni de personal de la Mancomunitat de
Municipis de l’Alt Penedès i a l’article 117 del Text únic de la Llei de funció pública de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que s'hi corresponen
d ’acord amb la regulació laboral.
Les faltes a què fa referència l'apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa disciplinària
vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de l'Administració de
la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha d'adaptar a
les característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot cas l'audiència de
la persona interessada. Les resolucions sancionadores que s'emetin s'han de comunicar als serveis
territorials corresponents i a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. Contra les
resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d'alçada davant la Mancomunitat
de Municipis de l’Alt Penedès.
Correspon a la direcció del centre formular la proposta d'incoació d'expedient disciplinari per
faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els
seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients contradictoris i no
disciplinaris a què fa referència l'article 10.1, incisos c) i d).
Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’ acord amb
el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l'adopció de mesures organitzatives
provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació
adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques
docents de la persona afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries
concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l'horari afectat per les mesures organitzatives
provisionals.
Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d'altres centres per tal de poder
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configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions educatives
conjuntes. Participar en xarxes de millora pel centre.
Al director o directora li correspon qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves
actuacions, llevat que es provi el contrari.
En cas d’absència, malaltia o vacant del director, aquestes normes regulen que serà substituït pel
cap d’ estudis.
4.2.2 Caps d’estudis
En el nostre centre hi ha cap d’estudis d’ESO i Batxillerat i Cap d’Estudis Adjunt de Cicles
Formatius. Ambdós són nomenats per la direcció entre el professorat del centre, per un període
no superior al mandat de la direcció i, com a mínim, per un curs sencer.
Segons la Llei d’educació correspon al o la cap d’estudis exercir les funcions establertes a l’article
147.4 i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curriculars,
d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del
centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’ incorpori a
les normes d’organització i funcionament de centre.

4.2.2.1 Cap d’estudis d’ESO I Batxillerat
Les funcions del cap d’estudis són les següents:
1.

Dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i
altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltant el Claustre,
i d’acord amb la direcció i el PEC

2.

Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot procurant
la col·laboració i participació de tot el professorat del claustre.

3.

Coordinar, vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en la
Programació General Anual de Centre

4.

Planificar el calendari i la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions
d'avaluacions de finals de cicle.

5.

Planificar la realització de les convocatòries extraordinàries.
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6.

Custodiar les actes de les juntes d’avaluació.

7.

Gestionar les reunions de nivell.

8.

Mantenir reunions amb els coordinadors d’àmbit.

9.

Supervisió del Pla Estratègic de centre

10. Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i del

professorat, preveure l’atenció de l’alumnat en cas d’absència del professorat i
controlar-ne les incidències.
11. Coordinar les activitats curriculars del centre.
12. Coordinar, quan s'escaigui, les activitats complementàries.
13. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació, presidir-les, fer-ne un seguiment i

proposar alternatives de millora juntament amb la resta de l’equip directiu.
14. Gestionar el programari de control d’assistència i d’avaluació de l’alumnat. Controlar

l’assistència de l’alumnat i proposar mesures correctores a la direcció.
15. Controlar l’assistència del professor i gestionar les absències i substitucions o

permisos.
16. Elaborar el calendari de curs de forma coordinada amb la coordinadora pedagògica.
17. Valorar els resultats dels indicadors acadèmics amb el claustre.
18. Vetllar per tal que l’oferta formativa que s’imparteix, compleixi la normativa vigent.
19. Vetllar per la bona convivència al centre i per la correcta aplicació de les NOFC:

conèixer les incidències, controlar-les, corregir-les en l’àmbit de les seves
competències i informar la direcció.
20. Atendre les famílies quan la situació ho requereixi.
21. Informar el director sobre el compliment de les normes de convivència i aplicar les

mesures disciplinàries que aquest ha establert.
22. Substituir el director en cas d’absència.
23. Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, nivells i

graus dels ensenyaments impartits al centre.
24. Coordinar i vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en el Pla

Anual de Centre.
25. Reunions de caps d’àmbit i tutors/es dels diferents nivells o graus que s’imparteixin al
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centre.
26. Control de les actes de les reunions de delegats de batxillerat.
27. Exercir les funcions que li delegui o encarregui la Direcció o el Departament

d’Ensenyament.
28. En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Cap d’Estudis l’assumirà

qui proposi el Director/a.

4.2.2.2 Cap d’estudis de Cicles Formatius
Com a òrgan unipersonal de direcció addicional, segons l’article 34 del Decret 102/2010
d’Autonomia de centres educatius, l’institut tindrà un Cap d’estudis de cicles formatius a qui li
correspon:
1.

Elaborar el calendari del curs acadèmic de CF

2.

Planificar i elaborar el calendari de les juntes d’avaluació.

3.

Planificar les reunions dels òrgans de coordinació.

4.

Planificar i elaborar l’horari i distribució de les convocatòries de proves
extraordinàries.

5.

Coordinar les accions necessàries per tal que els alumnes amb unitats formatives
pendents de cursos anteriors les puguin recuperar al llarg del curs.

6.

Coordinar la programació de l'acció tutorial i fer-ne el seguiment juntament amb
l’orientador.

7.

Impulsar, coordinar i supervisar els programes i les accions de formació professional
reglada desenvolupats a l’institut o dirigits des d’aquest.

8.

Impulsar les accions d’innovació i recerca educatives i formació del professorat en
l’àmbit de la formació professional.

9.

Tenir cura del manteniment i actualització de les aules i tallers específics de la formació
professional, així com proposar l’adquisició, lloguer o alienació d’equipaments i
compres de material fungible

10. Impulsar mesures flexibilitzadores a l’FP: gestionar el Servei d’Assessorament i

Reconeixement al centre (publicació de l’oferta, seguiment de les diferents fases dels
processos, etc.), gestionar la semipresencialitat, etc.
11. Assessorament d’FP i FP dual.

29

12. Dirigir les accions d’anàlisi de la inserció professional i laboral dels alumnes
13. Dirigir l’actuació dels diferents òrgans unipersonals de coordinació i tutoria en matèria

de formació professional, inclosa la formació en centres de treball.
14. Impulsar accions i acords amb organitzacions empresarials, empreses, organismes i

centres de treball per afavorir la inserció laboral i atendre demandes de qualificació
professional.
15. Orientar als tutors de formació en alternança amb formació dual en el seguiment i

desenvolupament d’ aquesta modalitat de FP.
16. Coordinar i vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en el Pla

Anual de Centre.
17. Verificar l’aprovació dels documents estratègics en les actes de departament.
18. Control i seguiment dels documents estratègics de departament (per exemple les

Programacions)
19. Prova d’accés a la universitat per CF.
20. Control dels fulls de presentació de cada mòdul
21. Exercir les funcions que la direcció o el Departament d’Ensenyament li delegui o

encarregui
4.2.3 Secretaria
Segons l'article 32 del Decret 102/2010 serà l’encarregada de:
1.

Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre, sota el
comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del
personal d’administració i serveis adscrit al centre.

2.

Exercir de secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les
reunions que celebrin.

3.

Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació
general i el calendari escolar.

4.

Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vistiplau del
director.

5.

Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i
elaborar i custodiar la documentació preceptiva.
30

6.

Coordinació amb el secretari de la Mancomunitat referent a la gestió econòmica

7.

Elaborar el projecte de pressupost del centre.

8.

Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de
preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les
disposicions vigents.

9.

Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complerts i diligenciats
d’acord amb la normativa vigent.

10. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels
registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.
11. Tot el que fa referència al personal PAS:
● Conserges
● Personal de neteja
● Responsables de manteniment
12. Haurà, doncs, d'atribuir l'horari i les tasques que els corresponguin. Igualment haurà
d'establir el sistema de control tant de la regular assistència als llocs de treball com
del compliment de la feina que a cadascú li correspon.
13. Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre.
14. Realitzar comandes a partir de les propostes dels Caps d’Àmbit.
15. Canalitzar de forma que cregui convenient, les indicacions dels membres de la
comunitat educativa respecte a les avaries i petites reparacions que s'han d'anar fent
al llarg del curs.
16. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions,
mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions
vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.
17. Informar i proposar de l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns i als contractes
d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent
18. Gestionar la cessió d’espais del centre.
19. Encarregar-se de tots els cobraments i pagaments del centre i autoritzacions de
compres.
20. Gestionar els resums econòmics de les sortides escolars i activitats extraescolars del
centre.
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21. Seguiment de la gestió de les beques escolars.
22. Vetllar pel funcionament del transport escolar i coordinar-se amb el Consell
Comarcal pel perfecte funcionament del mateix.
23. Fer el seguiment del pressupost.
24. Preveure, planificar i quan s’escaigui, pressupostar tot el que fa a ús normal de
l'Institut. Controlar els albarans de lliurament de materials i factures.
25. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes per
disposicions del Departament d’Ensenyament.
26. En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Secretari és
provisionalment assumit és pel membre de l’equip directiu que designi el/la
Director/a.
4.2.4 Coordinació pedagògica
Són funcions pròpies de la coordinació pedagògica:
1. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i
especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics.
2. Coordinador la reunió de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (amb l’orientador i el
psicopedagog de l'EAP).
3. Coordinar la CAD en l’elaboració del Programa d’atenció a la diversitat.
4. Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge de l'alumnat dels
ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria
i els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar
corresponent.
5. Vetllar per l’elaboració dels Plans Individuals, de les adaptacions curriculars
metodològiques i fer-ne el seguiment.
6. Coordinar la programació de l'acció tutorial i fer-ne el seguiment.
7. Reunir-se amb les famílies per cercar serveis externs d'atenció.
8. Organitzar el traspàs entre etapes educatives dins el centre.
9. Coordinar i participar en les reunions de traspàs amb els centres de procedència i
destinació de l’alumnat.
10. Atendre i dinamitzar els pares i mares delegats de classe. Dinamitzar equips de pares
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que col·laborin amb el centre.
11. Assegurar l’aplicació del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i
d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del
centre recollits en el projecte de direcció.
12. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge
del professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui i organitzar el
procediment de detectar les necessitats de formació del professorat en l’àmbit general
i en les tècniques de comunicació.
13. Exercir les funcions que li delegui o encarregui la direcció o el Departament
d’Ensenyament.
14. Elaboració dels itineraris curriculars.
15. Elaborar el calendari del curs conjuntament amb els caps d'estudi

5. ÒRGANS DE DIRECCIÓ ADDICIONALS I DE COORDINACIÓ
5.1 Direcció Pedagògica o Consell de Direcció
El Consell de Direcció és l’òrgan de desenvolupament i avaluació dels objectius recollits al PEC
i desplegats al Projecte de Direcció. Queda regulat per l’art. 37 del Decret 102/2010 de 3 d’agost
d’autonomia de centres.
En aplicació del projecte de direcció, el/la director/a constitueix la Direcció Pedagògica o consell
de direcció, el qual estarà format per l’equip directiu, tots els/les caps d’àmbit i els/les
coordinadors/res de nivell, el coordinador de les activitats extraescolars, coordinador comunitat
educativa, coordinador del treball comunitari i coordinador de TREC .
La Direcció Pedagògica assumeix les funcions següents:
1. Col·laborar amb l’equip directiu amb els objectius del Pla General Anual (PGA)
2. Fer de pont entre l’equip directiu i els professors dels diferents equips de nivell per
tal de treballar de manera distribuïda.
3. Elaborar, juntament amb l’equip directiu, els indicadors anuals.
4. Proposar mesures singulars i plans d’innovació per al desenvolupament de la PGA
5. Valorar els resultats anuals amb l’equip directiu i cercar aspectes de millora.
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6. Reunir-se de manera sistemàtica amb l’equip directiu per vetllar dels objectius anuals
i les necessitats dels docents.
7. Responsabilitzar-se d’un dels objectius per fer-ne un seguiment anual.
8. Assessorar a la direcció del centre en aquells àmbits pedagògics que es desenvolupen
al centre.
Convocatòries i periodicitat de les reunions
1.

La presidència de la Direcció Pedagògica l’ostenta el director o la directora del centre.

2.

Els que tenen la condició de membre del consell de direcció tenen el dret i el deure
d'assistir a les reunions de l'òrgan al qual pertanyin, havent-t’hi d’exercir les funcions a
què vinguin obligats per aquest document de normes d’organització i funcionament de
centre.

3.

Els que componen aquest consell de direcció podran exercir el seu dret a sol·licitar i
accedir a tota la documentació i informació necessàries per exercir l'exercici de les
seves funcions. L'Equip Directiu facilitarà aquesta tasca.

4.

En la seva qualitat de membres del consell de direcció tindran el reconeixement que
així disposi la normativa en vigor per a aquest tipus de càrrecs.

Desenvolupament de les reunions
1.

La presidència de la Direcció Pedagògica assegurarà el desenvolupament de l’ordre
fixat de la sessió.

2.

Els debats s’ajustaran a l’ordre del dia. No obstant això, podrà ser alterada la seqüència
per acord de la Direcció Pedagògica quan així ho aconsellin les circumstàncies i a
proposta de qui presideix la reunió. La presidència podrà limitar, si les circumstàncies
així ho aconsellen, el temps total del debat o el nombre d’intervencions sobre un tema
abans de passar a les corresponents votacions.

3.

Qualsevol membre de la Direcció Pedagògica podrà fer constar en l’acta el seu vot
particular i els motius que ho justifiquen, lliurant-ho en el moment de la votació.

4.

La presidència podrà convidar a les reunions a persones que no en siguin membres
quan així ho consideri oportú, amb l’objectiu que transmetin opinions o informacions
d’interès en assumptes relacionats amb l’ordre del dia. Es farà constar en l’acta de la
reunió l’assistència de convidats, els quals, en cap cas, tindran dret a vot.

Votacions
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1.

Les decisions de la Direcció Pedagògica seran preses per majoria de les i els assistents
a la reunió. El director o la directora tindran vot de qualitat en cas d’empat. Les
decisions no tindran caràcter executiu. Es trametran a l’equip directiu del centre per
tal que siguin preses en consideració i prenguin si ho creuen oportú les mesures
adients.

2.

La votació serà secreta, sempre que ho sol·liciti algun membre del consell i, en tot cas,
quan afecti persones.

5.2 Coordinadors/es de nivell, d’ESO, de Batxillerat i de Cicles Formatius
Els coordinadors vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al
llarg de l'Educació Secundària Obligatòria, del batxillerat o dels Cicles Formatius, segons
s'escaigui, sota la dependència de la coordinació pedagògica.
Funcions genèriques de la coordinació de nivell
1.

Fer de pont entre l’equip docent i l’equip directiu.

2.

Afavorir l'actuació coordinada del professorat del nivell a través de la discussió i
l'acord de criteris i accions comuns.

3.

Coordinar les reunions de tutors de cada nivell i vetllar per l'aplicació del PAT
conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.

4.

Coordinar les reunions d’Equip Docent

5.

Proposar a l'equip docent (amb la col·laboració de la persona responsable de la
coordinació pedagògica, el cap d’estudis i els tutors/es) els temes a tractar sobre la
planificació conjunta de:
o metodologia d'activitats d'aprenentatge i avaluació
o hàbits d'estudi, convivència
o activitats d’orientació professional i acadèmica
o seguiment del règim disciplinari.

6. Recollir els acords presos i vetllar pel seu compliment.
7. Coordinar les activitats i sortides del nivell i vetllar perquè siguin distribuïdes d’una
manera òptima. Afavorir l’avaluació dels objectius de les sortides.
8. Coordinar, conjuntament amb els tutors i tutores de grup, les activitats de planificació
i organització de la sortida de final d’etapa en els nivells que correspongui.
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9. Vetllar perquè es compleixi el projecte curricular, conjuntament amb la persona
responsable de la coordinació pedagògica.
10. Coordinar l’adjudicació de matèries de modalitat i optatives i fer les llistes d´alumnes.
11. Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la
coordinació de nivell.
12. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en
relació amb els aspectes educatius dels alumnes d’ESO.
Funcions específiques del coordinador d’ESO
1.

Recollir, conjuntament amb els tutors/es, les sol·licituds de tria de matèries optatives
dels alumnes i assignar-los, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació
pedagògica. Lliurar al professorat les llistes matèries optatives.

2.

Vetllar per la coherència de les diferents propostes de Crèdit de Síntesi de cada nivell,
d’acord amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.

3.

Recollir i atendre les demandes dels tutors en referència a l’acció tutorial.

4.

Coordinar les activitats (xerrades, tallers, etc.) incloses en el PAT

5.

Coordinar les activitats d’orientació dels alumnes d’ESO.

6.

Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT).

7.

Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la
coordinació d’ESO.

8.

Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en
relació amb els aspectes educatius dels alumnes.

Funcions específiques dels coordinadors de Batxillerat
1.

Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i vetllar per la seva aplicació, i
especialment per la coherència i continuïtat de les actuacions tutorials i d’orientació al
llarg del batxillerat.

2.

Dirigir les reunions dels equips docents de nivell, proposant l’ordre del dia i recollint
per escrit els acords presos, fent de transmissor entre l’Equip Docent i l’Equip Directiu.

3.

Coordinar i fer el seguiment de les qüestions administratives i acadèmiques dels
alumnes de Batxillerat, i especialment:
▪

El calendari d’exàmens trimestrals i de les avaluacions ordinària i
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extraordinària.
▪

La coordinació de l’adjudicació de matèries de modalitat i optatives i
l’elaboració de les llistes d'alumnes.

▪

La coordinació, conjuntament amb la coordinació d’activitats extraescolars, de
les sortides i activitats complementàries que es realitzen al llarg del curs, Nadal,
Sant Jordi, Comiat i graduació i altres.

▪

L’accés a la Universitat (preinscripció universitària, proves PAU, actuar com a
vocal del centre a les proves PAU)

4.

Afavorir l’acompanyament tutorial orientador.

5.

Representar el centre en les reunions de Coordinació de Batxillerat amb altres
centres.

6.

Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la
coordinació de Batxillerat.

7.

Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en
relació amb els aspectes educatius dels alumnes de Batxillerat.

Funcions específiques dels coordinadors de Cicles Formatius
1. Coordinador totes les activitats acadèmiques de la seva família de Cicles
2. Organitzar les celebracions de festes que es realitzen
3. Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat.
4. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional d’acord amb la
planificació, els criteris i programes del Departament d’Ensenyament.
5. Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions escolaempresa.
6. Mantenir actualitzada la base de dades de les empreses col·laboradores.
7. Rebre i donar difusió de les ofertes de llocs de treball que es reben al centre.
8. Rebre i donar difusió dels programes de formació que puguin ser d’interès per a
l’alumnat i exalumnes del centre.
9. Coordinar la campanya de promoció de la FP
10. Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
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11. Coordinar i informar els tutors d'FCT sobre l'organització i la gestió administrativa del
procés de la Formació en Centres de treball.
12. Mantenir el registre actualitzat de tots els convenis de FCT i les estades a les empreses
que es realitzen a l'institut.
13. Tramitar les excepcions de les estades i pràctiques en empreses a partir de la
informació que li aporten els tutors/es de FCT.
14. Coordinar la documentació referent a cicles i informar de les necessitats específiques
dels cicles formatius.
15. Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la
coordinació de Formació Professional.
16. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en
relació amb els aspectes educatius dels alumnes d'FP.
5.3 Caps d’àmbit
Sens perjudici de les altres funcions que se’ls puguin atribuir, l’institut ha d’assegurar, a través
dels caps d’àmbit:
1. L’organització del calendari, proposta de l’ordre del dia i elaboració de les actes de les
reunions de l’àmbit.
○ Elaborar el calendari de reunions corresponents al seu àmbit.
○ Preparar l’ordre del dia de les reunions de l’àmbit aixecar-ne l’acta.
○ Facilitar còpia de les actes de l’àmbit i d’equips docents a la Coordinació
Pedagògica i fer el seguiment de l’execució dels acords.
○ Elaborar el pla anual de l’àmbit i la memòria anual de l’àmbit .
2.

Portar les reunions de l’àmbit i coordinar les diferents reunions de nivell dins l’àmbit.

3.

Traspassar a l’àmbit, les informacions de les reunions de coordinació dels diferents
àmbits.

4.

La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques per
competències, recursos didàctics i elements d’avaluació.

5.

Vetllar pel desenvolupament de les diferents matèries de batxillerat i cicles de manera
que permetin a l’alumnat superar amb garanties les proves posteriors.

6.

Supervisar i validar les programacions, tenir cura que la última versió sigui accessible
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als membres de l’àmbit i al Coordinador/a Pedagògic/a.
7.

Proposar, amb el consens del seu àmbit i atenent a les instruccions de l’àmbit de
direcció corresponent, la seqüència dels diferents mòduls professionals al llarg dels
cursos en què es distribueixen els cicle formatius.

8.

Vetllar per l’establiment de metodologies didàctiques adequades als diferents nivells
educatius i a les característiques de l’alumnat.

9.

Coordinar la fixació de criteris i continguts d’avaluació de l’aprenentatge del alumnes
en les àrees i matèries i vetllar per la seva coherència.

10. La coordinació pedagògica amb altres àmbits.
11. Acollir i donar suport al professorat nou o substitut.
12. Promoure el treball en equip del professorat i afavorir la millora contínua dels
processos desenvolupant plans d’investigació i d’innovació en l’àmbit docent.
13. Promoure la innovació i recerca educatives i la formació permanent del professorat.
14. Comunicar, transferir i compartir innovacions educatives.
15. Reunir-se de manera setmanal amb el Cap d’estudis i Coordinació Pedagògica.
16. Responsabilitzar-se de la compra del material didàctic del seu àmbit.
17. Atendre els alumnes amb matèries pendents.
18. Vetllar per l’aplicació de les proves de les competències bàsiques i fer-ne el seguiment
i la valoració.
5.4 Professorat especialista en orientació educativa
El professorat de l’especialitat d’educació orientativa

s’han de dedicar, prioritàriament, a

l’alumnat que presenti més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, a aquells que
necessiten suports educatius específics per progressar en els seus aprenentatges i per participar
en les activitats ordinàries del centre, complementant les funcions que desenvolupa el
professorat de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, interessos i ritmes
d’aprenentatge que presenta l’alumnat.
Per tant, l’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats i l’alumnat amb
greus dificultats d’aprenentatge és el primer que s’ha de beneficiar de la intervenció d’aquests
especialistes.
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És important la seva participació en la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) per tal de
col·laborar en la planificació i seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de
l’alumnat del centre.
En matèria d’orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial, el professorat d’orientació educativa
dona suport al desenvolupament de l’acció tutorial i a l’atenció a l'alumnat amb necessitats
educatives que requereix una intervenció específica.
Aquesta col·laboració ha de consistir en un suport directe als tutors en diferents aspectes:
1. La planificació i el desenvolupament de sessions de tutoria de grup.
2. L’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat.
3. El desenvolupament de continguts de les reunions dels tutors de nivell.
4. La planificació el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar professional,
principalment al final de l’ESO i durant el batxillerat, així com la realització d’entrevistes
amb famílies, per fer el seguiment de la carta de compromís si s’escau, o vehicular la
participació d’agents externs, especialment en xarxes de treball que coordinen
recursos i actuacions d’orientació escolar i professional en els àmbits municipal i
territorial, si s’escau.
5. En matèria d’atenció directa a l'alumnat, els correspon:
a. Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultats i orientant l’actuació docent
a l’assoliment de les competències bàsiques.
b. Atenció individualitzada a alumnat amb necessitats educatives especials
alumnes que, per situacions personals o socials, requereixin una atenció
específica.
c. Aquestes actuacions es duran a terme prioritàriament dins de l’aula ordinària
per tal d’oferir a aquests alumnes oportunitats de participar en els entorns i
activitats com més normalitzades millor.
6. En matèria de suport tècnic al conjunt del professorat, els correspon:
a.

La col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per
a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat, que afavoreixin la participació
d’aquests alumnes en les activitats d’aula i en l’entorn escolar ordinari.

b.

La participació en l’elaboració i el seguiment dels plans individualitzats.
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c. La participació en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en
la planificació i el seguiment de mesures d’atenció als alumnes amb necessitats
educatives especials.
d. La col·laboració en les actuacions dels serveis externs que intervenen en
l’atenció
5.5 Professorat de la Unitat de Suport Intensiu de l’Escolarització Inclusiva (SIEI)
Els professionals assignats a la SIEI centraran la seva intervenció en actuacions que facilitin el
progrés de l’alumnat en el desenvolupament de les capacitats i les competències bàsiques
establertes en el currículum de l’etapa.
Correspon als professionals de la SIEI:
1. Col·laborar amb els tutors, amb la resta del professorat del centre i amb l’EAP en
l’elaboració del pla individualitzat de l’alumnat atès a la SIEI.
2. Formular les propostes d’adaptacions curriculars, de les adaptacions de grup per a
l’alumnat atès a la SIEI i elaborar materials específics o adaptats que facilitin
l’aprenentatge i la participació de l’alumnat en les activitats del grup ordinari.
3. Acompanyar l’alumnat en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària.
4. Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que l’alumnat de
la SIEI requereixi.
5. Fer la co-tutoria individual de l’alumnat que atenen.
6. El professorat especialista en orientació educativa, el professorat de la unitat de suport
a l’educació especial desenvoluparan les seves funcions sota la dependència orgànica
de la Coordinació Pedagògica d’ESO- Batxillerat.
5.6 Tutoria de l’Aula d’Acollida i suport lingüístic
Són funcions de la tutoria d’aula d’acollida:
1. Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals
intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del
currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un de l’alumnat respecte al
seu procés d’ensenyament aprenentatge.
2. Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències
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d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
3. Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
4. Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
5. Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés
educatiu de l’alumnat nouvingut.
6. Treballar conjuntament amb el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social
del centre amb els professionals especialistes (LIC, EAP...).
7. Participar en les reunions dels equips docents, comissió d’avaluació..., per coordinar
actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa
5.7 Coordinador/a de TREC
Funcions específiques del coordinador de TREC
Són funcions del coordinador del Treball de recerca la coordinació de tot allò relacionat amb
aquest treball. Això és:
1. La recollida per mitjà dels tutors/es de les propostes de treballs de recerca de l'alumnat
2. L’assignació dels tutors del treball per a l’alumnat
3. La vetlla del bon funcionament del seguiment dels treballs
4. El calendari i períodes d’entrega del treball que s’està elaborant
5. La planificació de les exposicions orals i el segon corrector
6. Preparació i redacció de la Guia de TREC per a l’alumnat
5.8 Coordinador/a de Qualitat
Té les següents responsabilitats:
1. Assegurar que s’estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris per al
Sistema de gestió de la qualitat.
2. Informar la direcció sobre el funcionament del sistema de gestió de la qualitat i de
qualsevol necessitat de millora.
3. Assegurar-se que es promogui la presa de consciència dels requisits de qualitat per
part dels grups d'interès en tots els nivells de l’organització.
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5.9 Coordinador/a de les FCT i alternança DUAL
A Cicles Formatius es realitzen pràctiques laborals obligatòries en centres de treball,
anomenades Formació en Centres de treball (FCT). A més, el centre ofereix cicles en alternança
Dual que suposen l’estada a l’empresa amb reconeixement acadèmic. Aquesta estada pot
formalitzar-se mitjançant contracte de treball o mitjançant beca segons l’acordat amb l’entitat.
En el centre, disposem de coordinació de FCT i d’alternança Dual amb les següents funcions
assignades:
1. Dirigir i gestionar tots els aspectes vinculats amb l’estada a l’empresa tant FCT com
Dual.
2. Supervisar i fomentar la relació del centre amb les empreses i institucions municipals
per tal d’afavorir la inserció dels nostres alumnes.
3. Coordinar i supervisar les accions dels professors que són tutors d’FCT i Dual:
redacció de convenis, formalització d’acords, seguiment d’FCT, beques, etc...
4. Assessorar i donar suport al professorat, alumnat, i tutors d’empresa.
5. Assistir a les reunions de xarxa Dual del Departament.
6. Mantenir-se actualitzat respecte de les actualitzacions normatives del Departament, i
informar el professorat i a les empreses i institucions sobre les mateixes
7. Realitzar la memòria de la FP Dual a la finalització del curs acadèmic.
5.10 Coordinació d’Activitats Extraacadèmiques
Correspon a la Coordinació d’Extraescolars la coordinació general de les activitats del centre
sota la dependència del secretari i la coordinació pedagògica.
En particular, són funcions del Coordinador d’Activitats Extraescolars:
1. Planificar i coordinar les Jornades Culturals del centre i les diades que se celebrin.
2. Coordinar les celebracions de professors i alumnes.
3. Conjuntament amb el Coordinador Pedagògic, dinamitzar les reunions del Consell
d’Alumnes, elaborar l’acta i passar-la als delegats via correu electrònic.
4. Recollir informació gràfica de les activitats que es duen a terme a l’Institut i trametreles al responsable per a la seva difusió.
5. Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que
s’inclourà a la memòria anual d’activitats del centre.
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6. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en
relació amb les activitats extraescolars.
5.11 Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social ( LIC )
El coordinador de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) vetllarà per què s’adoptin les
mesures necessàries per tal de potenciar les actuacions planificades en matèria de llengua i
cohesió social.
Les funcions assignades a la coordinació LIC són:
1. Promoure actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu
plurilingüe.
2. Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents
d’organització del centre i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida
i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la
promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre.
3. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la
convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la
participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
4. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
5. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social i per
delegació de la Direcció del centre.
6. Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de les accions
relacionades amb el Pla Lingüístic de centre.
7. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en
relació amb els aspectes educatius dels alumnes d’ESO.
8. Redacció conjuntament amb la direcció del centre del projecte lingüístic.
5.12 Coordinació Comunitat Educativa
Per tal de reforçar la relació amb el conjunt de les famílies del centre i entenent que famílies
i docents ens necessitem per poder dur a terme l’aprenentatge dels nois i noies, la
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coordinació de la comunitat educativa desenvolupa les següents funcions:
1. Ser l’enllaç amb l’AFA per qualsevol qüestió comú relativa al funcionament del
centre.
2. Convocar i dinamitzar les reunions de delegats i delegades de pares i mares de
les diferents aules del centre.
3. Recollir les inquietuds de les famílies i fer-les arribar a l’equip directiu per tal de
millorar la tasca educativa.
4. Coordinar-se amb l’equip directiu per fixar els objectius educatius que cada curs
es volen plantejar a les famílies.
5. Plantejar xerrades i activitats d’interès per a les famílies.
6. Promoure la participació de les famílies en els esdeveniments del centre com ara
les festes o les Jornades Culturals.
7. Promoure la col·laboració de les famílies a les aules, si s’escau, aportant el seu
coneixement o el seu acompanyament quan l’equip docent ho requereixi.
8. Organitzar activitats lúdiques que millorin la coneixença i la complicitat entre
famílies i professorat del centre.
9. Col·laborar amb les tasques organitzatives i de funcionament del Consell
d’Alumnes.
5.13 Coordinador/a del Pla Lector
El foment de la lectura és un eix clau del projecte educatiu. El gust per la lectura i el
descobriment de nous coneixements a través dels llibres ens ha portat a fer-li espai dins
l’horari de l’alumnat que disposa d’una hora setmanal de lectura lliure acompanyada per un
docent a l’aula. Per al seu bon funcionament tenim el coordinador del pla lector amb les
següents funcions:
1. Vetllar perquè tot el professorat que fa pla lector segueixi unes pautes bàsiques a
l’aula que incentivin una actitud positiva per la lectura.
2. Procurar que tot el professorat disposi dels llibrets de seguiment que cada alumne
té de les lectures que fa al llarg del curs.
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3. Establir uns criteris bàsics per a l’avaluació d’aquesta activitat.
4. Convocar reunions de seguiment amb el professorat del pla lector al llarg del
curs.
5. Impulsar millores de funcionament de l’hora del pla lector, si s’escau.
6. Donar a conèixer les novetats literàries, premis i publicacions que puguin
estimular el plaer per la lectura.
7. Disposar d’un fons de llibres per a l’alumnat que no en té.
8. Fomentar la participació en actes de fora el centre relacionats amb la lectura.
9. Mantenir un contacte fluid amb la Biblioteca de Sant Sadurní per a les moltes
col·laboracions que es fan al llarg del curs.
5.14 Coordinador/a Servei Comunitari
Funcions principals
1. Conjuntament amb Coordinació Pedagògica, planificar i coordinar els continguts
corresponents a la part teòrica del Projecte de Servei Comunitari (xerrades,
documentació, vídeos...)
2. Conjuntament amb Coordinació Pedagògica, gestionar, planificar i coordinar els
centres, espai, entitats i/o organismes on es faran les prestacions voluntàries
corresponents a la part pràctica del Projecte de Servei Comunitari.
3. Coordinar-se amb tots aquells organismes i/o entitats on es faran les activitats de
voluntariat.
4. Concretar, temporitzar i planificar amb els centres, entitats i organismes participants
cadascuna de les activitats en el projecte de voluntariat.
5. Realitzar un acompanyament de l’alumnat en aquest projecte de voluntariat.
6. Gestionar la documentació relativa a la posada en marxa del Projecte de Servei
Comunitari, tant la relativa al conveni entre l’institut i l’entitat col·laboradora així
com a l’autorització per part de les famílies perquè el seu fill participi d’aquest
projecte de voluntariat en hores extraescolars.
7. Distribuir l’alumnat, en funció de les seves preferències personals, en aquells espais
de voluntariat més adients a les seves inquietuds a partir d’una graella de
preferències.
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8. Fer el seguiment de les tasques de voluntariat de cadascun dels alumnes implicats,
fer una valoració dels resultats (tant per part de l’alumne com de l’entitat on s’han
prestat els serveis de voluntariat) i transmetre els resultats a l’equip de tutors/es.
9. Valoració dels resultats, juntament amb els professors que han realitzat la part
teòrica a l’aula, de les activitats dutes a terme tant per part dels alumnes com de les
entitats com de part del centre.
5.15 Coordinador de prevenció de Riscos Laborals
El director o la directora del centre nomenarà un coordinador o coordinadora de Prevenció de
Riscos Laborals. La designació recaurà, sempre que sigui possible, en personal ens servei actiu i
amb contracció definitiva en el centre.
Correspon als coordinadors i coordinadores de Prevenció de Riscos Laborals promoure i
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran de:
1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar
l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord
amb les orientacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals.
2. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en
la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.
3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat.
4. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones,
els telèfons i l’estructura.
5. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat
complementària a les revisions oficials.
6.

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

7. Emplenar i trametre al qui correspongui el full de Notificació d’accidents.
8. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la
investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent
9. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i
el control dels riscos generals i específics del centre.
10. Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de
prevenció de riscos laborals.
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11. Informar els docents sobre el simulacre de centre.
12. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.
5.16 Coordinador TAC
El coordinador TAC realitzarà les següents funcions:
1. Coordinar les tasques que duu a terme el tècnic informàtic, en funció de les necessitats
i prioritats.
2. Tutoritzar l’alumnat que realitza pràctiques del Cicle Formatiu en Informàtica. Vetllar
per l’inventari d’aparells electrònics (ordinadors, pantalles, projectors, càmeres, equip
de so, servidors i d’altres).
3. Confeccionar el registre de cessió d’ordinadors portàtils a l’alumnat. Coordinar la
reparació de les avaries dels equips informàtics per part dels tècnics.
4.

Ajudar i orientar el professorat en la instal·lació de programari i en la resolució de
petits problemes.

5. Proposar accions de millora i adquisició de maquinari.
6. Assessorar el professorat en les bones pràctiques i donar a conèixer dispositius i
programaris que puguin millorar la tasca educativa.
7. Coordinar el control de les incidències informàtiques.
8. Gestionar el correu corporatiu del professorat i de l’alumnat.
5.17 Responsable de la web
Al nostre centre hi ha designat un membre del PAS que coordina el web i que realitza les següents
funcions:
1. Mantenir i dissenyar el web de l'institut.
2. Dinamitzar, programar, triar i editar gràficament els continguts del web.
3. Recollir de la comunitat educativa els continguts que han d'aparèixer al web.
4. Informar de les activitats del centre i donar repercussió social a tot allò que
considerem oportú fer arribar a l’exterior.
5. Mantenir una comunicació clara i coherent al web, twitter i facebook.
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5.18 Coordinador XESC-Escola Verda
Sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis
i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar. Les seves funcions són:
1. Coordinar les actuacions en matèria del respecte del medi ambient, com també
promoure i fomentar la cooperació

del personal del centre en l’acció

de reduir,

reciclar i reutilitzar els materials i l’energia.
2. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d'emergència, en la
implantació, la planificació i realització dels simulacres d’evacuació i confinament.
3. Col·laborar periòdicament amb la coordinació de riscos en la revisió del pla
d'emergència.
4. Revisar periòdicament l’equipament i procediments, per tal de facilitar la retirada i el
reciclatge dels productes i elements.
5. Promoure actuacions de coneixement i respecte del medi ambient i fer-ne el
seguiment.
6. Col·laborar amb el personal tècnic del Departament d’Educació en l’avaluació i el
control dels aspectes mediambientals del centre i el seu impacte en el medi.
7. Coordinar la formació del personal del centre en matèria de sensibilització
ambiental i eficiència energètica.
8. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de
l’alumnat, dels continguts d’ambientalització.
9. Dinamitzar accions d’assegurament de la gestió mediambiental.
10. Elaborar el Pla mediambiental del curs per al Pla Anual de centre i elaborar la seva
memòria per incorporar-la a la Memòria del Pla Anual de Centre.
11. Altres tasques relacionades amb aquesta funció que l’Equip Directiu del centre pugui
determinar.
5.19 Coordinador Pla d'Esports
Les funcions del coordinador del Pla d'Esports són:
1. Afavorir la integració de tot l'alumnat en la pràctica esportiva.
2. Tenir capacitat organitzativa i creativa per adaptar alguns esports a les necessitats de
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l'alumnat.
3. Planificar el calendari i el desenvolupament de les sessions esportives.
4. Participar en esdeveniments esportius col·lectius a nivell local o territorial.
5. Exercir el control i el lideratge sobre les iniciatives esportives que es duguin a terme.
6. Afavorir l'aplicació d'estratègies de col·laboració entre el mateix alumnat, les seves
famílies i la comunitat escolar.
7. Col·laborar amb altres entitats que duguin a terme activitats esportives o potenciïn
hàbits saludables.
8. Integrar alumnat amb situació d'especial mobilitat perquè l'ajudi a millorar les seves
capacitats físiques.
9. Fer de mediador en la resolució de conflictes que es puguin generar en la pràctica
esportiva.
10. Tenir un coneixement de la vida municipal, de l'entorn i de la vinculació amb l'àmbit
escolar.
11. Elaborar el Pla d'Esports del curs per al Pla Anual de centre i elaborar la seva memòria
per incorporar-la a la Memòria del Pla Anual de Centre.
12. Altres tasques relacionades amb aquesta funció que l’Equip Directiu del centre pugui
determinar.
5.20 Coordinador/a IOC
La Direcció del centre, conjuntament amb el coordinador o coordinadora IOC, ha d’informar
l’alumnat i les famílies de les característiques d’aquesta formació i dels compromisos que
comporta per al centre i per a l’alumnat.
També ha de valorar, a partir de la informació disponible sobre l’evolució de l’alumne en cursos
anteriors i de les matèries de modalitat o optatives que s’ofereixen en el centre, la conveniència
que l’alumne cursi la matèria o matèries sol·licitades a través de l’educació a distància, tenint en
compte que l'adscripció de la modalitat de cada alumne s'ha de correspondre amb alguna de les
que té autoritzades el centre. En el cas de disconformitat amb la petició rebuda, la direcció ha de
donar resposta motivada a l’alumne i la seva família, amb indicació de les matèries optatives que
ha de cursar de manera presencial en el centre.
El centre també ha de posar a disposició de l’alumnat un espai amb les condicions d’horari i
equipament adequats perquè pugui cursar la matèria a distància.
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L’Institut Obert de Catalunya ha de posar a disposició dels centres, de manera periòdica, la
informació referent al seguiment i l’avaluació de les matèries que l’alumne cursa a distància,
perquè el centre ordinari pugui incorporar-la als documents oficials d’avaluació.
El centre, a través del coordinador d’ESO, de batxillerat o de la persona de l’equip directiu que
es designi, és el responsable de la gestió de les proves de les matèries de l’IOC que han d’aplicarse de manera presencial i que posteriorment es retornaran a l’IOC per corregir-les.
El centre ha d’assignar un professor responsable del seguiment i suport de l’alumnat que cursi
alguna matèria a distància. Aquest professor s’ha de coordinar periòdicament amb el professorat
de l’IOC.
5.21 Coordinador de manteniment i infraestructures
El Coordinador de manteniment neteja i infraestructures té les següents funcions:
1. Coordinar el personal de manteniment i neteja
2. Vetllar pel bon funcionament del centre en els següents àmbits:
a.

Electricitat

b. Aigua i desguàs
c. Climatització
d. Tancaments (obra i fusteria)
e. Tractament de plagues
f.

Mobiliari

g. Accessoris
h. Seguretat
i.

Enjardinament

j.

Manteniment edifici (cobertes, desaigües, etc.)

3. Coordinar feines amb personal extern

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
6.1 Organització del professorat
Els criteris per a l'organització pedagògica del centre són els que estableix l’article 22 del Decret
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d’autonomia de centre.
Som conscients que l’educació del segle XXI ha de fer front a constants canvis socials que afecten
la interrelació dels nostres alumnes amb el seu món. Els alumnes han canviat, i també ho ha fet
la manera en què aprenen. Davant aquest fet, el docent ha d’adaptar la seva tasca i el seu rol per
tal d’afavorir un procés d’aprenentatge significatiu i que ajudi els alumnes a respondre les
exigències de la societat actual i futura. En aquest sentit, en el nostre centre treballem perquè
els nostres docents assoleixin un rol diferent del tradicional, més adequat a les necessitats
educatives actuals. Acompanyem els alumnes en el seu procés d’aprenentatge, al seu costat,
exercint de guia i model. Motivem, animem i creem expectatives tot fomentant la participació
activa dels aprenents. Atenem la diversitat de l’aula, adequant els ritmes i les metodologies a les
necessitats individuals.
L’aprenentatge no es basa en l’acumulació d’informació sinó en la construcció del coneixement
de forma activa mitjançant la interrelació amb els altres i que és de caràcter social. Observem
l’alumnat en la seva globalitat, des d’un punt de vista integral i això comprèn el vessant emocional
i relacional.
Programem des d’un punt de vista competencial, adaptant els continguts a la realitat més propera
a l’alumnat i donant-li sentit en el treball globalitzat. Potenciem la participació de l’alumnat en les
decisions del centre. Aprofitem el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge.
Educar és una tasca compartida i que només s’aconsegueix amb una participació i bona
predisposició de tot l’equip docent, alumnes, PAS i pares i mares del centre, és a dir tota la
Comunitat Educativa. L’INS Escola Intermunicipal del Penedès és un centre que aprèn.
6.2 L’equip docent de nivell
Els professors es reuneixen en equips docents per tal d'actuar coordinadament en l'establiment
de criteris a fi de garantir l’aprenentatge, la bona convivència del grup d'alumnes, la resolució de
conflictes quan s'escaigui i la informació a les famílies.
Els equips docents del centre són:
○ Primer d’ESO
○ Segon d’ESO
○ Tercer d’ESO
○ Quart d’ESO
○ 1r de batxillerat
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○ 2n de Batxillerat
○ Cicle Formatiu de Grau Mitjà
○ Cicle Formatiu de Grau Superior
Els equips docents d’ESO estan formats pel professorat que l'equip directiu hi assigna, que són
els que imparteixen la major part d’hores en el mateix nivell. Entre aquest professorat hi haurà
els tutors de grup. Com a criteri general, es procurarà que hi hagi un representant de cada àrea,
un membre de l’equip directiu i un professor de l’àmbit de diversitat a tots els equips docents.
Els equips docents de batxillerat i cicles formatius el formen el professorat que hi imparteixen
classe.
El coordinador de nivell és qui convoca i coordina aquestes reunions, i deixa constància dels
acords. Aquestes reunions quedaran explicitades a l’horari del professorat i els acords que s’hi
prenguin constaran en acta. En les sessions d’avaluació els equips docents s’amplien i el formen
la totalitat dels professors que fan classe a cada grup.
Funcions:
1. Col·laborar amb l’equip directiu en l’elaboració, planificació i seguiment de l’acció
tutorial i orientació professional i acadèmica.
2. Arribar a acords metodològics i/o establir estratègies d’intervenció, per treballar
determinats continguts, per solucionar determinats problemes, per avaluar, per
programar el crèdit de síntesi o els treballs de recerca (en el batxillerat) o les
pràctiques FCT (en els cicles formatius).
3. Seguir els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat del nivell, tenint en
compte diferents indicadors:
○ Nombre d’alumnes aprovats i suspesos de cada matèria
○ Grau de satisfacció del professorat que imparteix les classes
○ Ambient de treball que s’aconsegueix en els diferents grups i classes
4. Orientar l’alumnat que necessiti atenció específica.
5. Detectar preventivament els casos concrets d'alumnes que necessitin atenció
diferenciada. Diagnosticar, amb el suport i l'ajuda dels mitjans a l'abast (psicòloga,
EAP,...), les causes, circumstàncies i conseqüències del cas. Proposar les mesures i les
activitats convenients perquè siguin elaborades i/o aprovades per qui escaigui: àrea,
especialistes en EE, equip directiu...
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6. Cooperar amb els tutors de grup en l’acció tutorial.
7. Coordinar les accions pedagògiques que es realitzen en els diferents grups del nivell.
o Programació d’exàmens
o Programació dels deures
o Orientar per l’estudi
8. Programar les sortides. Conjuntament amb el professorat de les diferents matèries,
procurar una distribució temporal equilibrada de les sortides que realitzaran els grups
del nivell al llarg del curs.
9. Col·laborar en l’organització d’activitats complementàries que es realitzen al llarg del
curs, d’acord amb la proposta que es faci a nivell de centre: Sant Jordi, Nadal, final de
curs o altres.
10. Organitzar, realitzar i avaluar els projectes.
11. Fer el seguiment de les incidències, analitzant la seva possible solució, amb l’objectiu
de donar-hi resposta amb immediatesa i aconseguir un clima que faciliti l’estudi i
relacions positives.
12. Buscar estratègies per millorar les dinàmiques de grup. Compartir recursos pel bon
funcionament de les classes.
13. Tractar les situacions d’absentisme d’alumnat.
14. Organitzar el traspàs d’informació d’un curs per l’altre.
15. Proposar la composició dels grups per al pròxim curs, seguint els criteris acordats.
16. Participar en aquelles activitats escolars complementàries en què calgui suport del
professorat.
17. Aquelles altres que li puguin ser encarregades per la direcció del centre
6.3 Àmbits didàctics i competencials
Els àmbits didàctics són òrgans col·legiats i en els instituts d'educació secundària es constitueixen
en funció de les àrees curriculars i de competències, en els quals s'integrarà el professorat d'acord
amb les seves especialitats, agrupades per afinitat.
En el si de cada àmbit es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents,
es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent.
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El director o directora pot modificar l'estructura dels àmbits, agrupant-ne, quan així

convingui,

per racionalització organitzativa i segons els criteris d'afinitat, o establint seminaris en el si dels
àmbits quan la complexitat d'aquests així ho aconselli.
L’estructura dels àmbits didàctics, de l’Institut serà la següent:
ESO - BATXILLERAT - CICLES
Àmbit lingüístic
En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua Catalana i Literatura, llengua
castellana i literatura, professorat Cultura Clàssica i coordinador/a LIC
Àmbit de llengües estrangeres
En forma part el professorat de les especialitats següents: Anglès, Alemany i Francès.
Àmbit de matemàtiques
En forma part el professorat de l'especialitat de Matemàtiques
Àmbit de ciències i tecnologia
En forma part el professorat de les especialitats següents: Física i Química, Biologia i Geologia,
Tecnologia, Dibuix Tècnic.
Àmbit Artístic
En forma part el professorat de les especialitats següents: Educació visual i plàstica, Música i
Educació Física.
Àmbit Humanístiques
En forma part el professorat de les especialitats de: Geografia i Història, Filosofia, Economia i
Cultura i Valors ètics i Religió.
Àmbit Projectes
En forma part el professorat de diferents àmbits que desenvolupen projectes competencials
a l’ESO.
Àmbit d’Administració i Gestió (AG)
En forma part el professorat de les especialitats de: gestió administrativa, formació i orientació
laboral i administració i finances.
Àmbit de Serveis a la Comunitat (SC)
En forma part el professorat de les especialitats de: atenció a les persones en situació de
dependència i d’educació infantil.
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Els diferents caps d’àmbit d'ESO i Batxillerat es reuneixen un cop a la setmana amb la
coordinadora pedagògica; mentre els de cicles formatius es reuneixen amb el cap d'estudis d'FP.
6.4 Comissions
6.4.1 Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de
les actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de
l’alumnat, estarà integrada per:
1. La Coordinadora Pedagògica, que és qui la presideix
2. Equip d’orientació educativa
3. El Director
4. La coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre.
5. La tutora d’Aula d’Acollida.
6. Les professores de la SIEI
7. La professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé
en el centre
Les professores de la SIEI i de l’Aula d’Acollida hi assisteixen durant la primera hora una vegada
al mes.
L'atenció a la diversitat és responsabilitat del conjunt del professorat del centre. S'entén, doncs,
la funció específica del professorat de la Comissió d’atenció a la diversitat com a suport de
coordinació, aportació d'elements de diagnòstic, de materials específics i de tota mena de suports
que facilitin i orientin la tasca del professorat del centre a les aules.
La CAD haurà de determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats
educatives específiques dels alumnes, els procediments que s’empraran per determinar aquestes
necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans individuals intensius
per a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i dels
criteris metodològics que es considerin més apropiats.
Funcions:
1. Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i
concreció de propostes d’intervenció educatives.
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2. Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials que hagin de menester una
atenció específica individual al llarg de l'etapa. Aquesta actuació consisteix a efectuar les
exploracions que siguin necessàries, preparar material i facilitar el treball a les aules,
d'acord amb la resta del professorat.
3. Participació coordinació, si escau, de les activitats específiques d'atenció a la diversitat
(aula flexible, adaptacions i modificacions curriculars, plans individualitzats i plans
individuals intensius)
4. Suport al Pla d'Acció Tutorial pel que fa a l'atenció individualitzada de l'alumnat i a
l'orientació acadèmica i professional al desenvolupament de sessions de tutoria de grup.
5. Participació en el programa de salut i escola.
6. Concretar els criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat dels alumnes NEE.
7. Seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NEE per valorar els ajustaments, els recursos i
l’organització.
8. Coordinar-se amb els centres de primària. És fonamental fer un bon traspàs d’informació
entre els centres de primària i els de secundària per tal de conèixer les característiques
de l’alumnat que s’incorpora a secundària, i entre els diferents nivells d’ESO per continuar
aquesta informació de traspàs. A partir d’aquestes dades i del seu seguiment caldrà
dissenyar estratègies per atendre les necessitats identificades.
6.4.2 Comissió Social
La Comissió Social és un espai interdisciplinari, que sorgeix de la Comissió d’Atenció a la
Diversitat, per tal de consensuar específicament el diagnòstic, la intervenció i establir el procés
de seguiment de les demandes detectades al nostre Institut d’alumnes amb una problemàtica
social, econòmica i/o familiar.
Objectius:
1. Recollir i compartir informacions en relació amb situacions socials, econòmiques i
familiars que afecten el desenvolupament integral i escolar de l’alumne/a.
2. Acordar i planificar la intervenció dels professionals per afavorir la millor escolarització
de l’alumnat afectat per situacions socioeconòmiques i/o familiars desfavorides i/o de
risc social.
3. Planificar accions preventives individualment, en grup i/o de comunitat i fer-ne el
seguiment.
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4. Generar propostes de millora, adreçades a les instàncies pertinents (plans educatius
d’entorn, EAIA, comissions d’absentisme...) i altres agents socioeducatius del territori.
Formen part de la Comissió social:
1. Coordinadora Pedagògica o el representant de l’equip directiu adient, qui presidirà la
reunió
2. Els psicopedagogs de l’Institut.
3. Psicopedagog de l’EAP,
4. Treballador social de l’EAP
5. Els representants dels Serveis Socials de zona.
Altres professionals que es consideri convenient de la Comissió d’Atenció a la Diversitat:
professionals del SIEI, professorat de l’Aula d’acollida, tutors i altres representants d’institucions
(municipals, comarcals, centres oberts, Justícia, CRAE,...) que tinguin rellevància en els temes o
casos tractats, ja sigui com assistència monogràfica ja sigui com assistència permanent.
Tindrà periodicitat trimestral i es farà convocatòria anticipada amb l’ordre del dia signada pel
director.
6.4.3 Responsable SIEI
Les funcions del responsable del SIEI són:
1. Proporcionar als alumnes, el suport necessari per possibilitar-los la participació en les
activitats generals i els aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències
bàsiques.
2. L’aprenentatge cooperatiu, la intervenció de més d’un professional a l’aula, la
planificació de la participació de tots els alumnes en les activitats d’aula i la resolució
col·laborativa de conflictes, entre altres, poden afavorir la inclusió de tots els alumnes
a l’aula ordinària.
3. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives
especials ha de seguir el mateix procés que la resta dels alumnes.
4. Elaborar els plans individualitzats, per a aquells alumnes que en disposin, i esdevingui
el referent per a l’avaluació d’aquests alumnes, tenint en compte -en el marc dels
objectius del curs, del cicle i de l’etapa- l’assoliment de les competències bàsiques,
l’autonomia personal i social (adaptació a l’aula ordinària, grup específic, grup reduït) i
l’adquisició d'hàbits de treball i d’aprenentatge. Les adaptacions que es facin per a cada
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alumne es determinaran en el seu pla individualitzat.
5. Vetllar per tal que els alumnes amb necessitats educatives especials que disposin d’un
pla individualitzat, que els resultats de les avaluacions de les àrees es refereixin a aquest
pla, i que a l’apartat d’observacions de l'acta d'avaluació es resumeixi la informació que
sigui rellevant sobre els objectius del pla de l’alumne/a.
6. Vetllar per tal que en els informes trimestrals s'explicita l'evolució de l’alumne/a en les
diferents àrees (continguts treballats i objectius assolits), l’assoliment d'hàbits
d’autonomia i desenvolupament personal i l'adaptació al centre i al grup.
7. Suport als professors del grup ordinari mitjançant l'elaboració de materials específics
o adaptats que facilitin la participació d’aquests alumnes en les activitats generals del
grup i fer la concreció d'estratègies per fer possible la seva participació en l'aula
ordinària.
8. Correspon l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula
ordinària i la col·laboració en el procés educatiu dels alumnes.
9. Fer el seguiment d'aquests alumnes i informar a les famílies de la seva evolució.
10. Fer el seguiment de l'alumne quan faci una escolaritat compartida o en el cas que
segueixi algun tractament.
11. Informar, si s'escau, de l'evolució d'aquests alumnes a l'EAP o altra institució establir
pautes.
12. Informar, a través de l'orientador del centre, de l'evolució d'aquests alumnes a la
Comissió CAD per tal que pugui derivar-lo (-si s'escau-), fer actuacions i prendre
decisions.
13. Orientar i informar a l'alumne i a la família de les seves possibilitats acadèmiques o
laborals al llarg de l'ESO; però sobretot durant l'any que cursi 4t d'ESO.
14. Informar al professors d'aula de les pautes a seguir i de les adaptacions que segueixen
aquests alumnes
6.4.4 Responsable Aula d'Acollida
Les seves funcions són:
1. Distribuir les tasques de gestió de l'aula d'acollida
2. Elaborar els informes trimestrals

3. Desenvolupar tasques d'acollida i suport lingüístic d'aquests alumnes com poden ser
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entrevistes o seguiment de la seva situació familiar i personal.
4. Coordinar-se amb l’equip docent per a les activitats curriculars dels alumnes (dins i
fora de l'aula).

7. ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL
L’acció i coordinació tutorial se cenyeix a les finalitats i funcions tutorials que estableix l’article
38 del Decret 102/2010.
7.1 Acció tutorial ESO i batxillerat.
L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal
dels alumnes, al seguiment del seu procés d'aprenentatge i a l'orientació escolar, acadèmica i
professional. El seu objectiu és potenciar la maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la
capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes
aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració social. Així mateix, l'acció
tutorial ha de contribuir al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup classe i a la
implicació de l'alumnat en la dinàmica del centre.
L'acció tutorial ha d'emmarcar el conjunt d'actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot
integrant les funcions del tutor i les actuacions d'altres professionals i òrgans (professorat, àmbits,
departament d'orientació educativa, equips docents, comissions, etc.). L'exercici de l'acció
tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un mateix grup en la mesura
que l'activitat docent implica a més del fet d'impartir els continguts propis de la matèria, el
seguiment i l'orientació del procés d'aprenentatge i l'adaptació dels ensenyaments a la diversitat
de necessitats educatives que presenten els alumnes. Tanmateix, per coordinar l'acció tutorial, el
director del centre ha de designar un tutor per a cada grup d'alumnes.
El Pla d'acció tutorial del centre concreta els aspectes organitzatius i funcionals de l'acció tutorial
i els procediments de seguiment i d'avaluació, i constitueix el referent per a la coordinació del
professorat i per al desenvolupament de l'acció educativa.
En la planificació i el desenvolupament de l'acció tutorial es comptarà amb la col·laboració del
professorat de l'especialitat d'orientació educativa i, si escau, amb l'assessorament de l'EAP.
7.1.1 Tutor de grup
Tots els tutors d'un nivell formen l'equip de tutors d'aquell nivell, i es reuneixen setmanalment amb el
seu coordinador. Cada grup classe compta amb el seu tutor amb les funcions següents:
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1. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes,
mitjançant un seguiment individualitzat, utilitzant els procediments habituals (entrevistes
personals i amb la família, seguiment del procés d'avaluació, d'assessorament de l'EAP, si
s'escau...,)
2. Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats
d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup
d'alumnes.
3. Vetllar especialment per l'assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la
coordinació, a aquests efectes, de tot el professorat que incideix en un mateix alumne.
Coordinar amb el tutor de l'aula d'acollida l'acció tutorial referida a l'alumnat nouvingut
que hi assisteix durant una part del seu horari.
4. Tenir cura que l'elecció del currículum optatiu per part de l'alumne sigui coherent al llarg
de l'etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació
actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral.
5. Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup. Presidir les sessions d'avaluació, fer
constar en acta els acords presos i fer-ne el seguiment.
6. Tenir cura, juntament amb el secretari, de vetllar per l'elaboració dels documents
acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o
representants legals dels alumnes.
7. Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes.
8. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants
legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats
escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del centre.
9. Convocar per delegació de la direcció i coordinar les reunions de pares i mares i
professorat del seu grup. Rebre les famílies de l'alumnat quan aquestes ho sol·licitin.
10.Convocar una reunió amb les famílies del seu grup a l'inici de curs per tal d'informar sobre
el desenvolupament del curs i els aspectes organitzatius.
11.Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del
centre.
12.Coordinar i presidir a l'inici de curs, l'elecció del delegat i del subdelegat del grup.
13.Controlar l'assistència de l'alumnat del grup. Rebre els justificants, gestionar les faltes
d'assistència i retards de l'alumnat i notificar-los, amb l'ajuda de la plataforma virtual i sota
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la supervisió del cap d'estudis del centre, periòdicament a les famílies o representants
legals.
14. Gestionar l’adjudicació i els contractes de lloguer dels armariets.
15.Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el departament
7.2 Acció tutorial Cicles formatius
En aquests ensenyaments l’acció tutorial s’adreça a potenciar les capacitats professionals de
l’alumnat així com la seva autonomia i iniciativa personal. La tutoria i orientació de l’alumnat és
part de la funció docent.
És important incidir en les activitats d’orientació acadèmica, els hàbits de treball i en el
coneixement del món laboral. També és necessari proporcionar a l’alumnat els recursos i
l’orientació necessaris per accedir al món laboral o per a continuar el seu itinerari formatiu.
Cada grup d’alumnes dels cicles formatius té assignat un tutor/a de grup que és el responsable
de l’acció tutorial conjunta i de l'àmbit individual.
Les actuacions lligades a l’acció tutorial són:
1. Informar els pares o tutors legals de l'alumnat sobre l’evolució educativa dels seus fills,
oferint-los, si s’escau, orientació i assessorament.
2. Vetllar pel procés educatiu de l’alumnat treballant per aconseguir la seva implicació.
3. Informar i orientar acadèmicament i professional a l’alumnat.
4. Vetllar per la convivència del grup i per la seva participació en les activitats del centre.
5. Tutoritzar les pràctiques a les empreses (cas de tutor de pràctiques).
Són funcions del tutor de grup de cicles:
1. Vetllar pel procés d’aprenentatge i l’evolució de l’alumnat.
2. Presidir i moderar les juntes d’avaluació, així com aixecar acta de la sessió en la qual
es registrin els assistents, els acords presos i d’altres dades contemplades a l’ordre del
dia.
3. Vetllar perquè els resultats acadèmics de tots els crèdits/mòduls/UF siguin degudament
registrats abans de les juntes d’avaluació.
4. Comunicar els resultats acadèmics als alumnes i als pares/tutors legals.
5. Coordinar-se amb els altres tutors/es, del mateix cicle i amb el/la coordinador/a de
cicle.
62

6. Assistir, i participar, a les reunions de tutors/es convocades per la direcció del centre
o pel cap d’estudis de cicles formatius.
7. Acollir als alumnes en les seves inquietuds i necessitats.
8. Desenvolupar les sessions periòdiques de tutoria grupal i aplicar el pla d’acció tutorial.
9. Fer el seguiment de l’assistència al cicle dels alumnes i aplicar el procediment recollit
a l’apartat “faltes d’assistència dins el règim disciplinari de l'alumnat”.
10. Fomentar la participació dels alumnes en la vida del centre i en les activitats culturals
de l’entorn.
11. Inculcar als alumnes la responsabilitat que implica ser delegat i fer-los conscients del
seu compromís en aquesta tasca.
12. Arxivar i mantenir actualitzat l’expedient de tutoria de cada alumne/a i guardar-lo a
l’arxivador corresponent de tutors que es custodia en el centre.
13. Gestionar l’adjudicació i els contractes de lloguer dels armariets que li delegui el cap
d’estudis.
Als tutors/es responsables del mòdul de formació en centres de treball (FCT) els correspon:
1. Planificar i programar el crèdit/mòdul d’FCT.
2. Fer recerca d’empreses/entitats per al desenvolupament de l’FCT.
3. Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase d'avaluació pràctica en els centres
de treball realitzant el nombre mínim de visites que marqui la normativa o les que
cregui convenients per a vetllar per al correcte desenvolupament del mòdul.
4. Valorar el nivell ‘‟ aprenentatge assolit” i el programa realment desenvolupat a partir
de les aportacions del representant de l'entitat col·laboradora.
5. Entrevistar-se amb els representants de les empreses col·laboradores.
6. Entrevistar-se amb el tutor/a d’empresa per avaluar la situació de l’alumne i programar
les activitats que cal fer segons el cicle formatiu i el pla d'activitats específic del quadern
de pràctiques.
7. Vetllar perquè l’alumne i l’entitat col·laboradora omplin la part corresponent del
quadern de pràctiques, on cal reflectir les activitats fetes per l’alumnat i l’avaluació
posterior per part de l'entitat col·laboradora.
8. Informar a la coordinació de FCT-DUAL de les incidències i les valoracions que es
puguin deduir de les visites.
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9. Fer el tancament del quadern de la formació pràctica en centres de treball, en la seva
finalització o per baixa anticipada.
10. Recollir informació de les empreses sobre aspectes formatius que es podrien incloure
en els crèdits de lliure disposició.
11. Fer el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de la
finalització dels estudis.
12. Col·laborar en el seguiment de l’FCT de l’alumnat acollit a programes de mobilitat
d’altres comunitats i/o internacional.
13. Fomentar en l’alumne/a les normes de seguretat i salut laboral.
14. Realitzar puntualment el seguiment documental al programa qBID (Quality Banc
Integrat de Dades) i el lliurament dels documents de seguiment i d’avaluació al/la
coordinador/a d’ FP per tal de ser arxivats a l’expedient de pràctiques dels alumnes.
15. Avaluar el crèdit/mòdul d’FCT, registrar aquesta avaluació al document específic i
introduir la qualificació al programa informàtic.
16. Fer qualsevol altra acció contemplada a la normativa o que li sigui encomanada en
relació amb les seves funcions.

8. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT
Independentment dels objectius propis de cada etapa educativa, el nostre centre té com a objectiu
general en el seu projecte educatiu formar ciutadans cívics, crítics i autònoms, que puguin
desenvolupar el seu projecte vital per incorporar-se al món laboral i/o estudis posteriors. Cuidar
el seu procés d’aprenentatge i la seva formació integral seran eines clau per a la presa de decisions
i per desenvolupar-se en una societat canviant i incerta.
8.1 L’organització a l’Educació Secundària Obligatòria
L’alumnat està organitzat en grups classe heterogenis. Es reforcen amb desdoblaments de grups
més petits, les matèries instrumentals per tal d’atendre millor els diferents ritmes d’aprenentatge
de les mateixes.
Els criteris per fer els grups classe heterogenis són els següents:
Alumnat de primer d’ESO: L’alumnat de les escoles de primària es distribuirà entre els
diferents grups en funció del seu nombre.
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● Per tal d’afavorir la transició primària-secundària s’intentarà que cap alumne/a
romangui sense companys referents.
● Es tindran en compte els criteris pedagògics de les escoles d’origen així com les
recomanacions de l’EAP.
● Es buscarà mantenir un equilibri entre nois i noies i entre alumnes de diferent ritme
d’aprenentatge.
Els alumnes de primer d’ESO passen a segon en el mateix grup classe tot i que es fan canvis
per reequilibrar-los quan l’equip docent ho considera oportú. A tercer d’ESO es refan els grups
a proposta dels tutors i de l’equip docent de segon d’ESO garantint l’heterogeneïtat dels grups.
A quart d’ESO la tria de matèries optatives feta per l’alumnat no condiciona el grup classe. Els
grups es fan de nou seguint els criteris d’heterogeneïtat, equilibri i sostenibilitat. Així queda
recollit també en el PEC i s’aplica a la PGA.
8.2 Batxillerat
Els grups de batxillerat es confegiran a partir de l’elecció, per part de l’alumnat, de l’itinerari
humanístic i social o científic-tecnològic.
L’Institut Obert de Catalunya permet als alumnes que ho desitgin, cursar alguna matèria que no
s’estigui oferint, a distància. El Centre els facilita les instal·lacions per tal que puguin accedir al
moodle i els assigna un tutor que en farà el seguiment i l’avaluació.
S’intentarà que el nombre d’alumnes de cada grup estigui equilibrat sempre i quan garanteixi
poder cursar les matèries afins a la modalitat triada.
8.3 Cicles Formatius
Els grups de cicles formatius es configuraran segons la modalitat i curs de cada cicle. Tots els
cicles formatius oferts es desenvolupen en 2 cursos escolars.
En el cas del CPIGS, l’Institut Obert de Catalunya (IOC) permet cursar una assignatura a distància,
de la part específica que no s’estigui oferint. De la mateixa manera que al batxillerat, el Centre
els facilita les instal·lacions per tal que puguin accedir al moodle i els assigna un professor que en
farà el seguiment i l’avaluació.
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8.4 Atenció a la diversitat:
8.4.1 Agrupaments flexibles
L’atenció a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i l’assoliment per
part de tot l’alumnat de les competències que li permetin el desenvolupament personal i escolar
és un principi comú a tots els cursos i etapes de l’educació obligatòria. El professorat ha
d’organitzar l’activitat docent tenint en compte les característiques del seu alumnat i la diversitat
de necessitats i ritmes d’aprenentatge.
L’Institut promou a l’ESO els agrupaments flexibles a llengües castellana i catalana, matemàtiques
i a llengua anglesa com a una eina d’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge d’aquestes
matèries instrumentals. L’abast d’aquesta mesura depèn de la plantilla de professors.
Els equips de professors són els responsables de decidir el canvi d’adscripció de grup d’un
alumne/a per tal d’afavorir la seva progressió i ho faran en funció dels resultats obtinguts o d’altres
criteris pedagògics. Aquesta decisió es prendrà de manera consensuada en reunió d’equip docent.
En aquests grups atenem alumnat amb dificultats de lectura, escriptura i comprensió, alumnat
nouvingut Aula d’Acollida i alumnat amb necessitats educatives especials (NESE). En aquests casos
s’elabora el corresponent Pla Individualitzat que és el que marca els seus objectius
d’aprenentatge.
El fet de suspendre moltes matèries no pot ser un motiu per anar a un grup d'adaptació. L'esforç,
el treball i l'interès seran els punts a tenir en compte per a prendre la decisió de canvi de grup.
Si no treballen o la seva actitud no és correcta, se'ls passarà a un grup estàndard.
Els desdoblaments de matèries al Batxillerat i a l’Educació Secundària Obligatòria queden definits
als currículums publicats pel Departament. De la mateixa manera, els desdoblaments de mòduls
als Cicles Formatius queden definits a les Orientacions publicades pel Departament. Si la plantilla
de professors de l’Institut ho permet, es desdoblaran altres mòduls professionals amb
l’objectiu de millorar l’assoliment competencial. D’altra banda, Cicles Formatius també disposa
d’un servei d’Atenció a la Diversitat per ajudar periòdicament, i de forma individualitzada, a aquell
alumnat que els tutors i coordinadors ho considerin necessari.
8.4.2 Programes de diversificació curricular: L'Aula Oberta
L’Institut disposa d’una aula oberta per tractar la diversitat. Acull un grup reduït d’alumnes
de 3r i 4t d’ESO que tenen dificultats per assolir les competències bàsiques de l’aula ordinària.
Té aquestes característiques.
1. Les classes són impartides per un grup reduït de professors, ja que això facilita la
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dinàmica de l’aula i es combinen amb pràctiques laborals en empreses del municipi
(Programa Okupa´t).
2. El nombre màxim d’alumnes que formen part de l’aula oberta s’estableix en 10.
L’estada a l’aula oberta ha de servir a l’alumne per assolir els aprenentatges bàsics
necessaris per obtenir el Graduat en ESO.
3. És l'equip docent del curs de l'alumne, el responsable de proposar l'entrada a l'aula
oberta, un cop feta la corresponent avaluació per part de l’equip i la valoració de la
CAD. Després se n’informa l’alumne i la família que, en cas d’acceptar el recurs, es
signa un contracte de compromís d’aprofitament.
4. En el cas que l'equip docent de l'aula oberta, consideri que l'alumne no compleix els
compromisos, serà aquest equip qui prengui les mesures pertinents per reconduir la
situació. Si ja té els 16 anys se li proposarà la preparació de les proves d'accés o un
PFI.
8.4.3 Aula d’Acollida
1. L'aula d'acollida és una eina de treball més de la qual disposa el centre per a l'atenció
a la diversitat. Aquesta aula facilita l’atenció més adequada de l’alumnat nouvingut.
2. L’horari d’assistència a l’aula d’acollida es fa de manera que garanteix la integració de
l’alumne al seu grup classe.
3. Cada vegada que un alumne de llengua estrangera s'incorpora al centre, se segueix
aquest procediment:
a) La família i l’alumne s'entrevisten amb la professora d’AA i si cal amb algun
directiu i se li fa una primera acollida.
b) S'incorpora al grup-classe i comença el seu procés d'incorporació al centre.
c) L'alumne fa les proves de coneixements matemàtics i lingüístics del
Departament d'Ensenyament.
d) Segons el nivell de coneixement de la llengua catalana, s'adopten unes mesures
determinades per tal de facilitar l'aprenentatge d'aquesta llengua i la integració
progressiva a la comprensió.
8.4.4 SIEI
1. El SIEI és una dotació extraordinària de professionals que s’incorporen a l’institut per
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atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.
2. És competència dels Serveis Territorials assignar el nombre de professionals.
8.4.5 Atenció domiciliària
És una mesura d'atenció a la diversitat per aquells alumnes que no poden assistir al centre perquè
la seva malaltia els ho impedeix. La malaltia que pateixen ha de ser superior a 30 dies. L’atenció
domiciliària serà proposada per l’àmbit a la diversitat, el qual també gestionarà els tràmits
corresponents.
Els alumnes de l'Aula d'Acollida i aquells que tenen un dictamen psicopedagògic són avaluats
trimestralment mitjançant un PI (Pla Individualitzat) que determina, en funció de les capacitats de
cada alumne, els objectius assolibles en cada matèria. El PI ha de ser elaborat pels professionals
que els atenen i tenen assignades les tasques de tutor/a.
8.5 Matèries optatives
Als primers cursos de l’ESO les matèries optatives s’orienten a potenciar el treball competencial
interdisciplinar, una segona llengua estrangera i la competència lectora.
A tercer d’ESO les matèries optatives que s’ofereixen són les que contempla la normativa
educativa i les pròpies de centre. L’objectiu és potenciar una segona llengua estrangera (francès
o alemany), les competències digital, emprenedora i orientadora de tot l’alumnat.
A quart d’ESO s’ofereixen tres blocs de matèries optatives:
Bloc 1: 3h + 1h projecte de recerca

Bloc 2: 3 hores

Bloc 3: 3 hores

La tria i assignació de les matèries optatives segueix el següent protocol:
a) En sessió de tutoria s’informarà els alumnes de les matèries que poden escollir.
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b) L’alumne/a escollirà conjuntament amb la seva família, les matèries donant un ordre
de prioritat mitjançant un full d’elecció d’optatives.
c) L’assignació d’optatives es farà des de Coordinació Pedagògica a partir de la
informació dels fulls d’elecció i de les recomanacions dels tutors/es i equips
docents.
Al batxillerat la tria de matèries per part de l’alumnat es fa en funció de l’itinerari escollit i
orientats des del centre.
8.6 Orientació i Pla d’Acollida
L’orientació l’entenem competencial, gradual i transversal. El Pla d’acollida vol ser la porta
d’entrada del nou alumnat i el primer pas de l’orientació al centre.
Actuacions del Pla d’Acollida:
1. Visita a les escoles de primària dels pobles que formen part de la Mancomunitat de
Municipis de l’Alt Penedès (Torrelavit, Pla del Penedès, Sant Llorenç d’Hortons, Sant
Pere de Riudebitlles, Sant Pau d’Ordal i la Pau de Sant Sadurní d’Anoia). Aquestes visites
es fan unes setmanes abans de la preinscripció i ens reunim amb les famílies que volen
informar-se sobre el projecte pedagògic de l’Inter.
2. Visita de l’alumnat de cada una de les escoles de primària a l’institut.
3. Traspàs d’informació de les escoles de primària. Coordinació dels tutors de sisè amb
la coordinadora de primer d’ESO, coordinadora pedagògica i orientadores.
4. Entrevista individualitzada de la família i el seu fill o filla en la que es donen a conèixer
aspectes rellevants del centre, es recullen els neguits o interrogants de les famílies i les
expectatives del noi o noia envers l’institut.
5. Acollida a tot l’alumnat nou de 1r d’ESO i 1r de Batxillerat a l’institut. És una rebuda
que combina la presentació del professorat, tutors i grup classe amb dinàmiques de
coneixença que ajuden a sentir-se part del centre a tot l’alumnat.
6. A Cicles Formatius, l’alumnat nou de 1r és rebut pels alumnes de 2n del mateix Cicle
Formatiu. És una rebuda amb dinàmiques de coneixença que els ajuden a integrar-se i
conèixer el centre. Es realitzaran durant els primers dies de curs.
Actuacions d’Orientació:
1. Treball tutorial de suport a la recerca de la sortida acadèmica o professional de
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l’alumne.
2. Alumnat de Batxillerat, Cicles Formatius i ex-alumnes del centre expliquen les seves
experiències als alumnes de 4t d’ESO.
3. Atenció i orientació de l’alumnat i professorat per part de l’orientador del centre.
4. Elaboració del Consell Orientador al llarg de l’ESO.
5. Xerrades i sortides d’orientació al llarg de tota l’etapa educativa.
6. Treball d’orientació amb les famílies d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: Maleta de
les famílies, xerrades amb professorat del centre, xerrades dels Caps d’Estudis sobre
les diferents sortides acadèmiques i professionals...
8.7 Avaluació i promoció
L’avaluació és competencial i orientadora. Té dues finalitats:
1. Regular el procés d’aprenentatge: És formativa i formadora perquè les decisions les
prenen el professorat i l’alumne.
2. Valorar el procés d’aprenentatge: és qualificadora per diferenciar els graus
d’aprenentatge i orientar.
El nostre centre duu a terme una avaluació contínua del procés. L’avaluació inicial permet
identificar les necessitats educatives de cada alumne/a. La concreció sobre l’adquisició dels
processos d’ensenyament i aprenentatge o de les competències professionals es fa
trimestralment, i a final de curs i etapa es globalitzen els resultats. Aquest procés contempla
l’autoavaluació del propi alumne/a com a mesura de millora del seu procés d’aprenentatge.
L’avaluació combina el treball individual del professorat amb l’acció dels equips docents, que es
reuneixen periòdicament i, al final del trimestre, en sessió específica d’avaluació. També
s’elaboren informes de preavaluació.
Els criteris d’avaluació s’estableixen per matèries i mòduls professionals en els diferents àmbits.
Es vetlla per la seva coherència i aplicació. En els criteris de promoció de curs i de superació
d’etapa s’observa una especial consideració per donar una resposta adequada i global al grau
d’assoliment de les competències de cada matèria així com les competències transversals (digital
i personal i social) i de maduresa de cadascun dels alumnes.
L’alumnat i les famílies són informats del procés avaluatiu de forma continuada i amb especial
rellevància en els documents de preavaluació i d’avaluació trimestral i final de curs o etapa.
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8.7.1 Educació Secundària Obligatòria
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada per
matèries, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i amb una visió
globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa, centrada en el desenvolupament i
consolidació de les competències bàsiques.
Promoció de curs: En finalitzar cadascun dels cursos de l’etapa i com a conseqüència del procés
d’avaluació, l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar les decisions
corresponents sobre el pas de curs de cada alumne/a, tenint en compte la seva evolució general
en relació amb les competències bàsiques i l’assoliment dels objectius en les diferents matèries.
8.7.2 Batxillerat
L’avaluació al Batxillerat té caràcter continu, global i diferenciat per matèries.
Promoció de curs: Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de
primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim.
Els criteris per a la permanència a primer i segon curs un any més, queden recollits a la normativa
educativa vigent.
8.7.3 Cicles Formatius
L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua. Atén l’organització
modular i es fa per unitats formatives per tal de garantir el millor aprofitament de la formació.
En les juntes d’avaluació es valora l’aprenentatge de cada alumne en relació a les competències
professionals, personals i socials i amb els objectius generals establerts en el currículum.
L’avaluació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) i de FP-DUAL
correspon a la junta d’avaluació del centre educatiu i serà continuada durant l’estada de l’alumne
a l’empresa.
Promoció de curs: L’alumne que hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària
superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del
cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, es
matricularà en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de
les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de
manera significativa.
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9. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
El règim disciplinari del centre es fonamenta en els articles 23, 24 i 25 del decret 102/2010
d’Autonomia dels Centres Educatius; els articles 21 i 22 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC),
sobre drets i deures de l’alumnat; i el capítol V de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) sobre
Convivència als centres educatius, i el decret 279/2006 de Drets i Deures dels alumnes.
Entenem que la bona convivència contribueix a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot
l’alumnat. És per això que vetllem per assegurar i garantir la participació, la implicació i el
compromís de tota la comunitat escolar. També per ajudar a cada alumne a relacionar-se amb
si mateix, amb els altres i amb el món. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat
en un marc de valors compartits. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina
bàsica en la gestió del conflicte. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb
els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
En el Capítol 5, article 30 de la LEC, es defineixen els drets i deures de la convivència:
1. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així
ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada centre.
2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima
escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els
àmbits de l’activitat del centre.
3. Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la
Convenció sobre els drets dels infants.
4. Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en l'exercici de l’autoritat que
tenen conferida, i sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta
matèria, el control i l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha
de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. La direcció del
centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè
aquesta participació es pugui fer efectiva.
5. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular
mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà
de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació,
l’estímul i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre
educatiu.
En l'article 31 de la llei es troben els principis generals:
1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència,
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vincula individualment i col·lectiva els membres de la comunitat educativa del centre.
2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.
3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis
i criteris següents:
a. Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el
compliment dels deures dels afectats.
b. Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima
pertorbació per a l’alumnat i el professorat.
c. Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.
d. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció
amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.
e. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui
possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu.
A l’Institut Intermunicipal estem impulsant la mediació en la gestió de la convivència. La
mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir
en el marc educatiu, per mitjà del qual es dona suport a les parts en conflicte perquè puguin
arribar per si mateixes a un acord satisfactori.
Les estructures de mediació aporten flexibilitat i cohesió, fomenten l’esperit crític i la
responsabilitat, substituint l’actual cultura de la confrontació per una cultura de diàleg i pau en la
qual tothom està inclòs. S’intenten bastir dos dels pilars fonamentals de l’educació del segle XXI:
aprendre a ser i aprendre a viure junts.
La violència, la destrucció, els maltractaments als éssers propers etc., són molt freqüents en la
nostra vida diària. Els centres educatius són testimoni de tots aquests conflictes i per aquest
motiu, mitjançant la mediació es cerquen vies constructives per afrontar-los.
El conflicte és un element bàsic en el procés de creixement personal i de construcció social. La
mediació fa possible l’espai del diàleg per a aprendre fer front als conflictes sota la idea de la
cultura per la pau. Té vocació transformadora i aposta per la valoració positiva de la diversitat en
el propi entorn social. El programa de mediació escolar es sustenta en l’educació integral de les
persones: a la seva formació, construcció i innovació d’actituds, valors i normes. A ensenyar i
aprendre a viure i a conviure.
El centre implementa la mediació a través de les actuacions principals:
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1. A les tutories, a partir del treball d'activitats de resolució de conflictes en tots els
cursos de l'ESO.
2. Servei de mediació a disposició de la comunitat educativa. Aquest servei és coordinat
per un professor responsable i l’acompanya alumnat que es forma a la matèria optativa
d’Habilitats Socials de 4t d’ESO.
3. El servei de mediació, compta amb els recursos necessaris per al seu correcte
funcionament i decideix d'acord amb la direcció del centre, i en el seu defecte el cap
d'estudis, els casos que han de derivar-se a aquest servei.
4. La direcció del centre o el cap d'estudis per delegació d'aquesta, vetlla per la correcta
derivació de casos al servei de mediació, per tal que no hi hagi confusió o
descoordinació en la decisió i aplicació de les mesures i sancions acordades.
5. El servei de mediació ha d'elaborar un informe en acabar el curs que s’elevarà al
director, i que inclourà els casos tractats i el resultat obtingut.
9.1 Convivència a l’aula
El professorat i l'alumnat tenen el deure de començar i acabar la classe amb el màxim de
puntualitat.
L'alumnat ha d'estar en disposició de treball quan el professor entri a l'aula.
Quan en una classe manqui el professor corresponent, caldrà esperar al professor de guàrdia que
es farà càrrec del grup. Si passats deu minuts el professor de guàrdia no va a la classe, el delegat
haurà de dirigir-se al director o a qualsevol membre de l’equip directiu per rebre les instruccions
oportunes. En aquella hora es durà a terme la tasca assignada pel professor de guàrdia que
prèviament haurà preparat el professor que falta.
Durant les sessions de classe els alumnes no poden menjar (tampoc xiclets ni caramels) ni anar
al lavabo, excepte en els casos en què el professor ho consideri molt necessari.
A l'hora de l'esbarjo els alumnes han de sortir al pati, i en cap cas poden romandre a l'aula sense
un professor.
9.1.1 Control d’aules i instal·lacions:
El professorat ha de recordar la necessitat de col·laborar en el manteniment d'un clima d'ordre
que comença sens dubte amb l'exemple propi. Procuraran complir i fer complir les normes
essencials en relació amb aules, material i mobiliari. Hem de cuidar:
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a. L'ordre espacial de cadires i taules en l'aula que s'hagi acordat a l'equip docent del grup,
sempre respectant que entre les taules i la paret de l'aula existeixi un espai suficient
per passar una persona. Si un professor la vol alterar, ho podrà fer, però en finalitzar
la sessió les taules i cadires es tornaran a col·locar en l'ordre original.
b. L'alumnat no pot fer ús de la pissarra digital o tradicional, sense permís d'un professor.
c. Coordinats pel tutor del grup, es crearan grups d'alumnes que faran actuacions de
manteniment i neteja diaris i setmanals.
d. Al final del dia les cadires es pujaran sobre les taules, es tancaran finestres i persianes
i s'apagaran l'ordinador del professor i els llums. No ha de quedar cap tipus de material
dins de l'aula, ja siguin llibres, estoigs, llibretes, etc. Es tancarà la porta de l'aula. Els
responsables de neteja procediran a escombrar i dipositar les deixalles als contenidors
de reciclatge.
e. El respecte per la neteja en les aules, mòduls i la resta dels espais comuns, inclosa la
zona d'esbarjo. Cal tenir cura del material, del propi, de la dels companys i del
col·lectiu.
f.

Que els llums no estiguin innecessàriament encesos o les finestres de corredors i aules
obertes quan la calefacció estigui en marxa.

g. El grup és responsable de la seva aula i haurà de tenir cura del material que li és assignat.
h. Per demanar qualsevol material a secretaria, l'alumne necessita l'autorització escrita
del professor.
i.

Que quan un senyal acústic assenyala el començament de les classes l'alumnat ha de
seure sempre al mateix lloc que s'hagi acordat en les tutories o equip docent, o allà
on els indiqui el professor/a corresponent.

j.

Si qualsevol persona localitza un desperfecte o una manipulació incorrecta del material,
ha de comunicar-lo al professor d'aula o de guàrdia i aquest anotar-ho al llistat de
manteniment que hi ha a la sala de professors, que al seu torn en farà el seguiment el
cap de manteniment del centre.

k. D'acord amb la legislació vigent, qualsevol deteriorament voluntari produït pel mal ús
del material o les instal·lacions del centre, a més de ser considerat una falta, haurà de
ser reparat o pagat a càrrec de l'alumne o grup d'alumnes que ho hagin realitzat o
induït.
Es disposa d'un sistema d'enregistrament de videovigilància a diferents espais del centre per tal
de dissuadir possibles robatoris i vetllar pel manteniment de les instal·lacions. Es podrà també fer
servir en cas necessari, quan es doni algun incident greu, per tal de resoldre l’incident i si s’escau,
assignar responsabilitats. Aquest aspecte està regulat segons la Llei Orgànica 15/1999 de
protecció de dades on els usuaris es podran dirigir al mateix centre per fer qualsevol reclamació
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al respecte.
La direcció del centre garanteix la seguretat de les gravacions per tal d’evitar-ne l'alteració, la
pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats. Aquestes gravacions seran esborrades cada 15
dies.
9.1.2 Sobre l’ús dels chromebooks
El coordinador d'informàtica, juntament amb el coordinador TAC i l'equip directiu, elaboren unes
instruccions d'utilització, manteniment, instal·lació de programari i seguretat, que els alumnes han
de respectar. Els criteris bàsics d'utilització dels ordinadors portàtils per part dels alumnes a l'aula
són:
1. Cada alumne haurà de portar el chromebook al centre al matí i a casa al final del dia.
2. Cada alumne s'haurà de responsabilitzar en tot moment del seu aparell.
3. L'ordinador únicament s'ha d'engegar quan el professor així ho requereixi.
4. L'alumne ha de portar la bateria de l'ordinador carregada cada matí. Si està
descarregada, cal demanar permís per part de l'alumne per tal d'endollar l'ordinador a
la corrent. Aquest fet incorre en una falta lleu.
5. Quan finalitzi la sessió amb el professor, l'alumne tancarà l'ordinador, el posarà, si
s'escau, en una funda protectora i el guardarà al calaix de la taula o a la motxilla.
6. No es permet que en els chromebooks hi hagi programes de jocs o de descàrregues
(pel·lícules, música...).
7. No es permet la utilització dels portàtils a l'hora d'esbarjo.
8. El no compliment d'alguna d'aquestes normes implicarà la comissió d'una falta i s'aplicarà la
sanció corresponent
9.1.3 Expulsió de classe
L'expulsió de classe no s'ha d'utilitzar com un recurs freqüent. Serà considerada com a falta
segons la gravetat dels fets. Si s'observa que un alumne és expulsat freqüentment, el cap d'estudis
o el director cridaran a consulta l'alumne i el seu tutor. Si qui expulsa amb freqüència és un
professor, també es procedirà a parlar amb ell des de direcció per compartir les dificultats que
suposen que prengui aquestes decisions i, en la mesura del possible, oferir suport, indicacions i
orientacions per superar aquestes dificultats.
En cas d’expulsió de classe, el professor li encomanarà el treball a realitzar i l'alumne es dirigirà
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al passadís on romandrà fins al final de la classe. El professor que l’ha expulsat entrarà la falta a
l’Alexia on especificarà els fets ocorreguts i ho notificarà al tutor que és qui fa el seguiment de
les incidències de l’alumne i qui ho notifica a la família amb la sanció corresponent, si s’escau.
Els alumnes expulsats han de treballar individualment i en silenci, realitzant les tasques que el
professor que els ha expulsat els ha assignat.
No està permès l'ús del mòbil ni del portàtil mentre dura l’expulsió.

10 NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
10.1 Marc Horari
L'horari escolar del Centre s'ha establert en base a la legislació vigent. L’alumnat d’ESO i BAT fa
30 hores lectives a la setmana, i el de Cicles entre 20 i 30 segons el nivell i curs. Durant el seu
horari escolar l'alumnat romandrà dins del recinte escolar, sense interferir en les activitats
docents dels altres alumnes.
En el cas dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris (Batxillerat i Cicles), quan no tinguin classe
degut a l’absència del professor a última hora del matí o tarda, podran marxar del Centre, sempre
i quan compti amb el consentiment dels pares, i acompanyats a la sortida pel professor de guàrdia,
que prèviament haurà passat llista d’assistència de l’alumnat.
Només, en el cas dels alumnes de postobligatoris (Batxillerat i Cicles) menors d'edat, podran
sortir del Centre durant la mitja hora del pati, sempre que comptin amb l’autorització dels seus
pares o tutors legals i el carnet d’estudiant del centre. L’autorització serà sol·licitada a principis
de cada curs acadèmic per part del tutor.
Només podran sortir del centre aquells alumnes de batxillerat o Cicles que hagin lliurat al tutor
l’autorització degudament complimentada i signada pels pares/mares o tutors legals.
Les reunions del Claustre de professorat, del Consell Escolar, i les sessions d'avaluació, així com
la resta de reunions es programaran de tal manera que no alteren el funcionament normal de les
activitats lectives; sempre que sigui possible i les circumstàncies ho permetin.
Garanties del servei: Es cobrirà amb un professor de guàrdia l’atenció a l’alumnat, en cas
d’absència d’algun professor, en tots els nivells acadèmics i l’atenció a les possibles incidències
que puguin aparèixer
ESO i Batxillerat
A l’ESO i el Batxillerat el centre s’obre als alumnes a les 08:25h i a les 8:35h i es tanca la porta
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d’accés. Els alumnes accedeixen i surten del centre per les portes de la plaça Santiago Russinyol
i Camí de les casetes.
De dilluns a divendres. De 2/4 de 9 del matí a les 3 del migdia.
Cicles
Aquest marc horari és el mateix però es fa de 2/4 de 4 fins a les 10h de la tarda-vespre.
10.2 Assistència i puntualitat a classe
10.2.1 Assistència i puntualitat a classe a l’ESO i al Batxillerat
La puntualitat és una manifestació de respecte cap els companys i el professor de manera que ha
d’evitar-se una situació de falta de puntualitat reiterada.
L'assistència dels alumnes a classe és obligatòria. Els alumnes han de romandre al centre durant
tot l'horari destinat a les sessions de classe i a activitats escolars.
Els alumnes de Batxillerat poden sortir del centre durant les hores d’esbarjo, prèvia presentació
al professorat de guàrdia de pati del seu carnet d'estudiant. El fet de no retornar al centre un
cop acabat l’esbarjo serà considerat com a falta molt greu i es prendran immediatament les
mesures acordades en aquestes NOFC
Durant les hores lectives els alumnes no poden sortir del centre. Si un alumne ha de sortir del
centre, ha de disposar d'una autorització escrita a partir del formulari corresponent (que es troba
a la web del centre) i el lliura al tutor, signada pels pares o representants legals. Només en casos
excepcionals i urgents es deixarà sortir a l’alumne del centre si l'autorització és telefònica. El
centre registra les sortides de l’alumnat, en horari lectiu.
Les famílies han de justificar les absències i retards dels alumnes mitjançant el document
corresponent, que poden trobar a la web del centre. Aquesta justificació ha de ser entregada al
tutor al més aviat possible i, en tot cas, abans d'haver transcorregut 2 dies després de la tornada
al centre. Serà el tutor qui determini si la falta o el retard es considera justificat o no.
Les faltes d'assistència i retards no justificats repercutiran en la qualificació de l'alumne de cada
matèria. Si un alumne reincideix s’aplicaran d’altres mesures correctores, segons la quantitat de
faltes i les circumstàncies.
A Batxillerat, quan un alumne arribi al 20% de faltes d'assistència sense justificar sobre el global
d'hores de la matèria, el professor proposarà la pèrdua del dret a l'avaluació ordinària a l'equip
docent en junta d'avaluació, que decidirà i ho farà constar en l'acta. Els alumnes que perdin el dret
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a l'avaluació ordinària se'ls podrà permetre la presentació de treballs però tindran les avaluacions
ordinàries suspeses i hauran de presentar-se a l'avaluació extraordinària.
Els casos s'estudiaran individualment tenint en compte les circumstàncies.
Cada 3 retards de l'alumne es comptabilitza una falta d'assistència.
Si un alumne arriba al centre amb retard al matí ha de dirigir-se a l'entrada principal. Si l'alumne
porta el justificant pertinent signat per la família podrà entrar a la seva aula. Si no és així, es dirigirà
a l’aula corresponent i el professor anotarà el retard corresponent a l’aplicatiu de faltes i
incidències amb la gravetat corresponent al retard.
Si l’alumne es troba al recinte escolar i arriba tard a una classe, el professor farà constar el retard
a l’alexia.
10.2.2 Assistència i puntualitat als cicles formatius
Els estudis de formació professional són presencials, per això l’assistència a classe és obligatòria
i imprescindible per a mantenir l’avaluació continuada.
El marc horari en què es desenvolupen les classes és de 15:30 h a 22:00 h. Les classes duren 60
minuts.
La puntualitat és obligada per això si l’alumne arriba després de l’hora d’inici de la classe es
considerarà falta d’assistència i l’entrada a l’aula es realitzarà quan el professor ho consideri
oportú amb la finalitat de no interrompre el desenvolupament de la classe. En aquest cas, l’alumne
romandrà al passadís, en silenci, fins que el professor li indiqui que pot entrar.
El professorat controlarà diàriament a través del programa de faltes, i a la llibreta de notes si ho
considera oportú, l’assistència dels alumnes. En cas d’absència del professor, s’encarregarà dels
alumnes el professor/a de guàrdia.
Si passen 10 minuts de l’hora d’inici d’una classe, i el professor encara no ha arribat, el/la
delegat/da (o sotsdelegat/da) anirà a buscar el professorat de guàrdia per tal de notificar
l’absència. Serà aquest professor qui romandrà a l’aula amb els alumnes. Comunicant el cas a
direcció (cap d’estudis), s'estudiaran les possibles solucions (la possibilitat d’avançar classes
permetent així la sortida avançada dels alumnes o que els alumnes marxin a casa si són hores
terminals...).
Si un alumne té previsió de faltar per la causa que sigui, ho ha de comunicar al/a la tutor/a i al
professorat afectat.
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10.2.3 Falta d'assistència a classe per decisió col·lectiva de l'alumnat.
En cas de convocatòria de vaga cal tenir present:
1. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no, és
sempre de les famílies.
2. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.
3. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la
vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que
l’originen
4. L’Institut té una normativa que regula les vagues de l’alumnat i que és d’obligat
compliment per part de tothom.
En cas de convocatòria de manifestació o jornada d’inassistència a classe (vaga d’alumnes) en
horari escolar, aquests hauran de seguir les següents pautes:
1. Els delegats i delegades es reuniran per estudiar i decidir:
○ primer: si la convocatòria respon a alguna associació sindical d’estudiants
legalment constituïda, si la convocatòria ha estat prèviament anunciada i la
transparència de la qual estigui suficientment contrastada
○ segon, si la convocatòria a la inassistència a classe (vaga) o a la manifestació és
unitària
○ tercer, si segueix la convocatòria col·lectivament i creu viable proposar-la a les
classes. En cas afirmatiu informarà de l'inici del procediment a l’equip directiu
de l’Institut.
2. L’alumnat de 1r i de 2n d'ESO queda exclòs de qualsevol convocatòria. L’Institut no
acceptarà cap compromís col·lectiu de participació de l’alumnat de 1r i de 2n d’ESO
en una jornada d’inassistència a classe (vaga), ja que la seva implicació individual és
responsabilitat exclusiva dels pares, mares o representants legals.
3. Cal fer una àmplia publicitat de la convocatòria, en la qual hi haurà de constar d’on
prové la proposta i els motius de la convocatòria. Cada delegat i delegada és
responsable de fer una explicació de la plataforma reivindicativa a la seva classe, fer-ne
un debat en profunditat i, si s’escau, proposar-ne una votació.
4. Les votacions seran secretes i per grup. Al document de votació hi ha de constar la
durada de la inassistència a classe (vaga), que no pot ser superior a dos dies. Passat
aquest termini serà necessària una nova votació que ratifiqui la inassistència en les
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mateixes condicions. La realització i l’escrutini d’aquestes votacions ha de respectar
totes les normes democràtiques.
5. El resultat de les votacions haurà de quedar reflectit en actes de votació en les quals
hauran de constar els vots a favor de la proposta, els vots en contra, les abstencions i
els vots nuls, així com el recompte de tot l’alumnat que ha votat. Perquè una votació
sigui vàlida sempre hi ha d’haver un quòrum del 90% de l’alumnat matriculat en un
grup. Els resultats totals de les votacions els recollirà un o una dels/les representants
de l’alumnat en el Consell escolar i els farà saber a l’equip directiu. Aquest avís ha
d’arribar al Director/a abans de les 72 hores de l’inici de la jornada d’inassistència a
classe (vaga) o manifestació.
Si l’equip directiu considera que el procediment ha estat correctament portat a terme i la
convocatòria té sentit dins de l’àmbit escolar, se seguirà el següent procediment:
1. L’equip directiu farà arribar una carta a les famílies o representants legals de l’alumnat
en què comunicarà la intenció de l’alumnat d’adherir-se a la convocatòria de
manifestació o de jornada d’inassistència a classe (vaga) i el nombre i horari de les
classes afectades.
2. En el cas de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles, els pares, mares o
representants legals hauran de signar la conformitat i autoritzar la sortida de l’Institut,
en el cas de manifestacions, o bé la justificació de l’absència del seu fill o filla en una
jornada d’inassistència a classe (vaga). En ambdós casos, es faran responsables de
l’absència de l’alumne o alumna i del que facin els seus fills i filles en l’exercici del dret
d’inassistència a classe (vaga) o del dret a manifestar-se. L’autorització s’adreçarà al
professorat tutor de grup, que se’n farà responsable.
3. Si la manifestació o jornada d’inassistència a classe (vaga) implica abandonar l’Institut
enmig de l’horari lectiu, la sortida s’intentarà que es realitzi en acabar l’hora de classe.
4. Es posarà falta d’assistència.
5. En cap cas, una jornada d’inassistència a classe (vaga) convocada per l’alumnat és
vinculant per al professorat. Per tant, s’entén que el professorat haurà de seguir
exercint les seves funcions, estarà obligat a complir el seu horari habitual, a atendre
l’alumnat que resta a l’Institut i que no secunda la jornada d’inassistència a classe (vaga),
i no estarà obligat a ajornar les proves o exàmens programats prèviament.
En cas de seguir l’activitat lectiva normal, l’alumnat que ha secundat la jornada d’inassistència a
classe (vaga) o manifestació assumirà no haver rebut els ensenyaments que s’hagin pogut impartir
durant la seva inassistència i el professorat podrà considerar que la matèria prevista durant la
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jornada d’inassistència a classe haurà estat explicada.
10.2.4 Entrades i sortides del centre
El centre s’obre als alumnes a les 08:25 h i a les 8:35 h el conserge en tanca les portes d’accés.
Els alumnes accedeixen al centre i en surten per les portes de la plaça Santiago Russinyol i Camí
de les casetes. A les 15:00 h s’obre novament les portes per la sortida de l’alumnat. A les 15:30
h es tornen a obrir per l’alumnat de cicles formatius. Les portes es tanquen a les 22 h.
En cas que un alumne hagi de sortir del centre per motius de salut, visita mèdica o deure
inexcusable, ha de ser recollit pel pare o la mare o tutor legal. Aquests hauran de signar en el
full de registre de sortida dels alumnes, amb les dades corresponents. Aquest control es portarà
des de secretaria. Excepcionalment es podrà sortir prèvia presentació d’un justificant per escrit
del pare o la mare o tutor legal. En els casos de malaltia, es valora si una autorització telefònica
de la família és suficient.
L’alumnat no pot anar ni tornar sol a cap activitat organitzada pel Centre. El professorat
responsable de l’activitat és l’encarregat d’acompanyar-los en aquest trajecte.
Cap alumne pot romandre dins les instal·lacions del centre, fora del seu horari lectiu, si no és

amb autorització expressa i previ coneixement de la direcció del centre, amb aquesta finalitat
caldrà omplir el document “ús d’espais del centre en horari no lectiu” que es troba a l’annex.
L’alumnat de Batxillerat i Cicles pot sortir del centre a l'hora del pati si mostra el carnet de
sortides a la persona que vigila les portes. Els alumnes que no cursen tots els crèdits/assignatures,
poden sortir del centre les hores que no tenen classe. Si ho prefereixen podran estudiar a les
tutories de batxillerat, sempre mantenint una actitud adequada a l'ambient d'estudi.

10.2.5 Entrades i sortides de les aules
En començar l'horari de classes, els alumnes s’han de dirigir a l'aula que els correspon i esperar
l'arribada del professor.
Durant els canvis de classe, si no hi ha canvi d'aula, els alumnes han de romandre-hi i prepararse per a la propera matèria. En cas de canviar d’aula, els alumnes ho han de fer sense alterar el
correcte funcionament i han d’anar directament a l’aula que els pertoqui. El professor tancarà
l’aula amb clau.
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10.3 L’actitud de l’alumnat i funcionament de les classes
La relació amb els companys i els professors estarà sempre guiada pel respecte, la cordialitat i la
correcció en el tracte i les formes. L’actitud al centre ha de ser de treball i estudi, ja que és
aquesta la principal responsabilitat de l’alumnat. Cal que porti el material requerit per a les
diferents matèries.
Qualsevol alumne que, intencionadament, provoqui un incident que trenqui el clima de bona
convivència entre els membres de la comunitat educativa o que perjudiqui el rendiment del grupclasse serà amonestat. Sempre que ho consideri oportú, el professor enviarà una notificació
d’avís al tutor. El tutor ho comunicarà oportunament als pares, a la cap d’estudis i a la Comissió
de Convivència, si escau, segons la gravetat de l’incident ocorregut.
Als desplaçaments que realitzi tot el grup, se seguiran les instruccions del professorat i es
respectaran les NOFC; en cas de no seguir-les es considerarà una falta greu o molt greu i podran
ser retornats a l’institut i se’ls podrà aplicar la sanció corresponent.
En el supòsit que un alumne es negui a retornar d’una sortida amb el grup, sense l’autorització
acceptada per l’equip directiu, es considerarà una falta molt greu i s'avisarà als pares o tutors
legals i als mossos d’esquadra.
L'alumnat no pot sortir al passadís un cop acabades les classes, si no és que hi ha un canvi d'aula.
Es considera un retard l’arribada a classe una vegada iniciada aquesta i el docent anotarà aquest
fet. La reiteració dels retards es té en compte a l’hora de valorar l’actitud de l’alumne.
No es permet l'ús de gorres, vestimenta no adequada a l’activitat lectiva o fer visibles signes i
objectes que trenquin la convivència i el respecte.
Si no s'ha de fer un canvi d'aula, l'alumne no pot sortir al passadís. El trànsit pel passadís s’haurà
de fer de manera ràpida i ordenada. Qualsevol professor, però sobretot els professors de guàrdia
i l'Equip Directiu, sancionarà els alumnes que siguin al passadís (si no han de ser-hi) amb una falta
lleu.
10.3.1 Envers el professorat
Es respectarà a tot el professorat. En adreçar-se a aquest col·lectiu, ho faran amb naturalitat,
cortesia i respecte. Cal evitar al·lusions o renoms vers el professorat. S’ha de ser sincer amb el
professorat. Cal dialogar per tal d’aclarir els problemes, tant propis com de l’aula, però en el lloc
i moment adequat. Es col·laborarà amb els/les professors/res quan aquests així ho demanin.
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10.3.2 Envers el personal no docent
Cal cooperar amb el seu treball que és fonamental pel bon funcionament del centre. Se’ls
dispensarà el mateix tracte i respecte que al professorat.
10.3.3 Envers els companys
Cal relacionar-se amb els/les companys/es amb el mateix respecte i cortesia que amb els adults.
El tracte amb ells/es ha de ser natural, espontani, sense burles ni renoms.
S’han d’aprofitar totes les oportunitats que es presentin per oferir-los ajuda. Cal respectar el
dret a l’estudi de tots els companys.
10.3.4 En el temps d’esbarjo
L’alumne/a no podrà estar-se dins l’edifici escolar en hores no lectives, L’assistència als esbarjos
és obligatòria per a tots els alumnes del centre i hauran de romandre als espais destinats a tal
efecte, tret dels que hagin estat sancionats d’acord amb allò que preveu el títol referent al règim
disciplinari.
En dies de pluja, l’esbarjo tindrà lloc a l’interior dels edificis del centre i gimnàs.
Els alumnes no poden utilitzar el monopatí o els patinets dins del centre. Els patinets no podran
entrar a les aules i hauran de ser guardats a la zona d’aparcament de les bicicletes.
Cada professor/a haurà de vetllar perquè es tanquin les portes, finestres i llums de la seva aula a
l’hora del pati, a les darreres hores del matí i de la tarda i, en general, sempre que a l’hora següent
l’aula que deixen es quedi sense alumnes. Per a això hi ha penjada a cada aula el corresponent
horari.
A l’hora de l’esbarjo l’alumnat no pot estar-se a les aules ni als passadissos, sense l'autorització
presencial del professor/a que ho hagi autoritzat i que en serà el responsable. El professorat de
guàrdia de pati, ha de tancar les portes d’accés al diferents edificis i obrir les portes dels wc del
pati. Si cal, haurà de passar pels passadissos i acompanyar als alumnes al pati.
Dins els espais a vigilar en temps d’esbarjo es destaquen els següents:
a. Guàrdia de passadís: controlar el lavabo planta de segon d’ESO, porta d'accés al pati.
b. Guàrdia “pati gespa” (en cas de pluja, al gimnàs): controlar el pati de gespa, la rampa,
WC de segon d’ESO.
c. Guàrdia “pati pistes” (en cas de pluja, al gimnàs): controlar la zona de la pista i repartir
i estar pendents de recollir les pilotes de pati.
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d. El professorat de guàrdia haurà de vigilar el gimnàs en cas de pluja i els passadissos dels
edificis de primer d’ESO.
L'alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius poden romandre al centre o poden sortir
fora prèvia autorització signada pel pare, mare o tutor legal, i prèvia presentació del carnet
d’estudiant del centre al personal que estigui a la porta. L’alumnat ha de ser a les aules a l’hora
de començar les classes. La porta d’accés-entrada i sortida per a batxillerats i cicles formatius,
serà la porta del camí de les casetes.
L'alumnat d'ESO: El pati s’ha de conservar el més net possible i cal evitar llençar papers,
llaunes, etc. a terra. Durant l’esbarjo és responsabilitat del professorat de guàrdia vigilar que
l’alumnat d’ESO no surti de l’Institut i que respecti les instal·lacions i les normes de convivència
del centre. Tenir present que tenim espais diferenciats per alumnes d’ESO. Cal vetllar, perquè
l’alumnat no canviï d'espai d’esbarjo. En acabar l’esbarjo, l’entrada a classe sempre es farà amb
ordre i amb la màxima celeritat possible. El professorat de guàrdia serà l’encarregat d’obrir els
edificis igual que de tancar-los.
10.3.5 Lavabos
Les portes dels lavabos de tot el centre romandran tancades en hores de classe. S’ha de procurar
anar al lavabo a les hores de l'esbarjo. En hores de classe no es podrà anar al lavabo, tret de
casos d’indisposició, en què l’alumnat haurà de demanar la clau al professorat per anar als lavabos
de la planta baixa i prèvia autorització del professorat.
Cal vetllar també per la netedat i la correcta utilització dels lavabos. Cal deixar-los tal i com ens
agradaria trobar-los. En cas que intencionadament s’embussin, es trenquin o pateixin qualsevol
deteriorament, es prendran les mesures oportunes.
A les hores d'esbarjo, es podrà accedir als lavabos de dins el centre, 2n ESO i als lavabos de
l'exterior de l'esbarjo.
10.3.6 Vestidors
Els vestidors són d’ús exclusiu de l’àmbit d’educació física. Tot alumnat que accedeixi als vestidors
fora del seu horari d’educació física serà derivat a la cap d’estudis i podrà ésser sancionat amb
una falta de disciplina.
10.3.7 Taquilles
Les condicions internes del lloguer de les taquilles són les següents, a part d’aquelles que
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explícitament venen marcades en el contracte de lloguer que s’ha d’emplenar:
L’alumnat-llogater es responsabilitza de mantenir, al llarg del curs, la taquilla neta i ordenada i,
quan acaba el curs, s’obliga a deixar-la neta i amb les mateixes condicions en què la va trobar.
L’alumnat podrà fer ús de les seves taquilles en arribar a l’Institut a primera hora, a l’hora de
l’esbarjo, en sortir al migdia. No es pot fer servir la taquilla entre classes.
A l’alumnat que no faci un bon ús de la taquilla, o bé molesti altres alumnes-llogaters de taquilla
(per exemple, espiar combinacions), se li’n retirarà el lloguer, sense dret a recuperar-ne els
diners.
10.3.8 Desperfectes
Cal mantenir l’Institut net, respectar-lo i evitar l’ús indegut o perillós de qualsevol instal·lació.
S’entén que aquestes mesures són extensives a qualsevol àrea, coberta o no, delimitada per les
tanques de l’Institut. Qualsevol desperfecte o brutícia causada intencionadament o per
negligència serà responsabilitat directa de l’autor o autora. Per tant, l’alumnat que
intencionadament causi algun tipus de deteriorament haurà de fer-se càrrec de les despeses que
es generin pel mal ús o, en cas que sigui possible, haurà de col·laborar personalment, tot ajudant
a la reparació del desperfecte. Si no en surt el responsable directe, se’n farà càrrec el grup.
Aquesta norma s’entén que s’aplicarà en les mateixes condicions quan l’alumnat estigui fora de
l’Institut, realitzant activitats lectives o sortides.
Tothom és responsable del material i de les instal·lacions de l’edifici. Ningú no ha de tolerar cap
tipus de destrossa, mal ús o deteriorament del material i de les instal·lacions que tots utilitzem i
que molts altres hauran d’utilitzar en el futur.
Cada grup és directament responsable de tot allò que hi ha a la seva aula i el delegat o delegada
del curs haurà de mantenir informat al professor tutor dels desperfectes que s’hi ocasionin. Quan
els desperfectes ocasionats a l’aula o als passadissos responguin a un comportament individual o
col·lectiu inadequat o negligent, s’haurà de respondre dels danys abonant-ne l’import,
independentment d’altres mesures correctores que calgui prendre.
Si es dona el cas que una aula, majoritàriament les de desdoblament, ha estat ocupada per grups
diversos, l’import es repartirà entre tots ells.
Tots som responsables del manteniment i bon ús del material i instal·lacions del Centre.
Cal comunicar al tutor o a la Direcció la ruptura del material o instal·lacions del centre el més
ràpid possible. Si es detecta que algun material està deteriorat o trencat i no surt el responsable,
o no es pot saber qui ho ha fet, tot el grup o grups que han utilitzat l’aula seran responsables de
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pagar els desperfectes ocasionats.
L'atenció i conservació del material i de les instal·lacions del Centre correspon a tots els
membres de la Comunitat Educativa. Quan algun dels seus membres observi qualsevol
desperfecte ho comunicarà tan ràpidament com sigui possible per correu electrònic i fent les
anotacions al document pertinent de la sala de professorat del centre.
A fi de responsabilitzar als alumnes de la importància en la conservació d'instal·lacions i materials,
el tutor o tutora del grup realitzarà a principis de curs activitats adreçades en aquest sentit. De
la mateixa manera, es dedicaran els deu primers minuts de l'hora de tutoria a la neteja i atenció
de l'aula al llarg del curs.
Com a norma general, segons estableix la legislació vigent els i les alumnes que individual o
col·lectivament causen dany de forma intencionada o per negligència a les instal·lacions del centre
o el seu material queden obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost econòmic de
la seva reparació. Igualment, els i les alumnes que sostreguin béns en el centre s’hauran de
restituir. En tot cas, els pares o representants legals seran responsables civils en els termes que
preveuen les lleis.
Per a la conservació de les instal·lacions i dels materials de les aules, laboratoris i tallers es tindrà
en compte els aspectes següents:
1. L’alumne serà el responsable del seu ordinador i de la seva taula. I cuidarà que tot
estigui net i utilitzarà els materials de manera adequada.
2. En presència del professor, cada alumne revisarà que està tot en bones condicions i
que funciona correctament. En cas d'observar alguna incidència, ho comunicarà
immediatament al professor.
3. Quan es produeixi un desperfecte, l'alumnat haurà de comunicar-ho ràpidament al
professor, assenyalant a més com s'ha produït i qui és responsable del desperfecte.
4. Si es produïssin danys intencionats en els equips o instal·lacions i no aparegueren els
responsables dels mateixos, els alumnes del grup-classe assistents reposaran el
material o bé pagaran el seu cost perquè sigui reposat pel Centre.
5. Si es produïren sostraccions de béns del centre i no aparegueren els responsables dels
mateixos, s’estudiarà el fet per tal de reparar el/s dany/s comès/os. En cas de negativa
es tractarà com una falta a la convivència al Centre.
6. El centre no es fa responsable de la desaparició de béns de caire personal, com ara
mòbils, aparells reproductors.
7. Només es podran utilitzar els materials d’acord amb les instruccions donades pel
professorat.
8. En els períodes lectius el responsable de l'aula és el professor i ha de comunicar
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qualsevol desperfecte que s’origini en el transcurs de la classe.
El secretari de l’equip directiu haurà de dur a terme, davant el responsable del Servei de
manteniment, el seguiment de les tasques de manteniment necessàries per a la conservació i
manteniment de les dependències del centre.
En la distribució de les instal·lacions i materials prevaldrà el criteri educatiu sobre qualsevol altre.
L'equip directiu és l'encarregat de distribuir-los, prèvia informació als caps d’àmbit i si s’escau la
consulta al Claustre de professorat i al Consell Escolar.
10.3.9 Civisme, Indumentària, Tracte i Llenguatge respectuós
A l’Institut hi conviuen persones de diferents edats, races, cultures, maneres de fer i de pensar.
Per això, cal comportar-se de forma cívica, sense ofendre a ningú.
A l’Institut s’hi ha d’anar net i endreçat, vestit adequadament i no s’acceptarà l’ús de gorres a
l'aula o altres elements anàlegs. No es podrà portar cap tipus de vestimenta que impedeixi la
realització d'activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, o que
atempti contra la salut o seguretat personal de la resta de la comunitat educativa, o que siguin
representatius de grups socials.
Cal respectar els companys, professorat i tot el personal docent i no docent del centre.
Qualsevol adult treballador al centre podrà sancionar qualsevol alumne.
Cal afavorir el respecte i el tracte correcte envers els altres. Cal procurar que les expressions i
les paraules siguin sempre un instrument de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries,
paraulotes, humiliacions, coaccions, etc. Cal prendre consciència que incomplir aquestes pautes
de civisme i de respecte envers els altres, així com:
1. Introduir elements que puguin ofendre la sensibilitat dels altres.
2. Falsificar documents.
3. Sostreure o robar objectes que no són propis
4. Deteriorar els objectes posats al servei de l’alumnat.
5. Crear situacions de perill o risc per a un mateix o per als altres.
6. Amenaçar i increpar qualsevol membre de la comunitat educativa.
7. Incórrer en actes d’indisciplina, injúria o ofensa contra qualsevol membre de la
comunitat escolar són considerats com a conductes greument perjudicials per a la
convivència i es prendran les mesures correctores oportunes.
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10.3.10 Fumar i beure
D’acord amb la normativa vigent del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i, en
concret, del Departament d’Ensenyament es prohibeix el consum total i taxatiu del tabac en
totes les dependències de l’Institut, siguin cobertes o no, amb l’objectiu principal d’aconseguir un
ambient laboral lliure de fum de tabac en benefici de tota la comunitat educativa. Aquesta
prohibició afecta tota la comunitat educativa: l’alumnat, independentment de la seva edat i del
tipus d’ensenyament que cursi, el professorat, el personal d’administració i serveis i tota persona
que estigui dins del recinte escolar, inclosos els patis i la porta d’entrada de l'Institut. En el cas
que un alumne sigui vist fumant dins el recinte escolar, se’l sancionarà.
Per part de l’alumnat no es permet el consum ni la tinença de begudes alcohòliques en l’Institut
ni en les sortides o colònies. Per tant, no se li permetrà entrar aquest tipus de begudes en el
recinte escolar.
Tampoc no es permet el consum o tinença de drogues en l’Institut, ni a les sortides ni a les
colònies o viatges. Qualsevol alumne a qui se li detecti consum o tinença d’alguna substància
tòxica, tant al centre com a els seus voltants, i abans o després de les classes, serà expulsat i no
podrà participar en cap sortida durant el termini que l'Equip Directiu determini.
En les sortides i viatges no es permetrà el consum o tinença de substàncies que provoquen
dependència: drogues, begudes alcohòliques, i altres productes. Aquesta normativa afecta el
professorat, l’alumnat, i qualsevol persona que participi en aquesta activitat.
L’alumnat que incompleixi aquesta secció serà degudament advertit i, si s’escau, sancionat d’acord
amb el règim disciplinari vigent, prèvia comunicació als pares.
10.3.11 Absentisme
Quan en l’alumnat de l’ensenyament obligatori (ESO) es produeixi un cas d’absentisme escolar,
s’activarà el protocol d’actuació. El primer nivell d’actuació correspon al tutor/a de l’alumne; el
segon nivell correspon a la Cap d’Estudis; el tercer, a la Comissió CAD, formada pel director,
cap d’estudis, l'orientador/a de centre, el professional de l’EAP, i l’educador social de la zona; el
quart nivell d’actuació correspon als Serveis Socials de l’Ajuntament, i el cinquè nivell correspon
als Serveis Territorials.
10.3.12 Sortides i activitats
Desenvolupament d’activitats fora del centre.
La programació general d’aquelles activitats escolars que es realitzen fora del recinte del centre
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o que interrompin l’horari lectiu habitual s’haurà de fer al començament del curs.
El procediment que seguim al nostre centre per la realització de sortides organitzades pels
diferents àmbits, és el següent:
ESO i Batxillerat
La Coordinació pedagògica en la primera reunió amb el coordinador d’activitats
extraacadèmiques comuniquen als caps d’àmbit que tan aviat com sàpiguen les sortides d'un dia
que volen realitzar durant el curs en vigor, omplin la graella de propostes d'activitats els ho facin
arribar.
En les primeres reunions dels àmbits es faran les propostes de sortides d'un dia. Cal que les
sortides es facin pensant en tots els alumnes del curs i que s'intenti que hi puguin anar el màxim
nombre d'alumnes possible. Aquesta/es propostes arribaran a l'equip directiu, el qual donarà el
seu vistiplau.
Un cop recollides totes les sortides del curs, s'aprovaran per claustre a través dels caps d’àmbits
i es presentaran al consell escolar pel seu vistiplau.
Cicles Formatius
Els diferents departaments programen les activitats i sortides, i les presenten al cap d’estudis de
Cicles que és qui dóna el primer vistiplau. En el següent pas, el cap d’estudis les presenta al
coordinador d'activitats i a la coordinadora pedagògica. Finalment, s’exposen en el Consell
Escolar per a la seva conformitat.
Les actuacions a seguir pel professorat de l’ESO, Batxillerat i Cicles que programen aquest
tipus d’activitat són:
1. Programar l’activitat (sortides, visites, estades, viatges, excursions,…) al començament
de curs, a ser possible, incloent-hi la data determinada. Aconseguir el vistiplau del
consell escolar de l’INS.
2. Informar el coordinador d’activitats extraescolars i a l'equip directiu.
3. Autorització escrita dels pares o tutors legals dels alumnes que participin en l’activitat
a desenvolupar fora del recinte educatiu.
4. Cal enviar la nota al departament d’informàtica amb preu de la sortida i període de
cobrament perquè es pugui realitzar a través de la botiga virtual del web del centre.
5. Cal presentar el resum econòmic de la sortida a la secretària del centre amb una
antelació de cinc dies i cal seguir el protocol de sortides.
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6. L’acompanyament per part del professorat es farà segons la normativa (1 professor/a
per cada 20 alumnes a l’ESO, i 1 professor/a per cada 25 a Batxillerat i Cicles). En cas
de no arribar a 20 alumnes serà necessari l’acompanyament de 2 professors.
7. No es poden realitzar sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haurà
de ser necessàriament professor de l’assignatura.
Per tal que es desenvolupin amb èxit les activitats realitzades fora del centre, s’han de complir
les següents normes bàsiques:
○ Cada alumne és responsable de les seves coses (diners, càmera fotogràfica,
aparells de música, roba, mòbil...).
○ Durant els diferents recorreguts, en autocar, no està permès a l’autobús
menjar llaminadures, ni jugar amb aparells. Es pot sentir música, contemplar el
paisatge o parlar amb els companys.
○ No han de portar aparells de jugar: consoles, portàtils,....
○ No aconsellem portar objectes de gran valor ni molts diners, ja que totes les
despeses de les activitats de la sortida estan cobertes. Cal controlar les
compres. Certs objectes no es podran comprar; es controlarà.
En sortides de més d'un dia a ESO, Batxillerat i Cicles
Quan la sortida requereix documentació específica per realitzar-se, no s'acceptarà cap alumne
sense aquesta. La comunicació amb els pares es farà, preferentment, abans d'esmorzar o després
de sopar.
Durant la realització de les activitats programades, es considera horari lectiu, de treball, per tant,
se’ls demanarà que portin els mòbils desconnectats. Demanem que la comunicació família-alumne
sigui en les hores esmentades més amunt.
○ Durant les visites als museus i als espais detallats en l’itinerari (horari de treball), no és
permès de portar aparells de música.
○ Si algun pare vol localitzar al seu fill/a en cas d’urgència, pot demanar per un professor
responsable del grup o contactar amb el centre.
○ Els professors no es fan responsables dels desperfectes que algun alumne pugui produir
per gamberrisme o acte vandàlic. (Els seus pares o tutors repararan econòmicament els
danys causats).
91

○ Els alumnes mantindran un gran respecte per les persones, els museus, hotel, espais,
etc., amb bona educació i si tinguessin algun problema, sempre han de recórrer als
professors, mai actuaran pel seu compte en cas de conflicte. Si en algun lloc hi ha temps
lliure, mai un alumne anirà sol, sempre anirà en grup de com a mínim dos persones a
l'ESO i batxillerat.
○ A les hores fixades per realitzar trobades, s'ha de ser puntual.
○ S'han d'observar cada dia la bona higiene i una vestimenta adequada.
○ Si es considera necessari es podran mirar les motxilles i maletes dels alumnes.
○ S’ha de vetllat per un ús adequat i racional de la càmera fotogràfica i del mòbil. Si no
se’n fa un bon ús, en perjudici dels companys es “guardarà” fins a l’acabament de la
sortida. En aquest cas, s'informarà els pares dels alumnes.
○ Si un alumne comet un acte greu d’indisciplina, es trucarà als pares i a l'equip directiu
qui, amb els professors acompanyants, determinaran l’acció a fer. Es podrà decidir el
retorn de l’alumne a casa; però sempre acompanyat dels pares o d'algun professor.
○ Referent als horaris de cada activitat i de descans, els alumnes hauran de complir
escrupolosament els que marqui el professorat.
○ Qualsevol alumne que cometi una conducta greument perjudicial per a la convivència,
durant una activitat extraescolar, comportarà la suspensió cautelar de l’alumne en
l’activitat i el retorn de l’alumne a casa seva o al centre -sempre acompanyat-, segons
convingui. Les despeses que es generin d’aquest retorn, serà a càrrec dels pares de
l’alumne.
Les sortides en horari lectiu que formen part del currículum de la matèria seran obligatòries per
a tot l’alumnat, a excepció del que, per raons de conducta, sigui recomanable que no participin
en l’activitat. El professorat acompanyant a la sortida, juntament amb el Cap d’Estudis, són els
que decideixen quins alumnes poden anar i quins no en funció de l'actitud, comportament i
condicions singulars de l'alumne.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS), a través del Reglament Sanitari Internacional, té per
objectiu prevenir la propagació internacional de les malalties i aconseguir aquesta fita amb un
mínim de molèsties per a la persona que viatja i per la resta del grup. És amb aquesta finalitat
que el centre considera imprescindible estar al corrent de les vacunes ordinàries i serà
imprescindible presentar-ne una fotocòpia del carnet de vacunacions al tutor del grup abans de
viatjar.
Només en casos excepcionals en els quals estigui contraindicat la prescripció de la vacuna
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s’acceptarà el certificat mèdic que ho justifiqui.
Documentació per viatjar, imprescindible:
1- Certificat d’autorització per viatjar. Permís de la Policia:

Donat que els vostres fills són menors d’edat necessiten un permís policial per tal de poder
viatjar a un altre país comunitari, en el cas de no anar amb els pares. S’ha de sol·licitar en qualsevol
comissaria dels Mossos d’Esquadra. En algunes comissaries de la Policia Local també els fan. És
un imprès que us el fan al moment. Cal portar:
●

El llibre de família

●

DNI pare o mare (en funció de qui vagi a sol·licitar-lo)

●

DNI del vostre fill/a

Encara que el vostre fill/a tingui el passaport, cal fer aquest document obligatòriament, perquè
nosaltres com a responsables necessitem aquesta autorització.
El permís policial s’ha de grapar amb la fotocòpia del llibre de família on consta el vostre fill/a i
fotocòpia del DNI de la persona (pare o mare) que l'hagi sol·licitat.
2- Original del DNI i passaport.

L’ha de portar cada alumne, tampoc no estaria malament portar també una fotocòpia.
3- Original de la targeta sanitària europea

Si pertanyeu a la SS, per tal de ser atesos als altres països comunitaris, cal que els vostres fills/es
tinguin la TSE
10.3.13 Visites de les famílies
A ESO i Batxillerat, els tutors disposen d'una hora lectiva dins del seu horari per atendre les
famílies amb qui poden entrevistar-se individualment prèvia cita. A Cicles, aquesta mateixa hora
per atendre a les famílies no està inclosa dins l’horari lectiu del tutor, però sí dins les seves hores
de permanència en el centre.
Les famílies són citades pel tutor sempre que es cregui convenient i en qualsevol moment del
curs, per comentar aspectes acadèmics o disciplinaris que hagin pogut sorgir. Per la seva banda,
les famílies també poden sol·licitar entrevistar-se amb els tutors, ja sigui per resoldre dubtes i
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aclariments, o per comentar qualsevol aspecte acadèmic que es consideri necessari.
Així mateix, poden entrevistar-se amb la directora i cap d'estudis, si cal; com també, poden ser
requerits per aquests.
La cita, amb els tutors, es pot fer mitjançant el correu electrònic del professorat, aplicatiu Alèxia
o via telefònica a secretaria. També poden acudir al centre a fer consultes i tràmits en hores
establertes.
La primera visita de les famílies es produeix durant les portes obertes que es realitzen cada any.
Concretament, la realitzen les famílies de fills/es que han de començar 1r d'ESO.
Al setembre, abans de començar el curs, es fa una reunió amb les famílies de 1r d'ESO, mentre
que per a les famílies de 2n, 3r i 4t ESO, Batxillerat i Cicles les reunions amb les famílies es
realitzen durant el mes d’octubre.
10.3.14 De les queixes i reclamacions
En cas de reclamacions sobre qualificacions aquest és l'esquema que resumeix els passos a seguir
a l'ESO i Batxillerat
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A Cicles formatius, l’alumnat o els seus pares o tutors legals (en el cas que sigui menor d’edat)
té dret a sol·licitar aclariments als professors de les qualificacions de les activitats. També té dret
a reclamar en relació amb les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació,
s’adoptin al final d’una unitat formativa.
Si les reclamacions respecte a les qualificacions de cada unitat formativa no les resol
definitivament la junta d’avaluació, l’alumne podrà presentar un escrit al director del centre en el
termini de dos dies lectius a comptar des de la resolució de la junta de Cicles. El director
traslladarà la reclamació al departament perquè estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb
els criteris d’avaluació establerts i, en tot cas, formuli una proposta pertinent. A la vista de la
proposta que formuli i de l’acta de la junta d’avaluació, el director resoldrà la reclamació.
Si l’alumne o els seus pares o tutors legals (en el cas que sigui 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 i que s’adreçarà a la direcció dels serveis territorials.
En cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l'exercici professional del personal
del centre, s'han de fer per escrit dirigides al director/a tal com marca el Procediment de gestió
de queixes, suggeriments i/o agraïments del centre.
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Quan un membre de la comunitat educativa o empresa vol presentar una queixa, suggeriment o
agraïments pot:
1. Fer un escrit model instància i lliurar-lo a direcció o a l’equip directiu per correu a la
secretària del centre.
2. El director, receptor dels correus informa i lliura dels missatges rebuts al secretari i a
la resta de l’equip directiu.
3. El secretari registrarà les queixes, els suggeriments i els agraïments formulats a la
carpeta de registre de Queixes, Suggeriments i Agraïments.
4. El membre de l’àmbit afectat lliurarà en el termini de dues setmanes la resolució a
l'equip directiu. Si no és possible la resposta en aquest interval de temps, s’anirà
informant de l’evolució de la gestió.
5. El secretari arxiva la resposta.
10.3.15 Ús social de les instal·lacions i materials
Les instal·lacions restaran a disposició perquè puguin ser utilitzades per qualsevol persona o
entitat, segons les normes vigents, i prèvia consulta del Consell Escolar, que tindrà en compte
les condicions següents:
1. L'activitat no interferirà en cap cas les activitats del centre.
2. El cost econòmic serà sufragat en la seva totalitat per l'entitat o persones que realitzen
l'activitat.
3. L'activitat no tindrà caràcter lucratiu.
4. El material necessari serà a càrrec del promotor, en cap cas s'utilitzarà material
educatiu de l'institut, sense el permís previ.
5. La neteja de les instal·lacions utilitzades i els desperfectes que s'ocasionen en el
transcurs de l'activitat aniran a càrrec dels organitzadors. Amb aquest fi, en el conveni
que se signarà entre l’Entitat organitzadora i la Direcció del Centre, existirà una
persona física responsable de la realització de l'activitat.
10.3.16 Serveis Escolars
L'institut disposa dels següents serveis:
a. Aules específiques com laboratoris, tallers i aules d'informàtica per poder dur a terme
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les tasques educatives.
b. Gimnàs per dur a terme educació física i algunes activitats esportives del Pla d'Esports.
S'ha de respectar els horaris, el material i l'ús de tots aquests espais.
c. Servei de transport que va a càrrec de l'empresa de transport escolar, contractada pel
Consell Comarcal. Si cal, per les sortides extraescolars, se sol·licita els serveis de
transport d'una empresa local. S’ha de tenir en compte, que cal demanar diferents
pressupostos pel mateix servei.
10.3.17 Ús del mòbil al Centre
ESO I Batxillerat
El centre declina qualsevol responsabilitat sobre l’eventual desaparició de dispositius electrònics
o altres objectes de valor no necessaris a classe.
El mòbil no és necessari quan es treballa amb chromebooks a l’aula. Així, està prohibit portar-lo
a 1r i 2n d’ESO i serà igual a la resta de cursos quan els chromebooks es vagin incorporant a
l’aula.
En tots els casos el mòbil ha d’estar guardat dins la motxilla i no es podrà utilitzar en cap cas ni
als vestuaris, ni als lavabos. Tampoc durant les classes a no ser que l’activitat ho requereixi. En
aquest cas el docent responsable de l’activitat avisarà a l’alumnat per tal que porti el dispositiu al
centre i l’autoritzarà a fer-ne un ús puntual mentre dura l’activitat. L’alumnat no podrà fer ús de
l’auricular quan s’acabi un examen.
1. Els telèfons mòbils, aparells reproductors d’àudio, tota mena de càmeres i altres
sistemes d’enregistrament i reproducció han d’estar guardats i desconnectats a dins
de l’edifici escolar, en horari lectiu.
2. El seu ús fora d’aquestes condicions es considerarà motiu de sanció.
3. Si el professorat pren un mòbil a l’alumne perquè en fa un ús inadequat, es retornarà
a final de classe sempre que l’alumne l’entregui.
4. Si l’alumne no l’entrega o és reincident, en l’ús inadequat del mòbil, no se li retornarà
el mòbil en finalitzar el matí i la família haurà de venir a buscar-lo. Els pares seran
informats de la incidència amb un correu electrònic o trucada.
5. En el cas la família no accepti la retenció s’aplicarà la mateixa sanció. Si l’alumne
reincideix en l’incompliment de les normes es considerarà una falta greu i s'aplicaran
les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).
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6. Quan un alumne roman a fora al passadís per motiu de retard, sanció no pot fer ús del
mòbil. I l’haurà d’entregar al professor que li demani i li retornarà en finalitzar l’hora.
Si no s’entrega el mòbil, l’alumne tindrà una falta greu.
7. Tenint en compte la llei de protecció de la pròpia imatge, en cas de voler realitzar
fotografies o algun tipus de gravació cal demanar permís al professorat i a la persona
o persones afectades.
8. En cap cas podrà utilitzar-se l’enregistrament de la imatge o la veu de persones de la
comunitat educativa, excepte si aquestes (o la dels seus tutors en cas de menors
d’edat) han donat la seva autorització per escrit.
9. L’alumnat podrà fer servir totes les funcions dels aparells de telefonia i reproducció
durant els descansos escolars, fora de l’edifici principal, i a excepció d’aquelles
descrites a l’apartat anterior. A les sortides escolars o colònies, dependrà de l’acord
del professorat i coordinació del nivell.
10. Qualsevol professor, o membre del PAS, que detecti un ús contrari aquestes normes,
demanarà a l’alumne o alumna que li lliuri el seu aparell en el mateix moment, el
dipositarà a Secretaria i deixarà constància a l’aplicatiu de la conducta contrària.
11. Els aparells custodiats al Centre seran retornats als seus tutors legals, quan aquests
els vinguin a buscar, en horari de secretaria. L’institut no es fa responsable en cap cas
de la sostracció, pèrdua o deteriorament d’aquests aparells, així com d’altres objectes
i de diners.
12. Està prohibit utilitzar aparells reproductors de música, imatges o ràdio durant les
hores de classe i d’esbarjo, i portar auriculars sense el permís explícit del professorat.
13. No es poden carregar els mòbils, ni qualsevol altre giny electrònic, al centre.
14. Als exàmens els mòbils, tauletes, auriculars i qualsevol altre aparell electrònic, estan
absolutament prohibits. Cal que estiguin tancats i endreçats a la bossa. En cas contrari
el professor retirarà l'aparell (seguint les normes del centre) i l'examen serà avaluat
negativament
En cas de robatori o pèrdua del mòbil, la direcció no es fa responsable de trobar-lo i serà
responsabilitat de l'alumne.
Recordeu que teniu a disposició el telèfon del centre (938912061) per a qualsevol emergència,
tant per a vosaltres com per a les vostres famílies.
Des de la Comunitat educativa s’insta a treballar de manera col·laborativa, famílies i docents, per
a l’educació en els bons hàbits en l'ús dels aparells mòbils.
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Cicles Formatius
S’aplicarà la mateixa normativa que a l’ESO i al Batxillerat a excepció de:
a. Si l’alumne és expulsat al passadís, podrà romandre amb el mòbil.
b. El mòbil que el professor pugui prendre a l’alumne es retornarà al final de la
classe. Si l’alumne és reincident en l’ús inadequat del mòbil, es prendran les
mesures disciplinàries adequades.
10.3.17.1 Respecte al personal d’administració i serveis
El personal d'administració i serveis podrà utilitzar els mitjans de telefonia mòbil quan no estigui
atenent el públic. En conseqüència, en hores d'atenció al públic els hauran de tenir desconnectats.
L'incompliment d'aquesta norma suposarà l'advertiment i, si s'escau, l'aplicació del règim
disciplinari de la llei de la funció pública.
10.3.17.2 Respecte al personal docent
L'ús de la telefonia mòbil queda restringit, preferentment, a la sala de professorat, als àmbits i al
pati.
En conseqüència, a les classes i reunions de claustre els telèfons mòbils s’hauran de tenir sempre
desconnectats.
10.4 Conductes sancionables

SEGONS L'ARTICLE 37.1 DE LA LLEI D'EDUCACIÓ (LEC)
Es poden corregir i sancionar dos tipus de conductes:
● Les que es consideren contràries a les normes de convivència en el centre o
● Les que es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el
centre, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització
d'activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i transport
escolar. Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que,
encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament
relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres
membres de la comunitat educativa
La imposició a l'alumnat de les mesures correctores i de les sancions ha de tenir en compte el
nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser
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proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés
educatiu.
D'acord amb la gravetat de les conductes contràries a les normes de convivència, i amb la
reiteració registrada, s'imposarà la corresponent sanció, seguint un camí esglaonat des del tutor
i la coordinació de nivell fins a arribar a la direcció. Les conductes contràries a les normes de
convivència prescriuen d’un curs per un altre, i per tant davant fets que es produeixen en diferents
cursos no es pot considerar la presència de reiteració. Això significa que les sancions no es poden
acumular en el curs següent.
10.4.1 Gradació de les mesures correctores i de les sancions
A l'efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les següents
circumstàncies:
Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:
1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el
centre.
3. La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de
les activitats del centre.
4. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.
5. La falta d'intencionalitat.
6. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no
accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació
ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes
alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna.
S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de
l'alumnat:
1. Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la
comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra
circumstància personal o social.
2. Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als
incorporats recentment al centre.
3. La premeditació i la reiteració.
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4. Col·lectivitat o publicitat manifesta.
10.4.2 Faltes de disciplina de l'alumnat
Les faltes de disciplina dels alumnes poden ser:
● Faltes lleus: Irregularitats en què pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument
perjudicials per a la convivència.
● Faltes greus: Conductes no adequades que per reiteració de les faltes lleus o per la
seva major gravetat, afecten negativament a la convivència en el centre.
● Faltes molt greus: Conductes no adequades que per reiteració de les faltes greus o
per la seva major gravetat afecten molt negativament a la convivència en el centre.
10.4.3 Faltes lleus i mesures correctores i sancionadores
S'han de considerar com a faltes lleus del centre les següents:
1. Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe o a qualsevol altra activitat
educativa (sortides, JJCC, etc.).
2. Alterar el normal desenvolupament de la classe sense faltar al respecte a ningú ni
causar danys als béns materials.
3. La negligència o l’oblit en el compliment dels deures i les tasques escolars.
4. La lleugera incorrecció envers qualsevol membre de la comunitat educativa.
5. La negligència en la conservació de l'aula, dels espais comuns del centre i dels seus
materials si no causen perjudicis greus.
6. Menjar (xiclet, pipes, etc.) a les classes, als espais comuns i, en general a l'interior del
centre.
7. Que soni el telèfon mòbil a classe
8. No portar l'equipament d'educació física, el material de visual i plàstica, de música i en
general, el material escolar necessari per al bon desenvolupament de les classes.
9. La pèrdua de l'agenda escolar sense causa justificada.
10. Passejar-se pel centre sense cap objectiu o permís del professorat.
11. Passejar-se pel centre en patinet, patins o altres mitjans de locomoció no permesos a
l’interior del recinte.
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12. L'incompliment de la Normativa d'ús dels portàtils en els apartats considerats com a
falta lleu.
13. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar,
que no constitueixi falta greu segons les NOFC.
El professorat anotarà a la plataforma Alèxia les faltes d'assistència i retards així com les
incidències que s'inclouen en el llistat anterior i les sancions que se'n deriven.
La incidència s'ha de comunicar sempre a l'alumne en el moment que es decideix fer un comunicat
d'incidència.
Les mesures correctores, que s'aplicaran gradualment, i que s’anotaran a l’aplicatiu de faltes i
incidències del centre són les següents:
● Amonestació oral. Pot anar acompanyada d'una mesura correctora lleu: canviar
l'alumne de lloc a l'aula (durant la classe o un període curt de temps); donar-li tasques
o exercicis extres per fer a classe o a casa; treure'l de classe durant cinc o deu minuts
i que romangui al passadís al llindar de la porta de classe, etc.
● Amonestació escrita. El tutor envia a la família o representants legals la notificació
a través de la plataforma Alèxia. El tutor en farà el seguiment de la nota i comprovarà
que torna signada de casa. Pot anar acompanyada d'una mesura correctora lleu com
les descrites anteriorment.
● Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres
membres de la comunitat educativa. L'alumnat que intencionadament o per negligència
causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està
obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat
civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.
● Privació del temps d'esbarjo. L'alumne romandrà amb el professor que imposi la
sanció, els dies que consideri oportú. És convenient que durant aquest període faci
tasques acadèmiques o educadores. Si el professor que ha imposat la sanció és absent
o no es pot fer càrrec de l'alumne, es posposarà la mesura.
● Si ja s'ha amonestat oralment i per escrit en repetides ocasions i s'ha procedit a la
privació d'esbarjo, i no hi ha hagut cap canvi en el comportament, el professorat
procedirà a les següents mesures de les quals informarà per escrit al tutor de l'alumne:
● Expulsió de classe. Una expulsió de classe implica sempre també un comunicat
d'expulsió.
● Tasques a la comunitat els dimarts a la tarda de 16:00 a 17:30h els dies que es
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consideri oportú. Aquestes tasques es faran amb l'acompanyament d’un educador que
al seu torn reflexionarà amb l’alumne sobre un canvi i millora de la seva actitud.
Comunicació a les famílies
El tutor revisarà setmanalment les faltes d'assistència de la setmana i justificarà les oportunes. Les
famílies poden consultar aquestes faltes diàriament fent ús de la seva contrasenya personal per accedir
a la plataforma Alèxia.
La imposició de les mesures correctores que impliquin expulsió de classe o classes, també es
comunicaran formalment als pares dels alumnes, amb explicació de la conducta de l'alumne que l'ha
motivada. És recomanable que en aquests casos es realitzi una entrevista família-tutor. En qualsevol cas
el tutor trametrà el comunicat a través de la plataforma Alèxia.
No poden produir més de 9 anotacions de faltes lleus d'un mateix alumne sense que el seu tutor tramiti
la comunicació amb les famílies.
Tres faltes lleus equivalen a una de greu.
Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició.
10.4.4. Faltes greus i mesures correctores i sancionadores
S'han de considerar com a faltes greus del centre les següents:
1. Causar danys materials greus en les aules i en general en les instal·lacions del centre
o de qualsevol membre de la comunitat educativa i no assumir-ne el cost de la
reparació.
2. Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la comunitat educativa, tals com:
llapis, bolígrafs, estoigs, llibretes o peces de roba.
3. Els insults envers qualsevol membre de la comunitat educativa.
4. El fet d'originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part.
5. Emprar el mòbil durant les activitats lectives sempre que no sigui una activitat indicada
pel professorat.
6. La negativa continuada a acomplir les tasques que li són encomanades pel professorat.
7. Consum de substàncies tòxiques dins del centre i en les activitats escolars fora del
centre.
8. No complir amb la sanció imposada.
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9. No retornar les notificacions degudament signades per la família.
10. Sortir del centre dins l’horari lectiu sense l’autorització corresponent. Això inclou
períodes de classe i d’esbarjo.
11. La no assistència i participació en les sortides d'àmbit, matèria i de tutoria emmarcades
dins del projecte educatiu del centre, sense prèvia comunicació al tutor/a i sense causa
justificada.
12. La falta d'assistència al programa Okupa’t sense prèvia comunicació al tutor del centre
i al tutor de l'empresa acollidora.
13. Atemptat greu contra la dignitat de qualsevol membre de la comunitat educativa.
14. Malmetre la pissarra digital i qualsevol dels seus accessoris.
15. No retornar la còpia de la notificació de sanció degudament signada per la família.
16. L'incompliment de la Normativa d'ús dels portàtils en els apartats considerats com a
falta greu.
17. L'acumulació de 3 faltes lleus.
Així doncs, quan l'alumne hagi acumulat sancions, detallades en l'apartat anterior i/o sempre que
aquestes conductes se seguirà el següent procediment:
● Es convocarà una reunió d'equip docent presidida pel tutor/a de grup, on aquest farà
una breu exposició dels fets que s'imputen a l'alumne.
● Tots els professors de l'alumne, reunits en equip docent, decidiran conjuntament les
actuacions a seguir.
Possibles decisions poden ser:
1. Realització de tasques educadores (neteja i manteniment general de les instal·lacions
del centre) per a l'alumne, a la tarda, en horari no lectiu i sota la supervisió d’un
educador i del cap d'estudis o del director. La realització d'aquestes tasques no es pot
prolongar per un període superior a un mes.
2. Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraacadèmiques o
complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que
resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
3. Canvi de grup classe de l'alumne.
4. L’expulsió de l’alumne a casa per un període de dies que determini el seu equip docent.
5. Aquests acords es posaran per escrit i constaran en l'acte corresponent de l'equip
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docent. El tutor notificarà aquests acords a la família de l'alumne.
Si l'alumne reitera la seva actitud i els acords no han servit perquè s'apreciï una millora en el seu
comportament, es prendran mesures sancionadores en aplicació de l'apartat de faltes molt greus
i se li obrirà un expedient sancionador.
En el cas que l'alumne acumuli tres faltes greus en un període de trenta dies, se li obrirà un
expedient sancionador. El tutor farà mensualment aquest recompte de faltes.
10.4.5. Faltes molt greus. Instrucció d'expedient disciplinari
D'acord amb l'article 24 de Mesures correctores i sancionadores del decret 102/2010
d'autonomia de centres, les faltes esmentades a l'article 37.1 de la Llei d'educació es consideren
faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:
1. 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.
2. 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.
3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.
4. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.
5. 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.
L'alumne que hagi comès qualsevol d'aquestes faltes greument perjudicials per a la convivència
del centre serà immediatament expulsat pel professor d'aula. A continuació, el professor,
juntament amb la persona o persones que hagin estat testimoni d'alguna d'aquestes faltes ho
comuniquen immediatament al director del centre, o si no pot ser, al cap d'estudis. Aquest li
demanarà que faci constància escrita dels fets.
Les conductes que s'enumeren només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un
expedient. Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article
anterior són les següents:
● Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades són
105

la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la
suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits
per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs
acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis
al centre.

Article 38, decret [8]
Responsabilitat per danys
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material
del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens
perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares
o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.
Inici de l'expedient
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al
centre i, si és el cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària
en la resolució del mateix expedient.
L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior
a 10 dies des del coneixement dels fets.
El nomenament d'instructor recaurà en personal docent del centre que no sigui tutor de cap grup
ni formi part de l'equip directiu. Se seguirà l'ordre alfabètic per aquesta finalitat. Si escau, per la
complexitat de l'expedient, es pot nomenar un secretari, que serà el següent professor de la llista
anterior.
Els detalls sobre la instrucció de l'expedient i resolució es troben al decret 8, article 25 i en la
pàgina web del centre es troben tots els documents i explicacions per tal de portar-lo a terme.

Mesures provisionals
SEGONS QUEDEN RECOLLITS EN L'ARTICLE 25 DEL DECRET 102/2010, DE
3 D'AGOST, D'AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS.
a) Procediment ordinari
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
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un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient.
Aquesta suspensió pot comportar l'assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió
provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que
s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives
a dur a terme durant aquest període.
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals,
o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens
perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials
corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell
escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article
prescriuen, respectivament, al cap de tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a
assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del
pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la
sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva
per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc
escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan
el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.
b) 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 manera immediata 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.
Responsabilitat penal
Segons queden recollits en l'article 25.2 de la resolució de 15 de juliol de 2015 per la qual s’aprova

el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per
al curs 2015- 2016 (instruccions d'inici de curs).
En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne ha comès algun
acte presumiblement delictiu (p. ex. tràfic d'estupefaents) o constitutiu de falta penal (p. ex.
agressió), cal:
● Incoar des de la direcció el corresponent expedient disciplinari a l'alumne per escatir
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les seves responsabilitats, d'acord amb l'article 37 de la Llei d'Educació, sens perjudici
de les mesures cautelars que es puguin adoptar.
● Denunciar el cas davant la policia.
En el supòsit que els indicis de la presumpta comissió d'un delicte o d'una falta penal es
desprenguin de la tramitació d'un expedient disciplinari, cal actuar d'acord amb la normativa
aplicable (actualment el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, article
25) i, en aquest sentit:
● Un cop determinats els fets a l'expedient, cal que l'instructor o instructora n'elabori
un informe i que el director o directora del centre públic o el titular del centre privat
el trameti al ministeri fiscal.
● El mateix informe s'ha de trametre als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al
Consorci d'Educació.
En cas d'aldarulls de control difícil o impossible, produïts per alumnes o terceres persones dins
el centre, el director o directora del centre públic (o, si escau, qui tingui poders suficients de la
titularitat del centre privat) ha d'avisar la policia a fi de restablir l'ordre públic.
En el supòsit de menors de catorze anys que hagin estat denunciats per haver comès una infracció
penal, o que estiguin implicats en una situació que pot comportar risc per a la integritat física o
psicològica d'algun membre de la comunitat educativa o alterar greument el funcionament del
centre, i les seves famílies, s'activarà el Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar
Social i Família i el Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
per garantir una intervenció coordinada.
10.4.6 Prescripcions
(art. 25.5 Decret 102/2010)
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals,
o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens
perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials
corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell
escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article
prescriuen, respectivament, al cap de tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
10.4.7 Disciplina al servei de transport escolar
En el supòsit d’un comportament incorrecte i/o d’avisos reiterats a un mateix alumne o alumna
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se li podrà privar el dret d’utilització del transport, en aplicació de les normes de funcionament
i convivència i en coordinació amb el Consell Comarcal.
Els monitors i monitores, en aquest cas en deixaran constància i per escrit, en un full
d'incidències. Aquests fulls s'arxivaran i l'empresa de transport, l'institut i el Consell Comarcal
actuaran conjuntament en conseqüència. La privació del dret d'utilització del transport pot ser
d'un, dos o tres dies, una setmana, quinze dies... en funció de la gravetat de la falta.
En cas d'una falta molt greu la pèrdua de transport pot ser immediata.
10.5 Funcionament diari. Les principals mesures a recordar
1. L'alumnat d’ESO i Batxillerat, dins de l’horari marc, no poden sortir del centre. Tan
sols en casos molt justificats, es podrà demanar permís de sortida a direcció. La manera
habitual s’ha de fer arribar al tutor del grup el justificant. Cal que els pares vinguin a
recollir els seus fills al centre de manera presencial i signar en el full de registre de
sortida dels alumnes, les dades corresponents. Aquest control es porta a secretaria.
2. L'alumnat de Batxillerat podrà sortir a l’hora de l’esbarjo, prèvia presentació del carnet
d’estudiant del centre, i només ho podrà fer per la porta del camí de les casetes durant
els primers cinc minuts de l’hora del pati. Aquest accés serà el mateix a l’hora d’entrada
i es tancarà durant els cinc primers minuts. L’alumnat de Cicles també podrà sortir del
centre en horari de pati.
3. Quan falti un professor/a s’ha de romandre a classe esperant el professor de guàrdia.
El delegat/da de curs (o qualsevol alumne/a) serà responsable de posar en coneixement
de la direcció del Centre si no arriba cap professor de guàrdia. Està completament
prohibit quedar-se sols a classe sense cap professor.
4. Quan hi ha guàrdia a última hora del matí o de la tarda, els alumnes de batxillerat i de
Cicles seran acompanyats pel professor de guàrdia, que després de passar llista els
acompanyarà a la sortida. En cap cas l’alumne pot decidir marxar sense autorització
del professor de guàrdia.
5. S’ha d’assistir a totes les activitats docents escolars i complementàries. Quan es tracti
d’activitats complementàries que es realitzin fora de la vila, caldrà que portin, per
escrit, autorització específica del pare/mare o tutor/a.
6. Tots som responsables del manteniment i bon ús del material i instal·lacions del
Centre. Cal comunicar al Tutor/a o a la Direcció la ruptura del material o instal·lacions
del centre el més ràpid possible. Si es detecta que algun material està deteriorat o
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trencat i no surt el responsable, o no es pot saber qui ho ha fet, tot el grup o grups
que han utilitzat l’aula seran responsables de pagar els desperfectes ocasionats. Sempre
que un professor o alumne trobi qualsevol desperfecte en taules, cadires, cortines,
tamborets cal notificar-ho en els fulls específics d’incidències de la sala de professorat
del centre.
7. La normativa vigent del Departament d’Ensenyament no permet fumar als alumnes
dins el recinte escolar. Aquest espai inclou la porta d’entrada de l'Institut.
L'incompliment de la normativa suposarà una falta greu.
8. Qualsevol alumne a qui se li detecti consum o tinença de substàncies tòxiques en el
centre o els voltants, abans o després de les classes, es considerarà que ha incorregut
en una falta greu i se li aplicarà la normativa que contemplen aquestes NOFC.
9. No es permet menjar i beure a les hores de classe.
10. Cal mantenir netes les classes: no s’ha de ratllar ni embrutar les taules ni empegar
adhesius enlloc, no s’han de llençar papers, pipes ni altres coses per terra, ni per la
finestra, no s’ha de fer malbé guix ni esborradors. Cal utilitzar les papereres. Cada
grup d'alumnes és responsable del manteniment de l'aula i del seu material. La
reparació del material malmès anirà a càrrec de l'alumne o del curs que l’hagi ocasionat
intencionadament. Així, per evitar confusions, en arribar a l'aula a primera hora del
matí o de la tarda, si el grup d'alumnes troba algun deteriorament o sostracció caldrà
que el delegat informi de seguida al professor de guàrdia, al tutor i conserges. Si no es
fa així, aquests desperfectes els haurà de pagar tot el grup.
11. Si el professor troba l’aula bruta, no començarà la classe fins que estigui en condicions.
12. El professor és l'últim en sortir de l'aula, haurà de deixar l’aula ordenada, en la seva
disposició original i haurà de tancar llums i la porta en clau a última hora d'abans del
pati.
13. Cada dia a la finalització de les classes d’última hora s’hauran de pujar les cadires
damunt de les taules i escombrar l’aula. En acabar l’activitat lectiva en una aula o
laboratori, cal apagar-ne els llums tancar les finestres, ordinadors i canó de projecció,
i tancar-ne les portes amb clau.
14. Al final de cada classe els alumnes han de deixar les taules i cadires ordenades. El
professor, que ha de ser l’últim d’abandonar l’aula, ha de vetllar pel compliment
d’aquestes normes.
15. El pati també és un lloc que s’ha de mantenir net; s’han d’utilitzar les papereres.
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16. S’anirà al lavabo a l’hora de l’esbarjo, o quan acabin les classes del matí, o sempre que
el professorat ho autoritzi. Cal vetllar també per la netedat i la correcta utilització dels
lavabos, és per al bé de tots. Cal deixar-los tal com ens agradaria trobar-los.
17. No es poden utilitzar les aules específiques sense la presència d’un professor.
18. A l’aula d'informàtica no es poden imprimir treballs dels alumnes excepte si són
activitats concretes de l'aula i que el professor ho consideri oportú. Els alumnes NO
poden deixar el seu material en aquests espais. A l'hora d'esbarjo es poden deixar les
bosses a les aules grupals que han de romandre tancades en clau. En aquestes aules no
es pot menjar ni veure durant el transcurs de la classe.
19. Cal circular adequadament pels passadissos i escales. No s’hi pot cridar, córrer, donar
empentes ni fer moviments bruscos; no es pot jugar amb les portes. Tampoc jugar
amb aigua i d’altres actuacions que alterin l’aprenentatge en un recinte escolar.
L’alumnat que no es comporti adequadament al passadís (cridar, córrer, barallar-se,
donar empentes, xiular, etc.) pot rebre una amonestació oral o una incidència com a
falta de conducta.
20. L'alumnat és responsable del seu material i objectes personals (ordinadors, mòbils,
diners...), en cap cas és responsabilitat del centre

11. PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR
La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és imprescindible per
assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumne
11.1 Pares i mares dels alumnes
Es considera pare o mare d'un alumne, les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l’alumne
des del moment de la matriculació del seu fill al centre. Es consideraran a efectes d’elecció de
representants, tant el pare com la mare o tutor autoritzat. Es perdrà aquesta condició en els
casos següents: pèrdua legal de la pàtria potestat, fi de l’escolarització de l’alumne o baixa de
l’alumne al centre.
1. Les famílies o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la
legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre:
○ El projecte educatiu.
○ El caràcter propi del centre.
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○

Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.

○ La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a
les famílies.
○ Les normes d’organització i funcionament del centre.
○ Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els
serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis
tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la
resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.
○ La programació general anual del centre.
○ Les beques i els ajuts a l’estudi.
2. Les famílies o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre
informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el
Departament ha de preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat
i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en
particular per mitjà de la tutoria.
3. Les famílies o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter
propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills,
el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar
i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres
instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia.
4. El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures
adequades per a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i
l’assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de
representació en què participin
5. Participar en la gestió educativa, d’acord amb la legislació vigent, sense cap tipus de
marginació per creences, raça o religió.
6. Ser atesos pels professors i pel tutor del seu fill, en els horaris fixats en la programació
general del centre (una hora setmanal).
7. Assistir a les reunions, degudament convocades pel centre.
8. Rebre informació correcta i puntual del comportament i de l’activitat acadèmica i
conductual del seu fill.
9. Pertànyer a l’AFA sempre, segons els seus reglaments específics.
112

10. Elegir l’ensenyament religiós pel seu fill, segons l’oferta educativa
11. Elegir i ser elegit membre del consell escolar de l’Institut.
12. Ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa
Es consideren DEURES dels pares i mares dels alumnes:
1. Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu del centre i la
normativa recollida en el present reglament.
2. Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament
de les activitats del centre.
3. Assistir a les reunions convocades pels professors o d’altres òrgans de govern, per
tractar assumptes relacionats amb la conducta o el rendiment acadèmic del seu fill.
4. Facilitar els materials de treball al seu fill (llibres, llibretes, xandall, bloc, etc.) i que els
portin al centre.
5. Procurar que el seu fill porti la vestimenta adequada i la neteja personal, que requereix
l’assistència a un centre educatiu.
6. Comunicar, al professor tutor del seu fill, si aquest, pateix malalties infectocontagioses, de caràcter crònic, o malalties que requereixen una atenció especial.
7. Assolir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre, a través dels seus
representants.
8. Justificar les absències del seu fill, davant del seu professor tutor, tal com indica aquest
reglament.
9. Signar els documents necessaris, referits al seu fill i en representació seva, per la
condició de menor d'edat.
10. Els pares i mares d'alumnes o els seus tutors legals tenen el dret i deure conèixer el
rendiment acadèmic dels seus fills menors d’edat i dels majors que s’hagin manifestat
de manera expressa, i qualsevol altra circumstància que influeixi sobre aquests. Per a
això s’estableixen les mesures següents:
○ Rebran informació del tutor del grup del seu fill sobre els resultats acadèmics en
les avaluacions programades pel Centre.
○ Dins de l'horari lectiu, el professorat tindrà una hora d'atenció a pares/mares
d'alumnes, durant la qual haurà de romandre en el Centre. A principis de curs el
tutor del grup informarà els pares del seu horari d’atenció:
○ Rebrà informació, tan aviat com es pugui, de les absències i retards a classe del
seu fill.
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○ Podrà accedir als instruments d'avaluació que valoren el rendiment
○ Al començament de cada curs, el Director convocarà una reunió de pares i mares
amb els tutors del seu fill, on s’informarà dels aspectes més importants del
funcionament del centre i del currículum.
○ Els pares rebran informació sobre l'orientació acadèmica i professional dels seus
fills, sense perjudici que individualment qualsevol pare o mare pugui demanar
aquesta informació al tutor del grup del seu fill.
○ La secretària del centre amb el suport dels tutors, si és el cas, comunicarà als
pares tot el que es refereix a les ajudes a l'estudi que puguin sol·licitar.
○ Els pares i mares d'alumnes estan obligats a col·laborar en el manteniment del
clima de convivència necessari per al normal desenvolupament de les activitats del
centre, respectaran l'autoritat del professorat en l'exercici de les seves funcions,
sense perjudici que puguin discrepar de les decisions que adopti.
○ La participació dels pares en els òrgans de govern es realitza a través dels seus
representants en el Consell Escolar i de les associacions de Mares i Pares
d'Alumnes que legalment es constitueixin.
Els pares i mares tindran dret a rebre informació dels seus representants en el consell escolar
sobre els temes tractats en el mateix, així com en les juntes que es convoquen degudament per
part de l’AFA.
11.2 Informació a les famílies
El tutor és el referent pel que fa a la comunicació entre les famílies i el centre. Per qualsevol
informació que les famílies requereixin sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge s’hauran
de dirigir al tutor del grup.
Els tutors disposen d’una hora setmanal dintre del seu horari per realitzar entrevistes amb els
alumnes i les famílies. L’horari de les entrevistes entre el tutor i les famílies es fixarà de mutu
acord, en funció de la urgència del tema a tractar i de la disponibilitat horària del tutor.
El nombre d’entrevistes a mantenir entre el tutor i l’alumne o la seva família estarà en funció de
la situació, evolució i necessitats de l’alumne/a. Les entrevistes poden ser convocades pel tutor
o sol·licitades per la família quan ho considerin oportú. Es vetllarà perquè al llarg de cada curs,
els tutors de cada grup realitzin com a mínim una entrevista amb la família de cada alumne.
És molt important que el tutor disposi de diversos números de telèfon que permeten en cas
necessari localitzar fàcilment a la família de l’alumne. Per aquesta raó convé que l’alumne faciliti
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el telèfon del domicili familiar i altres telèfons de contacte (telèfons de la feina dels pares, mòbils
dels pares, etc.).
11.3 Associació de Famílies (AFA)

(Article 26) de la llei d’educació de 12/2009
Els pares tenen dret a constituir associacions de mares i pares (AFA) o formar-ne part.
L’associació de mares i pares es regirà pel seu propi estatut.
L’AFA podrà disposar de les instal·lacions del centre per reunir-se, o celebrar actes relacionats
amb la seva formació com a pares d’alumnes o amb activitats extraescolars, sempre que hagi
sol·licitat autorització per utilitzar les instal·lacions i se li hagi atorgat el permís per part de la
direcció del centre.
Objectius de l’AFA
1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, mares i
tutors, els professors, els alumnes i els seus òrgans de govern i de participació, en tot
allò que fa referència a l’educació dels alumnes en el marc de l’Institut.
2. Vetllar i col·laborar si s’escau, en el correcte desenvolupament de les activitats del
centre.
3. Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre,
mitjançant l’AFA (i les seves comissions) i el Consell Escolar.
4. Facilitar la col·laboració de l’Institut en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral
de l’entorn.
5. Col·laborar en les activitats educatives que s’acordin en el Consell Escolar.
6. Organitzar activitats extraescolars, d’acord amb el Consell Escolar, que siguin d’interès
pels seus associats.
7. Promoure les activitats de formació de pares, mares i tutors tant des del vessant
cultural com de l’específic de responsabilització de les famílies en l’educació dels seus
fills.
8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, siguin d’interès per la comunitat
educativa de l’Institut.
9. En queda expressament exclòs tot ànim de lucre, tant pel que fa a ser membre de la
Junta de l’AFA, com a l’organització d’activitats.
11.4 Comunitat educativa
Amb el terme Comunitat Educativa designem tots els agents que són part del nostre institut
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sense ser dins les aules. Agents que pel rol que desenvolupen participen i tenen veu en la vida
del centre. Per tal de poder coordinar tot aquest entorn tan divers com ric, tenim una persona
que coordina les relacions entre ells i el cos docent.
La comunitat educativa compta principalment amb les famílies, però també amb els ajuntaments
de la Mancomunitat, el departament d’educació i els serveis d’aquestes institucions que de manera
directa o indirecta ens acompanyen en la tasca educativa: serveis educatius de l’Alt Penedès,
Serveis socials del consell comarcal, SOC, etc.
El paper les famílies delegades són principalment:
1. Fer de representants dels pares i mares.
2. Recollir i donar a conèixer informació del funcionament de cada classe que ens fan
arribar els coordinadors.
3. Recollir les inquietuds de les famílies del grup classe i fer-les arribar al centre.
4. Acollir i apropar les famílies noves.
5. Proposar temes de reflexió i debat.
11.5 Alumnes delegats. Protocol d'elecció de l'equip de delegats i delegades:
1. L'equip de delegats està format per un delegat/da i un sots-delegat/da per cada classe.
2. Els alumnes del centre estan organitzats per grup classe. A efectes de representació
estudiantil tindrà la consideració de grup el format pels alumnes que reben
l'ensenyament de les matèries comunes dins el mateix horari i amb el mateix equip de
professors/es i estan a càrrec d'un mateix professor/a tutor/a.
3. Cada grup designarà un/a delegat/da de grup i un/a sotsdelegat/da que exercirà les
funcions del primer en cas d'absència o malaltia.
4. Podran ser electors/es i elegits/es tots els/les alumnes del grup classes sempre que no
tingui sancions greus de comportament.
5. L'elecció se celebrarà a l'aula ocupada habitualment pel grup. La Mesa Electoral estarà
composta per:
a.

L'alumne de més edat com a president, amb la supervisió del tutor.

b. Dos alumnes del grup; el més jove actuarà com a secretari/ària. De la sessió
s'aixecarà acta que serà arxivada a la Direcció del Centre.
6. La votació serà nominal i secreta. El/la president/a anirà cridant l'alumnat per ordre de
llista, recollirà les paperetes i les introduirà a l'urna. La votació es farà en dues rondes,
a la primera ronda cada alumne votarà 2 alumnes de la classe.
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7. Si algun d'ells no vol o no pot es traurà de la llista i s'agafa el següent més votat. Es
tornarà a fer una segona ronda de votació en la qual només es podrà votar entre els
4 escollits en la primera ronda.
8. El més votat serà designat delegat/da del grup i el que li segueix en nombre de vots
serà designat sotsdelegat/da.
9. En cas d'empat es farà votació nova per desempatar.
10. Els delegats i les delegades de cada grup constituiran la junta de delegats i delegades.
11. Les seves funcions seran:
a. Representar el grup.
b. Ser el portaveu de les inquietuds i els problemes del grup davant el tutor i els
professors.
c. Fer arribar per escrit als tutors les opinions, suggeriments i decisions del grup
per ser tractades en sessions d'avaluació i/o equips docents i/o Consell Escolar.
I també la valoració de les activitats.
d. Coordinar-se amb els altres delegats i delegades des del curs i assistir a les
reunions que es celebrin per organitzar i discutir problemes conjuntament.
e. Informar sempre als seus companys d'allò que es tracti i decideixi en les reunions
de les quals assisteix, així com altres qüestions que el grup
f.

Lluitar perquè els alumnes vegin respectats els seus drets i contribuir a fer que
compleixin els seus deures.

g. Vetllar per la neteja i el bon tracte del material i instal·lacions de l'aula i avisar en
cas de desperfectes al tutor i a consergeria.
h. Responsabilitzar-se d'avisar al professor de guàrdia quan un professor estigui
absent.
i.

Possibilitat de proposar i sol·licitar la dimissió d'un altre delegat/da si no fa bé les
seves funcions.

11.5.1 Consell d’alumnes:
El Consell d’Alumnes és un òrgan de participació en el que l’alumnat debat sobre aspectes
relacionats amb el funcionament i la convivència al centre. De la mateixa manera, des del Consell
d’Alumnes es creen els grups de treball encarregats de tirar endavant les festes i activitats
extraacadèmiques del centre juntament amb el professorat.
117

Les seves conclusions i aportacions tenen caràcter vinculant i es porten a votació del Consell
Escolar. Els alumnes que s’hi vulguin vincular els demanem el compromís d’un curs lectiu. Entenem
que la seva participació promou valors cívics com els de la responsabilitat i el compromís i crea
sentit de pertinença. Uns valors que contribueixen al creixement integral dels nois i noies, a la
millora dels seus aprenentatges i fomenten un bon clima de convivència.
Els grups de treball són els següents, sense perjudici de poder-ne crear d’altres:
●

Les festes del curs:
o Festa de la Tardor
o Festa de Nadal
o Sant Jordi

●

Jornades Culturals

●

Comiats de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat

Aquests grups es formen amb alumnes voluntaris i es reuneixen a les tardes de dimarts
quan el professorat els convoca.
●

Grup de debat: el formen els delegats de classe més alumnes voluntaris. Al llarg
del curs es duen a terme tres plenaris en els quals es debaten i s’aproven
resolucions prèviament debatudes a totes les aules. Els plenaris es fan en la franja
horària que va de les 10:55 a les 12:55 h. A final de curs es fa un reconeixement
públic en el marc dels comiats de tots els components del consell.

12. ALUMNAT I PROFESSORAT
12.1 Drets de l’alumnat
1- Dret a la formació:
L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de
la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra
societat.
Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre:
1.1. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la
tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
1.2. El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la
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geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora
de l'entorn natural i del patrimoni cultural.
1.3. L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també
de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
1.4. L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques
amb ell mateix i amb els altres.
1.5. La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals.
1.6. La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de
l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de
la tutela, dins el marc legalment establert.
1.7. La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.
1.8. La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.
1.9. L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats
físiques.
1.10. Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució
Espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer prenent en consideració, entre altres
factors, el currículum, l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de permetre el
ple desenvolupament de la seva personalitat.
2- Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar:
2.1. L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar,
per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb
els objectius i continguts de l'ensenyament.
2.2. L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del
professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en
les avaluacions parcials o en les finals de cada curs.
2.3. L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com
a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb
el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les
causes següents:
a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació
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amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el
nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.
b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.
3- Dret al respecte de les pròpies conviccions:
3.1 L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a
la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences
i conviccions.
3.2 L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, té dret a rebre
informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, si s'escau, el caràcter propi
del centre.
3.3. L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense
manipulacions ideològiques o propagandístiques.
4- Dret a la integritat i la dignitat personal. L'alumnat té els drets següents:
4.1 Respecte a la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.
4.2 A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
4.3 A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.
4.4 A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.
4.5 Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què
disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer
les necessitats d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat
amb l'ordenament jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes
aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o qualsevol
altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.
5- Dret de participació
5.1 L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que
preveu la legislació vigent.
5.2. Els centres educatius sostinguts amb fons públics han de regular mitjançant els
corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació de l'alumnat,
mitjançant delegats i delegades, el funcionament d'un consell de delegats i delegades, i la
representació de l'alumnat en el consell escolar del centre.
5.3 Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar la
documentació administrativa del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats,
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a criteri del director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a
la intimitat de les persones.
5.4. El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir
l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres.
6- Dret de reunió i associació
6.1 L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà
d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les
activitats docents.
6.2. L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions
pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació
vigent.
6.3. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat del procés i, per tant, no
pot incloure procediments d'autorització o de comunicació prèvia que dificultin el seu
exercici. Els centres educatius han de vetllar perquè s'estableixi un horari de reunions
dels representants de l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de
permetre la possibilitat que determinades reunions, especialment les reunions dels
delegats i delegades de curs, s'efectuïn en horari lectiu.
7- Dret d'informació
L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d'alumnes tant
sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres
educatius. L'exercici d'aquest dret s'ha d'ajustar al que estableix l'article 12.
8- Dret a la llibertat d'expressió
L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens
perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord
amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.
9- Dret a l'orientació escolar, formativa i professional
9.1 L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i
la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus
coneixements i les seves capacitats.
9.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport adequat de l'administració
educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i
institucions.
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10- Dret a la igualtat d'oportunitats
10.1. L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de
tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions
adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.
10.2. L'administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l'establiment d'una política
d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar.
11- Dret a la protecció social
11.1. L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident.
En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que
necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que
l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.
11.2 L'administració educativa ha d'establir les condicions oportunes per tal que l'alumnat
que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en
la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L'alumnat que
cursi nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per a assegurar
el seu rendiment escolar.
12- Dret a la protecció dels drets de l'alumnat
12.1 Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una
transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest Decret o del seu exercici
poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus
pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director o de la directora del centre.
12.2. Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell
escolar, el director o la directora ha d'adoptar les mesures adequades d'acord amb la
normativa vigent.
12.3 Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del
Departament d'Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser
objecte de recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.
12.2 Alumnat Deures
1- Deure de respecte als altres. L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les
llibertats dels membres de la comunitat escolar.
2- Deure d'estudi.
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2.1. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves
aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat
d'assolir una bona preparació humana i acadèmica.
2.2. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:
a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació
general del centre i respectar els horaris establerts.
b) Acomplir les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions
docents.
c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes
en les activitats formatives.
3- Deure de respectar les normes de convivència
El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat
implica les obligacions següents:
a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques,
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat
educativa.
b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça,
sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent.
d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del
centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat
escolar.
e) Complir el reglament de règim interior del centre.
f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del
centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets,
d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la
legislació vigent.
g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar,
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per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i
l'orientació i de la convivència en el centre.
h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al
fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.
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12. 3 El professorat
Drets i deures dels mestres i els professors en l'exercici de la funció docent
(LEC Art. 29)
12.3.1 Drets del professorat
Els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés
educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per l’article
104, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors.
L’administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les
condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del
professorat.
El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en què
gaudeix d’autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte educatiu.
12.3.2 Deures del professorat
Normes de règim intern del professorat
L’estructura organitzativa del nostre institut ens obliga a una acció coordinada per aconseguir un
bon funcionament del centre en la seva globalitat, per això, exposem algunes mesures i actituds
que cal tenir en compte:
1. Arribar puntualment a les hores d'inici de les classes i en els canvis de classe. No cal
dir la importància que això té pel que fa a les guàrdies.
2. Avisar al més aviat possible en cas d'absència no prevista (malaltia, força major sobtada,
etc.) i informar el membre de l'equip directiu que correspongui o que estigui de
guàrdia, de la durada d'aquesta absència.
3. Deixar feina per als professors de guàrdia, en el cas d'una absència prevista.
4. Després de qualsevol absència, omplir el full de justificació de faltes i lliurar-lo al més
aviat possible a la directora. Adjuntar, sempre que es pugui, un document justificatiu
si l’absència es coneix amb antelació.
5. Implicar-se en qualsevol situació anòmala que detecti a qualsevol hora i a qualsevol
indret del centre.
6. No excloure mai cap alumne de l’aula sense posar l'observació i el motiu d'expulsió a
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l’aplicació informàtica i encomanar-li una feina per fer. D’aquesta exclusió han de tenir
constància els pares, trucant a casa i explicant els motius de l'expulsió a través de
l’alèxia, on figurarà l'expulsió.
7. No deixar sortir mai els alumnes de l'aula abans que toqui el timbre.
8. A l'hora de l'esbarjo s’han de tancar les portes de les aules o dependències amb clau i
en finalitzar les classes del matí o de la tarda, cal que l'últim professor que utilitza l’aula
o dependència, comprovi el correcte estat de l'aula (llums apagats, cadires sobre les
taules, persianes baixades i finestres tancades...) abans de tancar amb clau. Durant
l'esbarjo cap alumne no pot romandre a l'aula sense professor (i això no és
responsabilitat dels professors de guàrdia de pati, sinó dels que finalitzen la classe a les
10:55).
9. Deixar sempre tancada la porta d'entrada i procurar que cap alumne pugui entrar o
sortir aprofitant que algun adult ha obert la porta.
10. Portar un estricte control de l’assistència dels alumnes, a totes les activitats docents,
tant pels professors d’àrea com pels de guàrdia.
12.3.3 Horari laboral i assistència del professorat
L’horari laboral setmanal és de 37 hores i mitja. La distribució d’aquestes hores serà la que dictin
els documents de Gestió de centres del Departament d’Educació de la Generalitat.
● La permanència. Aquest espai de temps s'ha de romandre al centre i serveix per fer
activitats docents i funcions assignades.
● Les guàrdies a ESO, Batxillerat i Cicles: A cada professor li seran assignades les hores
de guàrdia necessàries pel bon funcionament del centre.
A cada hora es procurarà, sempre que ho permeti la disponibilitat de professorat, que hi hagi
almenys tres professors de guàrdia.
La durada de les guàrdies és de timbre a timbre.
Hi ha dos tipus de guàrdia: d’hores lectives i de pati.
Guàrdia d’hores lectives: Correspon als professors d’aquesta guàrdia:
1. Controlar l'estricte compliment de l'horari per part dels alumnes.
2. Mantenir l'ordre i la disciplina acadèmiques als passadissos, espais exteriors i
dependències amb alumnes sense professors.
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3. En cas d'absència d'algun professor, suplir la manca d'assistència mantenint l'ordre
acadèmic a la seva classe i posar les tasques encomanades pel professor absent.
4. Als canvis de classe, verificar que els alumnes no surtin de classe, si no és per canviar
d’aula.
5. Vigilar que no hi hagi alumnes al pati sense professors, sobretot a les hores d’entrada.
6. Sortir al passadís assignat al començament de l’hora i vetllar pel seu ordre: obrir les
aules, si cal i que els alumnes esperin dins l’aula.
7. Guàrdies de sortides: Els dies de sortides de qualsevol curs, trobareu anotat, al llistat
de guàrdies diari de la sala de professorat, els canvis corresponents a cobrir que us ha
assignat la cap d’estudis
Guàrdia de pati: Els professors de guàrdia de pati, hauran de mantenir tenir en compte que:
1. No hi hagi baralles ni cap altre conflicte entre els alumnes.
2. Els alumnes d'ESO no surtin fora de les instal·lacions del centre, i vigilar que els
alumnes estiguin a la zona assignada al seu nivell.
3. Atendre als alumnes que es poden fer mal.
4. S'utilitzin les papereres i no s'embruti el terra.
5. No hi hagi alumnes a les aules ni als passadissos, llevat de quan els calgui utilitzar els
serveis o estiguin acompanyats per un professor.
6. No deixar entrar als alumnes dins el recinte.
7. En cas de pluja els alumnes hauran de romandre als passadissos,o bé al gimnàs. En
aquests casos la guàrdia es podrà veure reforçada pels membres de l’equip directiu o
professors voluntaris.
12.3.4 Criteris per a fer els horaris
Els criteris amb els quals es faran els horaris seran els que aprovi el claustre i en consonància
amb la normativa de funcionament de centres del departament d’Educació (Veure a l’Annex,
els criteris aprovats fins ara)
12.3.5 Les guàrdies
Guàrdies a ESO, Batxillerat i Cicles
El professorat que prèviament sàpiga la seva falta d'assistència, ho ha de comunicar a l'equip
directiu o director, qui ho autoritzarà. Cal omplir el document d’acreditació d’absència i deixarà
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i la feina encomanada pels alumnes, a secretaria. El professorat revisarà diàriament el full diari
de guàrdies de la sala de professorat i cobriran les absències que els hagin estat encarregades,
procuraran recollir la feina encarregada i ser puntuals a la classe que els toqui.
Si falta un professor/a, l'alumnat romandrà a l’aula a cura del professorat de guàrdia, que es farà
responsable del manteniment de l’ordre a aquesta classe. El professorat de guàrdia s’encarregarà
que l’alumnat faci les tasques preparades per aquell professor/a que ha pogut preveure la seva
absència. En cas d’absència imprevista, el professorat de guàrdia garantirà que l’alumnat faci estudi
de la matèria que es tracti o bé d’alguna altra.
En incorporar-se a la guàrdia, el professorat de guàrdia haurà de passar llista per l’alèxia del
centre, per tal de comprovar que cap alumne/a falti a classe i s’estigui a alguna de les dependències
del centre. El professorat de guàrdia haurà de vigilar que l’alumnat de Batxillerat que fa matèries
soltes no s’estigui als passadissos.
Falta d'assistència d’un professor/a
Les faltes d’assistència poden ser causades per:
● Absència imprevista, és a dir, indisposició sobtada, problemes en el desplaçament al
centre, reunió urgent dins o fora de l’Institut, etc.
● Absència prevista per assumptes propis, és a dir, visita mèdica, assumpte familiar greu,
etc. o per motius acadèmics, és a dir, acompanyament d’alumnes a activitats fora del
centre.
La persona més idònia per a suplir un professor/a és un altre professor/a del mateix àmbit o un/a
professor/a que imparteixi matèria en el mateix grup.
El professorat que falti, prepararà feina per al professor de guàrdia.
El professorat de guàrdia no ha de preveure cap altra activitat (reunions amb pares i/o mares,
reunions amb alumnes, canvis d’hores lectives per falta d’un altre professor, etc.) donat que és
necessària la seva presència per atendre les incidències.
Durant la totalitat de la seva hora de guàrdia, el professorat haurà d’estar perfectament
localitzable per tal d’atendre qualsevol problema. Sempre que les incidències no ho impedeixin,
es romandrà a la sala de Professorat. Tot el professorat haurà de respectar el seu horari laboral
de permanència al centre per poder cobrir qualsevol incidència.
Si l’alumnat pren mal durant l’horari escolar, el professorat de guàrdia farà avisar els pares o
tutors legals i resoldrà el seu trasllat al centre mèdic corresponent.
Es podrà demanar una substitució a un company o companya que imparteixi classe en el mateix
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equip docent, o bé fer un canvi de classe, però sempre informant d’aquesta circumstància al cap
d'estudis.
L’alumnat de Batxillerat i Cicles pot marxar a casa si les hores d’absència del professorat
coincideixen a última hora del matí o tarda.
Si el professor preveu que haurà de faltar un dia complet o alguna de les hores, haurà d’omplir
la prescriptiva sol·licitud i entregar-la a la direcció per a la seva aprovació.
(Vegeu annex. Model de sol·licitud de permís de treball o Comunicat d'absència del treball i
Model responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica).
12.3.5 Funcions del professorat
1. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els
mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes
que regulen l’atribució docent.
2. Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes i informar-ne a les famílies.
3. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge
4. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
5. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin
encomanades.
6. Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos
d’ensenyament.
7. Promoure i organitzar activitats complementàries, participar-hi, dins o fora i avaluarne desenvolupament i resultats.
8. Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l'equip directiu sobre
l'organització i la programació general del centre, i per al desenvolupament de les
activitats escolars complementàries i de les extraescolars.
9. Establir criteris per a l'elaboració del PEC, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles
modificacions.
10. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògiques, i en
el de la formació del professorat del centre.
11. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i participar igualment de
l’avaluació del centre en general.
12. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i
dominar com a eina metodològica.
13. Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars,
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d’acord amb l’article 34.
14. Contribuir al manteniment de les instal·lacions, tot omplint el comunicat de
manteniment si es detecten avaries o desperfectes.
15. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin
encomanades.
16. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

13. ACOLLIDA DEL PROFESSORAT NOU
El primer dia d'inici de curs la direcció del centre du a terme una reunió amb el professorat de
nova incorporació al centre, tant sigui per ocupar una plaça definitiva, pràctiques, o substitucions
i interinatges.
En aquesta reunió inicial es facilita la informació bàsica sobre el funcionament del centre.
En cas d’incorporacions de professorat nou al llarg del curs per cobrir substitucions, la rebuda
inicial la realitzarà el cap d'estudis o qualsevol membre de l’equip directiu que estigui disponible
en el moment de la incorporació del professor substitut.
L’equip directiu disposa d’un full amb un protocol amb les actuacions que es realitzen i als
professors que s’incorporen per primera vegada al centre.
La seva acollida o benvinguda es fa per part del cap d’àmbit, professorat de l’àmbit i, per últim, la
resta del professorat.

14. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
Formarà part del personal d’administració i serveis (PAS): el personal de consergeria, el personal
de secretaria i el personal educador d'educació especial.
El/la Secretari/a exercirà el comandament d’aquest personal, segons estableix el Decret
188/2003, 1 d’agost, i la Circular del secretari general de 18 de juny de 2003 de la Generalitat de
Catalunya o bé la normativa vigent en cada moment.
Funcions del personal de secretaria i administració
1. La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació.
2. La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients
acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències.
3. La gestió administrativa i la tramitació d’assumptes propis del centre.
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
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1. Arxiu i classificació de documentació del centre.
2. Despatx de la correspondència i documentació (recepció, registre, classificació,
tramesa, compulsa, franqueig...)
3. Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions.
4. Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en
cada cas.)
5. Atenció telefònica i personal sobre assumptes propis de la secretaria administrativa
del centre.
6. Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes,
permisos...)
7. Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast
(disposicions, comunicats...)
8. Comunicar telefònicament als pares, mares o tutors legals les absències imprevistes
d’alumnes menors d’edat de cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat.
9. Comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut pel
director o directora o el secretari o secretària del centre.
10. Manteniment de l'inventari.
11. Control de documents comptables simples.
12. Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast
(disposicions, comunicats, etc.).
13. Altres tasques que es puguin encomanar des de qualsevol membre de la direcció del
centre.
La jornada i l'horari de treball del personal auxiliar d'administració (o administratiu) adscrit als
centres educatius són els que estableix el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris
de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, modificat pel
Decret 48/2014, de 8 d'abril, sens perjudici de les adaptacions que, per necessitats dels centres
i d'acord amb la seva activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat.
La jornada completa o la jornada parcial (mitja jornada): En règim de jornada completa, la jornada
laboral és de 37 hores i 30 minuts en jornada ordinària i de 35 hores en període d'estiu (entre
l'1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos) de treball efectiu en còmput setmanal de dilluns
a divendres. En règim de jornada parcial (mitja jornada), aquesta és de 18 hores i 45 minuts en
jornada ordinària i de 17 hores i 30 minuts en període d'estiu (entre l'1 de juny i el 30 de
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setembre, ambdós inclosos).
Funcions del personal subaltern
1. Vigilar les instal·lacions del centre.
2. Controlar els accessos i recepció de les persones que accedeixen al centre.
3. Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
4. Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
5. Atendre l’alumnat.
6. Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip directiu.
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
1. Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre.
2. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quan al seu estat
d’ús i funcionament.
3. Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas,
calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament.
4. Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions
esportives i altres espais del centre.
5. Custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
6. Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...).
7. Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
8. Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
9. Trasllat de mobiliari i aparells que, pel volum o pes no requereixin la intervenció d’un
equip especialitzat.
10. Posada en funcionament dels aparells per la seva utilització (fotocopiadores, material
audiovisual, etc.).
11. Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides
12. Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del
centre.
13. Recollida i distribució dels justificants d'absència dels alumnes i col·laboració en el
control de la puntualitat i assistència dels alumnes.
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14. Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament
d'impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
15. Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
16. Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, etc.).
17. Encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament
d'aquest (tràmits al servei de correus, etc.).
18. Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal
del centre, en absència dels especialistes o encarregats.
19. Comunicar telefònicament als pares, mares o tutors legals les absències imprevistes
d’alumnes menors d’edat de cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat.
20. Comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut pel
director o directora o el secretari o secretària del centre.
21. El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i
característiques del centre, funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors.
La jornada i l'horari de treball del personal subaltern adscrit als centres educatius són els que
estableix el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal
funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8
d'abril, sens perjudici de les adaptacions que, per necessitats dels centres i d'acord amb l'activitat,
calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat.
Personal de neteja
Realitzarà el seu treball diari, a les dependències que li corresponguin, d’acord amb les
instruccions que li donarà el responsable de manteniment del centre.
Segons les necessitats del centre, s’encarregarà de la neteja d’aquelles dependències que no
s’utilitzin habitualment i d’altres feines extraordinàries que en ocasions es puguin plantejar i que
siguin necessàries per al bon funcionament de l’Institut
Funcions del personal educador d'educació especial
Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d'educació
especial en centres públics:
1. Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin
participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball
preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de
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tasques específiques relacionades amb l'autonomia personal, l'adquisició d'hàbits
d'higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l'estimulació sensorial,
les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral,
l'escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d'educació especial, etc
2. Participar en el projecte educatiu del centre
3. Conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor
manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes
4. Proporcionar, als mestres tutors i els especialistes, elements d'informació sobre
l'actuació dels alumnes a fi d'adaptar i millorar-ne el procés d'aprenentatge.
La jornada ordinària del personal educador d'educació especial en centres públics és de 37 hores
i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent: 27 hores i 30 minuts d'atenció directa
als alumnes amb necessitats educatives especials, que s'han de fer dins de l'horari lectiu i, si escau,
en la franja horària d'acollida als alumnes a l'inici i a la finalització de la jornada escolar i en el
temps de migdia; 7 hores i 30 minuts per a reunions, coordinació i altres activitats incloses en el
projecte educatiu de cada centre; 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres
activitats relacionades amb les seves funcions que no s'han de fer necessàriament al centre.
Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de
treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d'aquests professionals. El
pla de treball dels educadors d'educació especial ha de formar part de la programació general
anual dels centres.

15. NORMATIVA EN CAS DE TRACTAMENT MÈDIC I/O ACCIDENT
15.1 En cas de tractament mèdic d’alumnes amb malalties cròniques.
La normativa de referència, art.21 de L’estatut d’Autonomia de Catalunya explicita el dret a una
educació de qualitat i amb garanties d’igualtat, la Llei 12/2009 d’educació determina el dret a ser
atesos amb pràctiques inclusives i de compensació, si és el cas, i la llei 14/2010 àmplia aquest dret
així com la responsabilitat d’acollir i educar de manera inclusiva com a una tasca bàsica.
En aquesta línia i amb independència que calqui elaborar un Pla Individualitzat de l’alumne/a per
atendre les seves necessitats, la família haurà d’aportar al centre la següent documentació:
● Comunicació i Petició al centre, per part dels tutors legals de l’alumne, que atengui les
necessitats específiques de l’alumne.
● Informe del metge on s’especifiqui la descripció de les actuacions en cas d’emergència,
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es detalli les necessitats i les atencions que calen a l’alumne/a i hi consti els telèfons
dels referents sanitaris.
● Autorització signada on s’autoritzi els docents del centre educatiu per administrar la
medicació corresponent, si escau.
Aquesta documentació romandrà a l’expedient de l’alumne amb còpia a l’Orientador i la cap
d’estudis.
En cap cas el docent podrà fer accions que requereixen titulació sanitària, només aquelles que
poden fer els familiars o cuidador en general, com ara l’administració d’insulina, glucagó,
adrenalina i altres fàrmacs d’ús habitual en pediatria, i també fer cures senzilles com erosions o
petites ferides.
En el cas que calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l’informe del
metge i al pla personalitzat d’atenció de l’alumne, el Director del centre es pot posar en contacte
amb el CAP, que facilitarà l’ensinistrament oportú, i si es donés qualsevol dificultat contactarà
amb la Subdirecció d’Atenció a la Comunitat Educativa.
15.2 En cas d’accidents lleus sense necessitat d’intervenció facultativa o tractament
mèdic de curta durada.
Es disposa de farmacioles a les diferents sales de professorat, gimnàs i secretaria, on es poden
trobar els elements necessaris per fer front a aquest tipus d’eventualitat,i on es diposita la
medicació correctament identificada amb les dades de l’alumne., sempre que no requereixi
conservació refrigerada, ja que en aquest cas romandrà al frigorífic de la Sala de Professorat.
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti:
● Un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta
d’administració i el nom del medicament que ha de prendre.
● El pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal
del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui
imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.
● En el cas de petites molèsties i sempre amb l’autorització escrita i específica de la
família de l’alumne menor d’edat el centre podrà administra paracetamol, segons les
recomanacions d’ús.
Aquesta documentació romandrà a l’expedient de l’alumne amb còpia del llistat d’alumnes a
secretaria i el tutor en tindrà còpia.
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15.3 En cas de malalties transmissibles.
Quan es consideri que un alumne pateix d’un episodi febril es trucarà a la família perquè el vinguin
a recollir. L’alumne romandrà a casa per un temps mínim de 48 h., i haurà de lliurar document
de visita mèdica descartant malalties transmissibles.
Quan es consideri que un alumne pot patir una malaltia transmissible, es trucarà a la família i serà
enviat a casa i no podrà assistir al centre per tal de protegir a la resta de la comunitat educativa,
fins que aporti informe mèdic que descarti la malaltia transmissible.
Quan es detecta que un alumne pateix de pediculosis (polls),serán informades les famílies i
l’alumne serà enviat a casa fins que ja no presenti infestació i hagi estat sotmès al tractament.
15.4 Accident que necessita trasllat a l’hospital sense urgència.
Es prendrà nota del nom i grup-curs de l’alumne/a, avisarà un membre de l’equip directiu, trucarà
un taxi i telefonarà a la família de l’accidentat.
El professorat acompanyarà l’accidentat al centre sanitari. Quan atenguin l’alumne el professor
trucarà al centre i s’acordarà el retorn del professor basant-se en els següents factors:
● Que la família estigui avisada.
● Que la lesió sigui lleu i quedi resolta en poc temps.
Encara que el professor tingui classe a l’hora següent, no el deixarà fins que se’n facin càrrec els
seus pares, o el pugui retornar a l’institut.
15.5 Accident amb trasllat urgent a l’hospital.
Cal avisar l’ambulància, s’ha de trucar al 112, avisar a la família i no deixar a l’alumne sol.
Si cal acompanyar-lo al centre sanitari el responsable d'acompanyar-lo podrà ser: personal del
PAS (conserges), professor/a de guàrdia o algun membre de la direcció
Encara que el professor tingui classe a l’hora següent, no el deixarà fins que se’n facin càrrec els
seus pares.

16. DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA -ADMINISTRATIVA
16.1. Gestió acadèmica
El pressupost és una previsió d'ingressos i despeses que es preveuen per l'any natural en curs.
El pressupost està dividit amb diferents partides pressupostàries que s'inclouen els ingressos i
136

despeses del Centre.
Cada any natural s'ha de confeccionar el pressupost per l'any en curs.
Fer una previsió d'ingressos i despeses de l'any natural al qual correspon el pressupost.
Propietari del procés: el Secretari.
El Consell Escolar:
1. Aprovar el Pressupost del Centre.
2. Aprovar les propostes de modificacions presentades.
El Secretari:
1. Elaboració del pressupost en funció de les despeses de l'any anterior i la previsió que
fins al moment es tingui.
2. Demanar revisió de determinats imports inclosos al pressupost en quan es tingui
coneixement per part del departament.
3. Fer les modificacions pertinents aprovades pel Consell Escolar.
El Director: Executa els acords del Consell Escolar.
16.2 Gestió administrativa-acadèmica
L'auxiliar administrativa rep, registra i gestiona els documents que es generen a la secretaria de
l'Institut.
A la secretaria es generen al llarg de l'escolarització de l'alumnat diferents documents que s'han
de guardar de forma permanent a l'arxiu del centre, com poden ser:
Gestió acadèmica: Actes del Consell Escolar, Avaluació, que es guarden enquadernats per cursos
escolars a l'arxiu de forma permanent i Llibres d'escolaritat antics i historials acadèmics de
l'alumnat.
Expedients de l'alumnat: L'auxiliar administrativa ha realitzat el cribratge de la documentació que
ha de restar a l'expedient un cop l'alumne hagi acabat l'escolarització al centre segons marca la
normativa (procés de gestió de l'expedient) i es guarden en sobres ordenats alfabèticament a
l'arxiu.
Correspondència: Si la correspondència és de pur tràmit la conservem 2-3 anys. Conservem de
forma permanent els llibres de registre d'entrada i de sortida de tota la correspondència.
Els expedients que contenen dades personals romanen tancats en armaris amb clau, ja sigui a la
secretaria del centre o a l'arxiu d'aquest.
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Respecte a la protecció de dades:
El Reglament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, admet la
validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat pels majors
de catorze anys, mentre que per als menors d'aquesta edat cal el consentiment de les persones
que n'exerceixen la pàtria potestat o tutoria legal.
Famílies. Les famílies aporten la documentació necessària segons consta la normativa vigent per
la matriculació de l'alumne.
Faciliten les dades pertinents i que estan directament relacionades amb funcions educatives.
Les dades facilitades han de ser actualitzades i es cancel·laran quan siguin obsoletes.
Els documents amb dades obsoletes, es procedirà a esborrar-los del disc dur de l'ordinador o si
són amb paper, els destruirem amb el suport de la destructora de paper.
El personal PAS gestionarà i revisarà aquesta documentació.
Informa les famílies que els centres educatius tenen accés a Internet que el nostre centre disposa
del seu propi web i de mitjans de reproducció digital i en conseqüència la imatge dels alumnes
seran presents a la xarxa.
Es facilita a les famílies (si l'alumne és menor de catorze anys) o l'alumne (si és major de catorze
anys) unes autoritzacions i es demana el consentiment que signaran favorablement o no segons
vulguin, que s'adjuntarà a l'expedient de l'alumne.
Aquestes autoritzacions són:
1. L'autorització de la imatge signada (en el cas dels menors de catorze anys es requereix
el consentiment de la família o tutors; en cas de majors de catorze anys pel mateix
alumne). Aquesta especificarà de manera concisa a què es destinaran les dades,
imatges, la durada de l'autorització i el mitjà de difusió.
2. L'autorització per a l'ús de serveis i recursos d'Internet signada Per tal que l'alumnat
es pugui donar d'alta per a l'ús de serveis d'Internet. S'especificarà quins serveis
s'utilitzaran i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos
és de l'usuari.
La versió vigent d’aquest document es troba en el sistema informàtic
En els taulers d'anuncis no es publicaran llistes que continguin dades personals si no s'ha obtingut
el consentiment previ de l'interessat.
Quan es fa un correu electrònic de forma massiva s'envia sempre amb els contactes ocults.
El centre disposa de càmeres de videovigilància (senyalitzades amb cartells informatius) que
138

graven les imatges sense so, es guarden durant uns dies i transcorreguts aquests dies s'eliminen.
La memòria d'aquests dispositius es va trametre al Departament d'Ensenyament.
En cap cas es facilitaran les dades sense el consentiment de l'interessat.
16.3 Del personal docent
Tots els professors tenen l’horari assignat d’hores lectives, hores no lectives i hores de
permanència. Quan un professor ha de faltar segons els motius tipificats com a faltes que ha de
gestionar la direcció del centre, primerament es comunica amb antelació i en el full anomenat:
Sol·licitud de permís de treball/ Comunicat d’absència del treball, es fa constar les dates i motius
i es lliura al director/a.
En cas d’absència per malaltia es fa quan el professor s’ha reincorporat al centre.
El professor ha d’apuntar notificar a la cap d’estudis les guàrdies, les hores que faltarà i els grups
afectats i, sempre que sigui possible, els deures que cal fer durant la seva hora de classe. Si s’ha
posat malalt o no ha pogut venir s’envia la feina per correu electrònic al correu del centre i el
PAS (subalterns) s’encarrega de preparar els fulls de deures.
Cada mes es prepara un llistat amb les faltes d’assistència justificades tal com es diu en la
normativa i es posa el llistat a la sala de professors per poder-lo consultar.
16.4 Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu
Quan un membre del PAS i del PAE ha de faltar, ho comunica al secretari/ària o al director i
s’apunta a un calendari i omple el mateix full de sol·licitud que el professorat.
Donat que el seu horari és diferent s’acorden les hores a recuperar, en el cas d'hores que siguin
recuperables. Si la falta és per malaltia, no s'ha de recuperar. Si s’ha hagut de fer hores extres en
dies especials, es descompten de les hores a recuperar.

17. ANNEX
17.1 Model de Carta de Compromís educatiu.
Carta de compromís educatiu.
1. La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre
s'avenen a adquirir en relació amb els principis que l'inspiren, i que han de ser els
necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la
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del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el
desenvolupament de les activitats educatives.
2. La carta és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre.
3. La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció de
l’institut i pel pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne/a. De la carta signada n’ha
de quedar constància documental al centre i a la família.
Model carta de compromís educatiu:
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades,
L’alumne/a ......................................................................................................................................
Pare/mare,tutor/a ........................................................................................................................
i la Direcció de l’INS Intermunicipal del Penedès conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la
família, de l’escola i també de l’entorn educatiu, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual
comporta els següents compromisos:

1.

Corresponsabilitzar-nos de la seva formació acadèmica i personal, i col·laborar en tot
el que calgui per a facilitar-la, ajudar-hi i fer-la efectiva.

2.

Respectar tant les conviccions i els principis propis de la família com també l’ideari i
la filosofia del Centre.

3. Vetllar i contribuir convenientment en el compliment de la normativa escolar
(Document per

a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació

secundària i Normes de Convivència de cicles i d’etapes de l’Escola), que possibilita
la bona convivència i l’entesa.
4. Mantenir la comunicació mútua i facilitar tota la informació necessària tant de
l’organització i el funcionament de l’Escola com del noi o la noia.
5. Mantenir-nos en contacte per a notificar les incidències escolars i per a fer el seu
seguiment educatiu.
6. Assumir responsablement que educar adolescents és una tasca que requereix diàleg i
una bona cooperació per aconseguir-ho amb èxit.
7. Complir la normativa sobre la tinença i consum de substàncies estupefaents segons el
protocol existent al centre.
140

8.

Informar el noi o la noia d’aquests compromisos que prenem.

9.

Si bé creiem que aquests acords són obvis, també ens sembla important de deixar-ne
constància escrita, i és per això que signem aquesta carta de compromís educatiu:

L’alumne/a

La família

El centre

Signatura

Signatura

Signatura

Data i lloc
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17.2 Model de justificació d'assistència
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17.3 Criteris aprovats, per a fer els horaris, fins el curs 2020-21
Quadrar tothom a 28 hores (26 els majors de 55 anys que ho hagin sol·licitat).
-

Tenir present les reduccions de jornada sol·licitades abans de la data establerta pel
departament. (aquest curs 12 persones (curs anterior, 7)).

-

El màxim nombre d’hores de no permanència estiguin a les puntes.

(Les dues hores de més no lectives que tenen els majors de 55 no es pot garantir que quedin
a les puntes)
-

La jornada lectiva a jornada completa de 19h (la que falta per arribar a 20 no és de
guàrdia).

-

Les persones amb jornada reduïda lliuraran com a mínim un dia sencer (que no sigui el
dimarts).

-

Que tothom pugui assistir a la reunió del seu àmbit.

-

Tothom que estigui a jornada completa disposi d’una hora de treball personal dins del seu
horari.

-

Que, a ser possible, ningú tingui 6 hores de classe el mateix dia.

-

Les hores X i les de Treball personal es podrien intercanviar sempre i quan se’m comuniqui
per tal de que ho pugui modificar. També les de càrrec.

-

L’assignació del pla lector s’intentarà que sigui al nivell on es té la tutoria o les matèries
(per tal de conèixer més alumnes del nivell)

-

Els alumnes no tinguin dues hores de la mateixa assignatura el mateix dia a no ser que
sigui una demanda pedagògica.

-

Hora de pla lector dins l’horari per a tots els alumnes d’ESO

-

En la mesura del possible, que al gimnàs no coincideixin més de dos grups alhora

-

Totes les hores de plàstica són a l’aula de plàstica i tenen dues hores seguides.

-

Intentar que la major part de les hores de música són a l’aula polivalent.

-

Que tots els tutors puguin:
o Assistir a la reunió setmanal del seu equip pedagògic.
o Disposar de 2 hores en el seu horari per atendre les famílies.
o Una tutoria grupal a l’aula dins l’horari de la seva tutoria.
o

Una tutoria individualitzada per atendre els nois i noies d’una forma més
personalitzada.
ESO: Coincideix amb l’hora de pla lector (mentre els alumnes llegeixen, el
tutor els podrà atendre personalment a tutories, aules buides, pati, escales...)
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BATXILLERAT: El tutor dins del seu horari té l’hora assignada (de totes formes,
el fet que coincideixi amb una assignatura concreta fa que sigui millor que el
tutor vagi alternant entre l’hora assignada, la de pares/mares, la de treball
personal...)

-

Tipus de reunions:
MATÍ:
o

Àmbits:

Formada per totes les persones que majoritàriament imparteixen

assignatures d’aquell àmbit i coordinat per un d’ells)
Lingüístic

(Núria Roé)

Llengües estrangeres

(Montse Catasús)

Científic Tecnològic

(Xavi Oró – Enric Parera)

Projectes

(Jesús Salius)

Matemàtic

(Pere Roig)

Diversitat

(Marta Saez)

Humanitats

(Sergi Garcia)

Artístic - Físico-esportiu

(Miquel Juanola)

o Comunitat Educativa: millora de la comunicació interna i externa
Família/Escola

(M. José Cano)

Activitats Extraacadèmiques

(Carles Espinach)

o Equips pedagògics: Format per tot l’equip de tutors de cada nivell i coordinat per
un d’ells)
EP1

(equip pedagògic de 1ESO)

Meritxell Vila

EP2

(equip pedagògic de 2ESO)

Miquel Arnal

EP3

(equip pedagògic de 3ESO)

Montse Rubio

EP4

(equip pedagògic de 4ESO)

Maite Rosell
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EP1BAT (equip pedagògic de 1r Batxillerat)

Mercè Sadurní

EP2BAT (equip pedagògic de 2n Batxillerat)

Jordi Quintana

o Sindical: Formada pels nostres enllaços sindicals
o Escola Verda / Noves tecnologies
o Direcció

o Coordinació Pedagògica: Formada per l’equip directiu i els coordinadors dels equips
pedagògics.
TARDES DEL DIMARTS:
o Claustres

(tot el professorat)

o Direcció Pedagògica (equip directiu amb caps d’àmbit i coordinadors)
o Equips docents de nivell (format per tot el professorat que majoritàriament
imparteix classes en aquell nivell. Tothom pertany a algun)
o Avaluacions
o Formació al centre
o Preparació de projectes
o Preparació de Treballs de síntesi
o Seguiment dels Treballs de recerca
o ...

Criteris a l’hora de les guàrdies d’aula 19 20:
-

Tenir assignada les hores de guàrdia dins de l’horari personal.

-

Si fos necessari, es podria assignar una guàrdia a l’hora de treball personal, càrrec,
pares/mares, reunió...

-

Anar permutant entre el personal que tinc al llistat.

-

Tothom fa guàrdies (en al mesura que el seu horari ho permeti)

-

Direcció també en fa.

-

Si falta el professor de pla lector serà el tutor que assumirà el grup (ja que té l’hora per
poder fer tutoria individualitzada)
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El resum de les guàrdies fetes al llarg del curs es penjarà a finals de cada trimestre.

Criteris a l’hora de les guàrdies de pati:
Tots els cursos tindran 2 patis (alhora en espais diferenciats). El primer de 25’ i el 2n de 15’.
Tot el professorat tindrà una guàrdia de pati a la setmana. Cal ser rigorós pel ve de tota la
comunitat educativa.
Aquesta formarà part del seu horari. Per tant, els dimarts a la tarda les reunions seran de 1h
30’ (dos blocs de 45’)
Sortiran al pati 7 persones (3 a la zona de 1r cicle, 3 a la de 2n i 1 a les pistes)
Si algun dia puntualment no es pot ser-hi, cal que aquesta persona avisi els seus companys i
es busqui un canvi.
Cal estar pendents dels lavabos assignats (pati) i del bon clima a tota la zona assignada.
Les escales que van als vestuaris cal vigilar-les especialment.
Com que les portes que donen accés a les màquines de vending estan tancades, l’alumnat
que estigui al pati no en podran fer ús.
L’alumnat de Batxillerat que vulguin sortir al pati ho haurà de fer per la porta que hi ha a les
escales dels vestuaris (fer que aquestes escales siguin zona de pas ens ajudarà a controlar la
zona).
Ser molt puntuals (si pot ser una mica abans i tot) i tancar el candau proper al gimnàs.
Proporcionar un joc de pilotes que ens hauran de tornar una mica abans d’acabar la guàrdia.
En finalitzar la guàrdia, deixar el candau obert i tornar a lloc les pilotes.

CURS 2020-21 Criteris a l’hora de confeccionar els horaris
24h presencials – covid19
Quadrar tothom a 24 hores (22 els majors de 55 anys que ho hagin sol·licitat), que no tinguin reducció
horària ni càrrec.
Què implica? Com ens podrem coordinar? Es podran cobrir les guàrdies?
·

Les dues hores presencials de la tarda passen al matí.

·

De les 24h, 23’5 seran assignades (classes, reunions, càrrecs... i 30’ de guàrdia de pati fixe a la
setmana). Els altres 30’ a disposició del centre (si algun dia convé molt)
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·

Els majors de 55 anys, les 2h de menys que fan se’ls pot assignar una tasca concreta (en
principi no ho farem)

·

Algunes reunions no es podran dur a terme de forma presencial. Seran algunes tardes dels
dimarts via telemàtica (claustres 1/12set, àmbits 1/6set, famílies...) La freqüència no serà molt
alta.

·

Desapareix l’hora de treball personal

·

Reunions presencials amb famílies 1/setmana

-

Tenir present les reduccions de jornada sol·licitades abans de la data establerta pel departament.

-

El màxim nombre d’hores de no permanència estiguin a les puntes. Tothom té, com a mínim 5h
marginals. Els majors de 55 anys com a mínim en tenen 6.

-

La jornada lectiva a jornada completa de 19h

-

Les persones amb jornada reduïda lliuraran com a mínim un dia sencer (que no sigui el dimarts).

-

Que, a ser possible, ningú tingui 6 hores de classe el mateix dia. S’ha aconseguit.

-

Les hores X i les de càrrec es poden intercanviar sempre i quan se’m comuniqui per tal de que ho
pugui modificar. Les de guàrdia no ( a no ser que trobeu algú que us vulgui fer el canvi)

-

L’assignació del pla lector s’intentarà que sigui en una classe per la que es passa.

-

Els alumnes no tinguin dues hores de la mateixa matèria el mateix dia a no ser que sigui una
demanda pedagògica.

-

Hora de pla lector dins l’horari per a tots els alumnes d’ESO.

-

En la mesura del possible, s’hauran de fer les classes d’EF a l’exterior.

-

Aules d’especialitat (laboratoris, aules d’informàtica, aules de desdoblament...) no es podran fer
servir (com a molt una o dues hores al dia seguides i pel mateix grup). S’hauria de comunicar al
cap d’àmbit per tal que a la tarda es pugui netejar.

-

La diversitat s’haurà d’atendre a l’aula. Les hores d’orientadores continuen però no lligades a
l’hora de tutoria individualitzada

-

Aules d’especialitat que passen a ser aules/tutories:
L’aula de plàstica passa a ser un 1ESO.
L’aula polivalent passa a ser un 3ESO.
Aules d’informàtica, Batxillerats
Sala d’actes: francès 2nESO i Dibuix tècnic de 4tESO

-

Que tots els tutors puguin:
o Assistir a la reunió setmanal del seu equip pedagògic (matí).
o Disposar d’ 1 hora presencial dins el seu horari per atendre les famílies.
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o Una tutoria grupal a l’aula dins l’horari de la seva tutoria.
o S’ha mantingut la tutoria individualitzada per atendre els nois i noies d’una forma més
personalitzada.
ESO: Coincideix amb l’hora de pla lector (mentre els alumnes llegeixen, el tutor els
podrà atendre personalment a tutories, pati, escales...)
BATXILLERAT: El tutor dins del seu horari té l’hora assignada (de totes formes, el fet
que coincideixi amb una assignatura concreta fa que sigui millor que el tutor vagi
alternant entre l’hora assignada, la de famílies, la de treball personal...)

-

Tipus de reunions:
MATÍ - PRESENCIALS:
o Equips pedagògics: Format per tot l’equip de tutors de cada nivell i coordinat per
un d’ells)
EP1

(equip pedagògic de 1ESO)

Meritxell Vila

EP2

(equip pedagògic de 2ESO)

Miquel Arnal

EP3

(equip pedagògic de 3ESO)

Montse Rubio

EP4

(equip pedagògic de 4ESO)

Maite Rosell

EP1BAT (equip pedagògic de 1r Batxillerat)

Mercè Sadurní

EP2BAT (equip pedagògic de 2n Batxillerat)

Jordi Quintana

o Sindical: Formada pels nostres enllaços sindicals
o Coordinador Pla TAC:
o Equip Directiu (Lep, Conxita, Teresa, Mercè, Pep (MA))
o Coordinació Pedagògica: Formada per l’equip directiu i els coordinadors dels equips
pedagògics.
o Caps d’Àmbit: Formada per l’equip directiu i els Caps d’Àmbit.
TARDES DEL DIMARTS (telemàticament):
o Claustres:

(tot el professorat) 1/12 setmanes

o Àmbits:

Formada per totes les persones que majoritàriament imparteixen

assignatures d’aquell àmbit i coordinat per un d’ells)
Lingüístic

1/6 setm

(Núria Roé)
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Llengües estrangeres

(Montse Catasús)

Científic Tecnològic

(Xavi Oró – Enric Parera)

Projectes

(Jesús Salius)

Matemàtic

(Pere Roig)

Diversitat/orientació

(Rosabel Porras)

Humanitats

(Margarida Llavina)

Artístic - Físico-esportiu

(Rat Roig)

o Comunitat Educativa: millora de la comunicació interna i externa
Família/Escola

(M. José Cano)

Activitats Extraacadèmiques

(Carles Espinach)

o Direcció Pedagògica (equip directiu amb caps d’àmbit i coordinadors)
o Equips docents de nivell (format per tot el professorat que majoritàriament
imparteix classes en aquell nivell. Tothom pertany a algun)
o Avaluacions
o Formació al centre
o Preparació de projectes
o Preparació de Treballs de síntesi
o Seguiment dels Treballs de recerca

Criteris a l’hora de les guàrdies d’aula:
-

Tenir assignada les hores de guàrdia dins de l’horari personal.

-

Si fos necessari, es podria assignar una guàrdia a l’hora de càrrec, famílies,
reunió...

-

Cal estar al centre a les hores de càrrec, famílies, tutoria individualitzada (si
puntualment s’ha de sortir, aviseu)

-

Anar permutant entre el personal que tinc al llistat per assignar les guàrdies a les
aules concretes. La resta de professorat que tingui hora de guàrdia ha de d’ajudar,
si cal, a la resta de companys (si s’ha de trucar perquè vinguin a buscar algun
alumne, si hi ha nanos voltant...)

-

Tothom fa guàrdies (en al mesura que el seu horari ho permeti). Algunes persones
el tenen tant ple d’entrada que no en poden fer cap.
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-

Si falta el professor de pla lector serà el tutor que assumirà el grup (ja que té l’hora
per poder fer tutoria individualitzada)

-

Si tenim una hora a la setmana FIXA de guàrdia, la farem sempre (hora lectiva)

-

Mantenim que els de batxillerat puguin marxar la última hora si el professorat no
hi és (sempre i quan s’esperin a l’aula fins que hi vagi el professorat de guàrdia,
aquest passi llista i els acompanyi a la porta de secretaria (per no molestar la resta
de companys ni a les administratives)

Criteris a l’hora de les guàrdies de pati:
-

Tots els nivells tindran 2 patis (alhora en espais diferenciats).
El primer, pati de 30’: vigilat pels 30’ de pati a la setmana que se’ns han
assignat (aquest forma part del nostre horari lectiu, els altres 30’ queden a
disposició del centre)
El segon, descans de 15’ dins del nostre horari lectiu: serà el professorat de 4a
hora qui ventilarà les aules, acompanyarà els seus alumnes al pati i els
retornarà a l’aula (classe de 40’)

-

Tot el professorat tindrà una guàrdia de pati a la setmana. Cal ser, més que mai,
puntual i rigorós pel ve de tota la comunitat educativa.

-

Sortiran al pati entre 12 i 15 persones (4 zones diferenciades per cicles)

-

Si algun dia puntualment no s’hi pot ser, cal que aquesta persona avisi els seus
companys i es busqui un canvi.

Per tal de poder ventilar bé les aules, a l’hora del pati deixarem les portes i finestres
obertes i els passadissos tancats. Cal doncs garantir que no quedi cap alumne a dins.
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17.4

Normativa de règim

Intern de Cicles Formatius
NORMATIVA DE CICLES FORMATIUS CURS 2020-21

NOTA: De forma extraordinària per aquest curs 2020-21, aquesta normativa queda subjecte
als protocols Anti-Covid 19 que s’aprovin i a totes les mesures al respecte que se’n derivin.
1. Es respectarà el timbre estrictament tant a l’hora d’entrada com a la de sortida. Els
professors/es passaran llista a l’inici de la classe i anotaran els retards i les absències.
En cas que un alumne arribi amb retard, el professor/a decidirà si el deixa entrar o no,
en funció del motiu del retard i del temps transcorregut, i anotarà el retard a l’Alexia.
2. La porta d’entrada del carrer es tancarà a l’inici de les classes, si per qualsevol motiu
un alumne arriba amb retard haurà de trucar el timbre de la porta.
3. A l’entrar a l'aula s’ha de desconnectar el mòbil. En cap cas es podrà fer-ne ús dins
l’aula sense el consentiment del professor, ni tenir-lo sobre la taula. No està permesa
la captació d’imatges o sons dins dels espais de l’escola sense el permís corresponent.
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L’escola no es fa responsable de la possible pèrdua.
4. Cada curs escollirà un delegat/da i un sotsdelegat/da a finals del mes de setembre o a
inicis del mes d’octubre.
5. No es permet menjar ni beure a les aules o tallers ni entrar amb bosses de menjar.
6. Els tallers o les aules d’informàtica estaran tancades sempre que no s’estigui fent classe.
7. A la cartellera de l’aula i del taller, hi ha un cartell amb un sistema rotatori de
responsables de deixar l’aula i taller endreçats per fer-hi classe el dia següent o l’hora
següent: tancar l’armari dels llibres, recollir els papers, aixecar les cadires, esborrar la
pissarra, apagar els llums i l’ordinador... Cada alumne és responsable de deixar net i
desinfectada la seva taula i cadira, segons el protocol anti-Covid 19.
8. No s’imprimeixen treballs, ni a la sala de professors ni a les aules d’informàtica.
9. L’assistència a classe és un deure dels alumnes, es tracta d’estudis presencials. Es tindrà
en consideració en la nota de les diferents UF. Qualsevol alumne que falti més del 20%
de les classes no podrà ser avaluat de forma continua de la unitat formativa
corresponent i en avaluació continua. S’ha d’avisar a l’escola en cas de no poder
assistir, al telèfon: 93 8912061, o comunicar-ho al tutor.
10. En cas que un alumne no pugui assistir a un examen el dia assenyalat, cal que presenti
un justificant mèdic al professor/a i aquest li donarà al tutor/a. Serà l’equip de
professors del curs que valorarà la justificació i decidirà la possibilitat de fer-lo un altre
dia. En cas del lliurament d’un treball endarrerit, s’ha de fer amb un justificant mèdic,
el primer dia d’incorporació a l’escola.
11. La no assistència a les classes anteriors a un examen o presentació d’un treball serà
motiu de no correcció del control corresponent fins a tenir el justificant.
12. Els exàmens endarrerits es faran durant una hora de classe de la matèria o en hores
lliures dels alumnes.
13. Els actes d’indisciplina, injúries, ofensa, agressió física o psíquica..., a qualsevol membre
de la comunitat educativa del centre, són considerats faltes greus i poden ser motiu
d’expulsió del centre. S’ha d’informar de forma immediata al tutor per escrit, i aquest
parlarà amb l’alumne. La reincidència és motiu d’expulsió temporal del centre i fins i
tot pot comportar el replantejament de la seva continuïtat. El professor en parlarà
amb l’alumne per reconduir la situació.
14. En el cas de detecció de consum o tinença de substàncies estupefaents, s’aplicarà el
protocol d’actuació corresponent.
152

15. La Formació en Centres de Treball, o l’ Alternança Dual a l’Empresa, per als alumnes
de cicles formatius es podrà iniciar a partir de la tercera avaluació de primer curs. És
aconsellable fer-les a segon curs. Amb la signatura de l’Acord i del corresponent Pla
d’Activitats l’alumne es compromet al compliment tant de l’horari com del calendari i
de les activitats corresponents.

153

17.4 Pla d’organització del curs 2020-21 i protocol de mesures anticovid:

PLA ORGANITZACIÓ CURS 2020-21
I
PROTOCOL MESURES ANTI COVID
(Segons les directrius dels Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de
Catalunya)

“Sols anem més ràpids, junts anem més lluny”

Setembre 2020
Curs 2020-21
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1. Introducció del Centre
L’INS Escola Intermunicipal del Penedès és un centre d’educació secundària de caràcter públic
municipal que pertany a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i està reconegut dins la
xarxa de centres públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La titularitat
pública del centre implica l’assumpció d’un corpus legal i normatiu comú a tots els serveis que
ofereix l’Administració i que regula aspectes tan diversos com el tracte igualitari, la transparència
en l’adjudicació del dret a matrícula i la gratuïtat de l’ensenyament.
L’INS Escola Intermunicipal del Penedès es regula per la legislació oficial tal com és aplicada a
través de les Lleis, Decrets, Ordres i Resolucions de la Generalitat. Com a centre educatiu de
Catalunya, es regeix per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), llei 12/2009 del 10 de juliol i el
seu desplegament normatiu aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i que comporta
l’assumpció dels següents principis: la gestió democràtica i transparent (apostant per la
participació de tots els estaments de la comunitat educativa), un nivell d’autonomia pedagògica i
de funcionament; l’adopció de models pedagògics comprensius capaços d’atendre la diversitat, la
necessitat de transmetre valors lligats a la democràcia i als drets humans i la preocupació constant
per oferir una formació que respongui a les necessitats socials.
El Centre va néixer l'any 1981 de la voluntat d'uns municipis de la comarca liderats pel de Sant
Sadurní d'Anoia, convençuts que calia cobrir la inexistent oferta educativa pública en l'etapa de
secundària. Una voluntat que va posar de manifest l’interès polític per oferir una educació de
qualitat als seus ciutadans. És des de llavors un centre de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt
Penedès formada pels ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Sant Quintí de Mediona, Sant
Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Llorenç d’Hortons, el Pla del Penedès i Subirats. Amb els
anys, s’han anat establint vincles amb institucions i amb determinats serveis comarcals i municipals
que ens han ajudat a donar resposta als nous reptes que han anat apareixent. Tanmateix, creiem
que seria molt positiu potenciar la relació de tots els ajuntaments de la MMAP amb el centre.
Es finança a través dels diners que arriben de les transferències de la Generalitat de
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Catalunya amb qui té signat un conveni singular. Un conveni segons el qual la Generalitat
paga amb caràcter finalista el cost del professorat, el personal no docent i el manteniment del
centre. La tercera de les clàusules d’aquest conveni diu textualment:

“Els paràmetres que s’utilitzen per calcular l’aportació del Departament d’Ensenyament són els
següents:
-

Despeses de personal: Es calculen aplicant els criteris de plantilla dels centres
dependents de la Generalitat de Catalunya, i les retribucions i condicions de treball
establertes per a categories anàlogues de personal propi del Departament d’Ensenyament,
sense que en cap moment pugui representar una despesa superior a la d’un centre propi
similar.

-

S’inclou un percentatge fix en concepte de substitucions, i les càrregues socials. El
personal no docent també es calcula, per analogia, amb els criteris i
retribucions que s’apliquen a un centre propi.

-

Despeses de funcionament: Per a cada grup en funcionament, s’aplica un import amb
criteris anàlegs als dels centres de la Generalitat de Catalunya.

Aquests paràmetres s’apliquen als ensenyaments i grups que formen part de la programació de
l’oferta educativa que per a cada curs escolar determina el Departament d’Ensenyament. El
Departament d’Ensenyament no assumeix la despesa derivada d’increments d’escolarització no
inclosos en l’oferta educativa.”
Això vol dir que el Centre està sufragat amb diner públic en la seva totalitat i és a tots els efectes,
d'un institut públic per als seus alumnes. El professorat està contractat per la MMAP i no pertany
al cos docent del Departament de la Generalitat. L’equip docent actual està format per 87
professors i professores. És una plantilla de professorat molt estable.
En aquests moments, el centre està en procés de ser traspassat a la Generalitat. La Mancomunitat
i el Consell Escolar del l’INS, han demanat acollir-se al decret Decret Llei 10/2019 que permet
la integració a la xarxa de la Generalitat de centres educatius fins ara de titularitat municipal o
privada. Vetllarem perquè aquest sigui un bon traspàs que garanteixi com ens han dit, la
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conservació dels llocs de treball, tot preservant-ne la seva estabilitat.

2. Xifres matriculació 20-21
Nivell

Curs 2019/2020 Curs 2020/2021
alumnes

alumnes

ESO

609

603

BATXILLERAT

256

265

C. FORMATIUS

208

206

CPIGS

10

?

3. Organització 2019-20
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- Alumnes a l’Aula d’acollida, 17
- Alumnes de Batxillerat que cursen alguna matèria a l’IOC, 14.
Per tant el centre aquest curs 2019-20 ha comptat amb 609 alumnes a l’ESO, 256 alumnes a
Batxillerat i 208 alumnes a Cicles Formatius, fent un total de 1083 alumnes.
La ràtio a 1r de Batxillerat ha estat de 38 alumnes per aula, malgrat en moltes classes quasi bé
no es podia passar i l’alumnat estava molt junt.
A l’ESO els suports i les matèries optatives han implicat molts canvis d’aula.
Cal remarcar l’elevat nombre d’alumnes amb NESE, 130 a l’ESO i 13 al Batxillerat. Així mateix,
comptem amb un 12% d’alumnat nouvingut.

4. Pla d’organització curs 2020-21
Tenint en compte la documentació rebuda: Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19: I fixant-nos en el Punt 4.2 Mesures de
prevenció personal, hem fet la proposta pel curs 2020-21 sobre aquests quatre eixos i sense
renunciar a un projecte pedagògic de qualitat:
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● El Distanciament físic: “L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha

d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima
d’un metre”.
● Equitat: Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes per tal de reduir la
bretxa digital i social que el virus ha engrandit.
● Presencialitat: Prioritzem que el nostre alumnat pugui cursar els estudis al centre,
l’ESO i el Batxillerat el matí i els Cicles Formatius a la tarda.
● Traçabilitat: Totes les mesures que proposem

estan adreçades a reduir la

transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes i prioritzant
l’aprenentatge presencial.

4.1 Organització pedagògica condicionada per la COVID-19
Per tal de garantir i compaginar els valors de la seguretat (que l’alumnat disposi d’un metre de
distància entre ells, en el seu grup classe), salut, equitat, presencialitat i traçabilitat, amb
la continuïtat del nostre projecte, hem previst la següent organització pedagògica:
● Agrupament següent de l’alumnat:
○ 7 grups/nivell ESO (ràtio entre 18 i 22 alumnes) + Dues AO (Aules Obertes) + SIEI+ Mitja
AA (Aula d’Acollida).
○ 5 grups nivell/batxillerat (ràtio entre 18 i 34 alumnes)
○ Les especialitats de música i Plàstica es faran a l’aula ordinària.
○ E.F.: L’espai del gimnàs no es podrà fer servir.
○ A 3r d’ESO no farem matèries optatives i es farà una hora més hores de català i una
d’anglès.
○ A 4t d’ESO : matèries optatives agrupades per itineraris
○ 4 grups nivell / CFGM (ràtio entre 20 i 30 alumnes)
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○ 4 grups nivell / CFGS (ràtio entre 20 i 30 alumnes)
ITINERARIS 4t ESO – matèries optatives

A.O. (si no hi ha okupa’t)

MO 1

MO 2

MO 3

C.F.

TECNOLOGIA

TIC

CIÈNCIES APLICADES

BH

FILOSOFIA

COMUNICA'M

LLATÍ

BS

ECONOMIA

CREACIÓ ARTÍSTICA

EMPRENEDORIA

BS

FILOSOFIA

FRANCÈS

HABILITATS SOCIALS

BC

BIOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

ALEMANY

BC

BIOLOGIA

TIC

EMPRENEDORIA

BT

TECNOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

DIBUIX TÈCNIC

Batxillerat
SocialHumanístic

Batxillerat
CientíficTecnològic

4.2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Nivell

1r ESO

Total
alumnes

146

Grups
proposats

7

Alumnes
per aula

21

PAE
Docents

[6,8] 2 vetlladors
1 Educadors

2n ESO

158

7

[22,23]

Espais

[6,8]

Les 6 aules de
l’edifici nou +
Aula plàstica
Les 7 aules ala
esquerra
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3r ESO

4t ESO

Aula
Oberta

1r
Batx.

2n
Batx.

1r
CFGM
GA
2n
CFGM
GA

158

146

20

140

135

26

23

7

6

[22,23]

21

2

10

5

28
depenent de
les matèries
triades

5

27
depenent de
les matèries
triades

1

1

26

23

[7,9]

2 aules pati +
aula polivalent +
4 aules ala dreta
(pis pati)

[7,9]

lateral dret,
columna sobre
sala actes +
sala actes

3

espai 3r +
projecte en plaça
exterior

segons
modalitat

segons
modalitat

aula informàtica +
2 laboratoris + 2
aules edifici batx
+ 1 aula petita
per MM
5 aules edifici
batxillerat + 1
aula petita per
MM

5

Aula edifici
batxillerat + 1
aula-taller
informàtica

5

Aula edifici
batxillerat + 1
aula-taller
informàtica

1r
CFGM
AD

26

1

26

10

1 Aules edifici
batxillerat + aulataller atenció
dependència

2n
CFGM

28

1

28

7

Aula edifici
batxillerat + aula162

AD

taller atenció
dependència

1r
CFGS
AF

Aula batxillerat + 1
aula-taller informàtica

2nCFGS

AF

1r
CFGS
EI
2n
CFGS
EI

15

24

30

30

1

1

1

1

15

24

30

30

1

5

1 Aula edifici
batxillerat + 1
aula-taller
informàtica

5

1 Aula sala
polivalent + aulataller educació
infantil

7

1 Aula edifici
batxillerat + aulataller educació
infantil

4.3 Personal de risc i mesures de prevenció i seguretat
Donades les característiques del nostre centre, la gestió del personal es regeix per la normativa de les
administracions locals. Això vol dir que hi ha una borsa de treball per a la contractació de personal que
serveix per cobrir, durant el curs, les baixes, les reduccions de jornades, etc. Aquests últims anys hem
tingut dificultats per cobrir algun dels perfils del personal docent de secundària.

Això fa que ens preocupi molt la gestió del personal de risc del COVID-19, ja que pot passar
que no pugui realitzar les seves tasques de manera normalitzada de l’inici de curs. Durant el
confinament i seguint les normes de prevenció que s'haurien d’haver aplicat al nostre centre,
gairebé un 20% del personal hauria estat de baixa.
Si aquesta previsió s’arriba a complir, tindrem serioses dificultats per cobrir aquestes places.

163

Atesa la singularitat de la titularitat del nostre institut, les mesures i seguiment anti COVID que
s’aplicaran per al personal que hi treballa, seran les que ens marqui la nostra mútua (Quirón
prevención).

4.4 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Horaris:
● ESO- BATXILLERAT 2/4 de 9 a 15 h (Horari matí)

TASQUES PROFESSORAT

1a h
2/4 9-2/4 10h

El professorat que té classe va a buscar els seus alumnes a la zona
per on han d’entrar.
CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

2a h

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

2/4 10-2/4 11

Ventilar l’aula i acompanyar els seus alumnes al pati corresponent.

PROFESSORAT ASSIGNAT VIGILA LA ZONA ASSIGNADA.

PATI (30’)

(fer complir les mesures anticovid).

3a h

El professorat que té classe va a buscar els seus alumnes al pati.

11-12h

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

CLASSE (45’) (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

4a h
12-13h

Ventilar l’aula i acompanyar els seus alumnes al pati corresponent.
El professorat s’ha de quedar al pati i vigilar. Retorn a l’aula.
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5a h

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat i ventilar

13-14h

l’aula).

6a h
14-15h

CLASSE
Deixar l’aula endreçada i Acompanyar els seus alumnes a la seva
sortida.

● CICLES FORMATIUS de 16h a 21h (tarda)

TASQUES PROFESSORAT

1a h
16h a 16:55

El professorat obrirà la classe 5 minuts abans que soni el timbre perquè
cada alumne pugui agrupar-se en la classe corresponent.
CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

2a h

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

16:55h a17:50

Ventilar l’aula.

PATI (20’)

Fer complir les mesures anticovid.

3a h
18:10h a19:05

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

4a h

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).

19:05h a20:00

Ventilar l’aula.
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PATI (10’)

5a h
20:10h a21:05

Fer complir les mesures anticovid.

CLASSE (en finalitzar cal netejar la taula del professorat).
Deixar l’aula endreçada.

Entrades i sortides ESO i BAT (matí)
S'habiliten 5 entrades i sortides. Cadascuna d'elles servirà per a l’entrada i sortida a l’escola i
als patis. Al mateix temps es proposa a l’Ajuntament de la Vila el tancament del trànsit del carrer
Camí de les Casetes 30 minuts a l’entrada i 30 minuts a la sortida. Cada sortida la farà servir un
nivell, com s’indica en el quadre següent:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

Entrada pel carrer Macabeu

Entrada per la Pl. Santiago Russinyol, porta entrada vehicles fins la
gespa

Entrada per la Pl. Santiago Russinyol, porta entrada costat despatx
Mancomunitat fins pati interior

4t ESO

Entrada per la Pl. Santiago Russinyol

BATXILLERAT

Entrada pel carrer Camí de les Casetes

Entrades i sortides Cicles Formatius (tarda)
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S'habiliten 3 entrades i sortides. Cadascuna d'elles servirà per a l’entrada i sortida a l’escola i
als patis. Cada sortida la faran sortir diferents grups en funció de la ubicació de la seva aula:

GA1,

GA2,

AF1, AF2

EI1

Entrada pel carrer Camí de les Casetes

Entrada per la porta de l’antiga cuina (c/ Camí de les Casetes)

EI2, AD1, AD2

Entrada per la Pl. Santiago Russinyol, porta entrada costat despatx
Mancomunitat fins pati interior

4.5 Organització pedagògica en cas de tancament parcial o total del
centre
● En cas de tancament total, la cap d’estudis adaptaria l’horari habitual del professorat i
de l’alumnat per tal que els alumnes tinguessin classe de 10 a 14h per ESO i BAT, i de
16h a 19h per a Cicles Formatius, potenciant el suport emocional per part del tutor/a
i del professorat. Les matèries de 4h lectives passaran a 2h i les de menys hores lectives
passarien a 1 o 2h.
Trasllat de l’horari presencial al confinat:

Horari presencial

Horari “confinat” (sense els patis)

ESO I BAT
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2h: 9:30-10:30h

10-11h

3h: 10:55-11:55h

11-12h

4h:11:55-12:55h

12-13h

5h: 13:10-14:05h

13-14h

Horari presencial

Horari “confinat” (sense els patis)

C. FORMATIUS
2h: 16:25-17:20h

16-17h

3h: 17:40-18:35h

17-18h

4h: 18:35-19:30h

18-19h

5h: 19:40-20:35h

19-20h

● Totes les matèries de cada nivell treballaran amb l’entorn G-Suite for

Education. Per tant, s’obriran els classrooms corresponents i es faran les
classes en línia mitjançant el Meet. A cicles es fa servir l’entorn moodle.
● Hi haurà un seguiment de l’assistència de les classes en línia i un feedback de
les tasques encomanades, amb regularitat, per part del professorat dels que
s’informarà les famílies.
● Per tal d’ajudar a les famílies a fer aquest seguiment de tasques, s’enviarà a casa,
un resum quinzenal d'aquestes.
● El professorat es compromet a fer el seguiment i el suport personal al seu
alumnat des del moment que s’iniciï el confinament.
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● El professorat es compromet a seguir formant-se en les eines digitals, tal com
ja ve fent en aquests darrers cursos. Dins el primer trimestre hi ha programada
una nova formació impartida pel professorat del centre, tal com ja s’ha fet
aquest estiu.
● Hi haurà un seguiment de la tasca docent per part de la Direcció Pedagògica.
● Preveiem haver de fer una inversió en eines digitals (dispositius, programari i
connexió) per al professorat.

5. Recull de necessitats pel curs 2020-21
5.1 Departament d’Educació
● Professorat i personal auxiliar:

Professorat i
personal auxiliar

Personal definitiu

demanat
ESO

2

Batxillerat

4

Cicles Formatius

3
2 vetlladors

Personal auxiliar

2 Educadors
1 TIS

4

2 vetlladors
1 Educador
4 hores més de
consergeria

● Augment de la dotació econòmica per neteja:
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A partir del que s’exposa, caldrà pensar a augmentar la dotació de la partida de neteja. Tenint
en compte aquestes instruccions proposem l’increment de:

Personal
Material i productes

Personal neteja

Personal neteja

Curs 19/20

Curs 20/21

5

6

15.000€

+30%

Cal insistir que el nostre centre imparteix Cicles Formatius a la tarda. Això ens obliga a tenir
especial cura dels espais que s’hi utilitzen. Hem previst l’augment d’hores de neteja durant els
matins per fer la desinfecció dels lavabos i la resta d’espais comuns. Aquest augment ha de
garantir la desinfecció de tota la jornada lectiva de matí i tarda. L’augment de la despesa que
suposa de moment va a càrrec del centre, però no ens sembla que sigui qui l’hauria d’assumir.

5.2 Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès
● Es demana annexar un espai municipal per poder ampliar la zona de patis de l’escola.
D’aquesta manera hi ha la possibilitat de fer patis separats per nivells.
● Aquest fet també ajudarà durant l’entrada dels alumnes al centre, ja que en aquest parc
hi ha una sortida d’emergència que es convertiria en l’entrada dels alumnes de 1r
d’ESO.
● S’ha buscat una fórmula que satisfaci als veïns de l’escola: L’espai es farà servir durant
l’horari escolar de matí i a partir de les 3 de la tarda s’obrirà de nou als veïns de la
zona.
● Tancament del trànsit a l’hora d’entrar i sortir. Es demana a la regidoria corresponent
de l’Ajuntament la possibilitat de tancar durant 30 minuts a l’entrada i a la sortida per
tal que els alumnes no s’amunteguin sobre les voreres quan baixin i pugin als autocars.
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L’alumnat de batxillerat entrarà des de la porta que hi ha en el mateix carrer de les
Casetes.
● Igualment s’adaptaran tallers i aules especialitzades per tal que siguin aules de classe.
Això implica reconvertir els següents espais:
❏ Aules d’informàtica seran aules de 2n de batxillerat.
❏ Laboratoris seran aules de 1r i 2n de batxillerat.
❏ Sala d’actes serà a aula de 4t d’ESO

6. Protocol mesures anti covid curs 2020-21
(Segons les directrius dels Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de
Catalunya)

6.1. En relació amb els centres educatius
● Els directors seran les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre
educatiu la situació derivada del COVID-19.
● Hi haurà l’assignació d'un CAP i un professional sanitari de referència que mantindrà
el contacte amb el centre i l'assessorarà sobre els possibles dubtes que es plantegin.
● Es farà formació específica abans de l'inici del curs escolar.
● La disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i la
distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, corredors, etc.) en el centre de treball
haurà de modificar-se, en la mesura que sigui possible, amb l'objectiu de garantir el
manteniment de les distàncies de seguretat d'1,5 metres.
Es fomentarà el teletreball, principalment en les reunions dels diferents equips de treball.
Donades les característiques del centre, és possible que ens l’hàgim de plantejar amb l’alumnat
segons quina sigui l’evolució de l’epidèmia.
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6.2 Gestió de casos de professorat, pas i personal auxiliar educatiu
● El centre facilitarà un Kit bàsic de mascaretes i gel hidroalcohòlic. Qui ho consideri
oportú pot demanar una visera de pantalla.
● La gestió d’un cas sospitós del personal serà el següent:
○ La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19
(infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada, amb febre, tos o sensació de

falta d'aire, mal de coll, la pèrdua de l'olfacte, la pèrdua del gust, els dolors
musculars, la diarrea, el dolor toràcic o el mal de cap ) s’haurá de col·locar
una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurá d’abandonar el
centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primária el
més rápidament possible.
○ En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a
SARS-CoV-2, haurá de romandre al domicili en quarantena fins a
conéixer els resultats. Es prioritzará la realització rápida d’aquesta
prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24
hores des de l’inici dels símptomes.
○ Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigiláncia
Epidemiológica, faran l’estudi de contactes de la persona docent, li
explicará el procediment a seguir i li indicará els passos a realitzar si
necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte
amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal
de comunicar la seva situació d’aíllament i des del servei es puguin anar
preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.
○ Si la PCR és negativa, el/la professional es podrá reincorporar al
centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat
almenys 24 hores sense febre o altres símptomes.
○ Si la PCR és positiva, el Servei de Vigiláncia Epidemiológica territorial
i el SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa l’aíllament dels
contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació i col·laboració dels
serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandémia de
COVID-19.
○ Totes aquelles persones que es considerin vulnerables per a COVID-19 que
estiguin en alguns d’aquests supòsits: malaltia cardiovascular, hipertensió,

malaltia

pulmonar

crònica,

diabetis,

insuficiència

renal

crònica,
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immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica
severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys, poden
activar aquest protocol:
■ Comunicar-ho de manera immediata, dins la primera setmana de
setembre, a l’escola per a la seva valoració i que d’aquesta manera es
puguin adoptar les mesures preventives necessàries. Aquesta valoració
la realitzarà de manera presencial Quironprevencion a les seves
instal·lacions i s’haurà de demanar cita prèvia per a cadascun dels
treballadors que ho sol·licitin.
■ En el cas del nostre centre, els treballadors que es trobin en alguna
d’aquestes

situacions

cal

fer

arribar

a

l’Enric

Parera

(eparera@intermunicipal.com) les següents dades:
a. Nom i Cognoms sencers
b. DNI
c. Correu electrònic
d. Telèfon
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) es posarà en contacte amb l’interessat per
fer la valoració corresponent. Ha d'evitar-se que els treballadors considerats especialment
sensibles siguin exposats al coronavirus, fet que el SPRL valora en funció de les característiques
personals o estat biològic conegut, patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o
embaràs.

6.3 Gestió de casos de l’alumnat
En un entorn de convivéncia com és un centre educatiu, la detecció precoć de casos i
el seu aíllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al máxim l’assoliment dels objectius
educatius i pedagógics.
Caldrà tenir molt present les mesures preventives i fer-les complir als alumnes mentre estiguin
a l’escola: recordar constantment l’ús de la mascareta, el rentat de mans i la distància.
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●

En cas que un alumne presenti símptomes compatibles amb la Covid-19 caldrà portar-lo a
l’espai separat ventilat. En el nostre cas l’espai serà l’aula gran de tutories. Cal col·locarli la mascareta (ja la portarà) i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà
avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP).

●

Pel que fa a la família:
● El director/a del centre educatiu haurà de fer el contacte immediat amb la família
per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
● Recomanar a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili i, des
d’allí, contactin telefónicament amb el seu centre d’atenció primária de
referéncia. Es recomana que sigui el CAP de referéncia de la persona, del sistema
públic de salut, per tal de facilitar la traćabilitat del contagi i el seguiment
epidemiológic.

●

Pel que fa al CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir
la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins a
conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.

●

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu
del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat
del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i
quarantena.

●

A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes
del grup estable de convivència.

6.4. Mobilitat i espais
● Es faran el màxim de reunions en línia
● Hi haurà habilitades sales de professorat i de treball, per evitar massificacions
○ Sala de professorat de 1r ESO
○ Sala de professorat d’ESO i BAT.
○ Sala de reunions de batxillerat 1
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○ Sala de reunions de Batxillerat 2 (sala del departament d’A.G. de Cicles)
○ Aula de desdoblament de 2n d’ESO
○ Aula de diversitat
○ Aula de cicles sobre secretaria (sala del departament de S.C. de Cicles)
En tots els espais hi haurà material per netejar i desinfectar. Cal recordar que haurem de
netejar els espais i mobiliari utilitzat.

6.5. Passadissos
● Es senyalitzaran el sentit de les direccions.
● Per tal de ventilar i evitar el contacte entre alumnat de diferents nivells, el professorat
haurà de tancar les portes dels passadissos i deixar obertes les finestres de les aules i les
dels passadissos, a l’anar al pati. NO ES TANCARÀ L’AULA. Serà important vetllar que
cap alumne quedi dins l’edifici. Tampoc podrem atendre l’alumnat a l’aula, a
l’hora del pati (tenir present la possibilitat d’atendre l’alumnat en línia). Cada classe
tindrà un clauer amb les claus de les finestres.
● Els passadissos de 3r ESO, 4t ESO i la planta dels laboratoris tindran noves portes de
fusta amb clau (serà a la mateixa que la de les aules) que el professorat haurà d’obrir i
tancar per anar a les diferents aules on farà classe. Aquestes portes seran per aïllar els
nivells de 3r i 4t d’ESO principalment i evitar que l’alumnat tingui contacte al llarg del
matí.
● Sempre que el temps ho permeti les finestres dels passadissos restaran obertes.

6.6. Lavabos
● Hi haurà assecador de mans i sabó.
● Estaran tancats durant les hores de classe. Si els alumnes ho demanen se’ls obrirà i
s’anotarà a l’Alexia (a l’espai que es crearà). Les claus s’hauran de desinfectar cada vegada.
● Lavabos per nivells:
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● 1r d’ESO: Lavabos del seu nivell
● 2n d’ESO: Lavabos del primer pis de la seva ala
● 3r d’ESO: Nois: Lavabo que queda sobre el departament de ciències (passadís superior
de 3r) Noies: Lavabo dels vestidors de noies
● 4t d’ESO: Lavabos de sobre la sala d’actes
● Batx: Els de la seva planta i a l’hora del pati, els del pati
● Cicles Formatius: Lavabos de dalt de tot i lavabos del pati.
Els professors tindran la clau dels lavabos (és la mateixa de les aules)
Es realitzarà una neteja i desinfecció dels espais interiors dues vegades al dia especialment
durant l’hora del pati.

6.7. Distribució dels patis sectoritzats
● 1r ESO: Pista annexa a l’escola (C/ Macabeu) Lavabos 1r pis edifici nou.
● 2n ESO: Pistes de futbol. Lavabos 1r pis aules de segon. S’habilitarà un espai de sortida
al pati per no fer aglomeracions amb els de 3r.
● 3r ESO: Pista de bàsquet i pati interior. Lavabos dels vestuaris.
● 4t ESO: Zona gespa fins porta de ferro. Lavabos planta baixa edifici nou (davant tallers
de tecnologia.
● BATX: Sortiran fora de l’edifici. Podran anar a la zona annexa de l’escola (c/Macabeu),
sense barrejar-se amb els de 1r ESO. Lavabos del pati.
● Cicles: Fora l’edifici i pati.
Caldrà que els professors siguin molt puntuals totes les hores i guàrdies de pati
Tot estarà degudament senyalitzat.

6.8. Accessos al centre
● Es tancarà el carrer Camí de les Casetes des dalt la plaça fins les caves Castellblanch,
el temps d’arribada i sortida dels autocars.
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Entrades i sortides de l’edifici:
● 1r ESO: C/Macabeu (Pista pati annexa a l’escola cedida per l’Ajuntament de Sant
Sadurní)
● 2n ESO: Entrada Pl Santiago Russinyol, porta entrada vehicles fins a la gespa
● 3r ESO: Entrada Pl Santiago Russinyol porta costat despatx Mancomunitat directes al
pati interior.
● 4t ESO: Entrada Pl Santiago Russinyol porta costat despatx Mancomunitat. S’esperen
a entrar que hagin passat els de 3r.
● BATX: Porta de cicles i batxillerat (Camí de les Casetes)
● CICLES: Entrada Pl Santiago Russinyol porta costat despatx Mancomunitat directes al
pati interior (EI2, AD1, AD2); Entrada Camí de les Casetes (GA1, GA2, AF1, AF2);
Entrada antiga cuina (EI1).
● El professorat del matí haurà d’anar a buscar el grup classe als llocs indicats, per
acompanyar els alumnes tant a l’entrada com a la sortida.
● Al matí, per entrar i sortir de les aules, l’ordre que se seguirà serà el d’entrar primer
l’alumnat que ha d’anar a l’aula més allunyada de la seva ala i després successivament
aniran passant la resta de grup. A l’hora de plegar, sortiran primer els que estan més
a prop del pati i així successivament. És la manera de no haver-se de creuar entre ells.
Estarà tot senyalitzat amb tanques i cartells informatius.

6.9. Vestidors
Per ara no es poden utilitzar. Estaran precintats

6.10. Fonts
Només es podran fer servir per omplir ampolles d’aigua. No es pot beure directament de la font.
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6.11. Neteja i desinfecció dels edificis
● A les entrades al centre hi haurà alfombres desinfectants pels peus, i gel hidroalcohòlic
per les mans.
● Serà obligatori l’ús de mascareta en tot l’edifici.
● Es realitzarà una neteja i desinfecció dues vegades al dia.
● A totes les classes i espais hi haurà cartelleria recordant els tres criteris bàsics: Neteja
de mans, mascareta i distància.
● S’habilitarà l’aula de tutoria gran per portar l’alumne en cas que aquest tingui
símptomes i s’esperi que la família en vingui a buscar.

6.11.1. Aules
Hi haurà:
●

Un dosificador de gel per netejar mans.

●

Una ampolla per desinfectar les superfícies.

●

Un rotllo de paper per netejar.

●

Cada dia al matí els conserges obriran les finestres de les classes per airejar.

●

Al sortir el patí caldrà obrir les finestres per airejar.

●

Les taules i cadires seran personals per cada alumne: els canvis de lloc
comportaran moure amb ell la mateixa taula i cadira. El mobiliari està identificat, cada
alumne té assignat un número que identifica la seva taula i la seva cadira.

●

En el terra de les aules hi haurà marcades les distàncies. S’haurà de respectar sempre
aquestes distàncies malgrat que es facin treballs en grup.

●

Seria bo, que en acabar, cada alumne desinfecti la seva taula i cadira amb el
desinfectant que hi hagi a l’aula.
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7. Famílies
● Les famílies o tutors de l’alumnat hauran de signar una declaració responsable
relativa a la salut dels seus fills.
● Per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que els infants i joves no
presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 ni una temperatura superior al
37,5ºC.
● Quan no es podrà anar a escola?
○ En cas d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19.
○ Estar a l’espera de resultat de PCR
○ Conviure amb una persona diagnosticada.
○ Estar en quarantena domiciliària.
○ Els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, d'acord
entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre
l’activitat presencial als centres.

7.1. Actuació en cas de germans o familiars d’un cas
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en qué s’ha realitzat PCR i
s’está a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conéixer el resultat. Si el resultat
és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos,
realitzará un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest
test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant
els 14 dies que dura el període máxim d’incubació.
En qualsevol cas, no está indicat l’aíllament preventiu de les persones que integren el grup
de convivéncia estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en el
marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test,
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s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivéncia dels germans o familiars
convivents.
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