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1.- INTRODUCCIÓ 

 
Vista la necessitat d'ordenar i completar les normes vigents en el Centre, el 
Claustre de professors/es i el Consell Escolar acorden reglamentar-les i 
agrupar-les dins del document anomenat “Normes d’organització i 
funcionament de Centre”, tal com ens indica el decret d’autonomia.  
 
Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits al Projecte 
Educatiu de Centre (PEC), que incideixen directament en l'organització i el 
funcionament del Centre.  
 
Cal entendre'l com un element que ha d'ajudar i facilitar el funcionament i la 
tasca educativa dins l'Institut i, per tant, no ha de romandre estàtic ni tancat en 
ell mateix. Per tenir efectivitat, ha de permetre modificacions i ampliacions 
d'acord amb l'opinió majoritària del professorat i del Consell Escolar. 
 
Aquest document està elaborat seguint : 
 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d´Educació (LOE). 

 Llei12/2009, del 10 de juliol (DOGC 16 07 2009), d’educació (LEC). 

 Decret 279/2006, de 4 de juliol (DOGC 06 07 2006), sobre drets i deures de 
l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya. (El Decret d'Autonomia en deroga l’article 4 i el 
títol IV, ara es regula en els articles 24 i 25 del Decret 102/2010, 
d'autonomia) 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC 05 08 2010), d’autonomia dels 
centres educatius 
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2.- CRITERIS BÀSICS DE GESTIÓ DEL CENTRE 

 

La gestió ha de respondre a criteris democràtics, la base dels quals és la 
participació de tots els estaments en la línia pedagògica i de treball de l'Institut.  
 
A més, la gestió ha d'ésser responsable, professional, objectiva, transparent i 
oberta, i ha de possibilitar la renovació pedagògica constant, la catalanització 
de l'ensenyament i l'arrelament al poble, a la comarca i al país. 
 
La gestió directa de l'Institut ha de recaure sobre l'Equip Directiu, seguint els 
criteris fixats pel Claustre de professors/es i el Consell Escolar. L’Equip Directiu 
és també l'encarregat d'impulsar i exigir el compliment, si escau, dels acords i 
les resolucions a què s'hagi compromès qualsevol de les parts implicades en el 
funcionament de l'Institut. 
 
Reconeixem com a aspectes bàsics del Centre els previstos a la normativa 
amb relació a: 
 

 L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació 
en les actuacions docents i administratives del Centre. 

 L’escolarització integradora de tot l’alumnat, atenent, des d’un plantejament 
global de Centre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, 
sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns 
escolars ordinaris. 

 L’assoliment per part de tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió i 
expressió oral i escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul 
i en la resolució de problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge. 

 La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús 
comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al 
coneixement en àrees no lingüístiques. 

 La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TAC) en 
el procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’avaluació de les diverses àrees 
del currículum. 

 La integració en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de 
continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, 
l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la 
informació i el gust per la lectura. 

 La coordinació entre el professorat de primària i el de secundària per 
afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges 
dels alumnes. 

 
Així, el Centre es proposa treballar amb base a uns valors concrets com són: 
l’esforç, la bona convivència i la participació. 
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3.- ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE 

 
Els òrgans de govern del Centre són regulats per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 
d' octubre, d'ordenació general del sistema educatiu i complementats pel decret 
199/1996 de 12 de juny, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels Centres 
docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de 
grau superior. 
 
3.1.- ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 
 

Els òrgans col·legiats de govern de l'INS Eugeni d´Ors són el Consell Escolar i 
el Claustre de Professors/es. 
 
3.1.1.- CONSELL ESCOLAR 

 
El Consell Escolar és l'òrgan representatiu i de participació de la comunitat 
educativa en el govern del Centre. 
 
A) Composició. 

 
El Consell Escolar de l'INS Eugeni d´Ors és compost per: 
 
a) La Directora del Centre, que en serà la presidenta. 
b) La Cap d'Estudis. 
c) Un/a regidor/a o representant de l'Ajuntament de l'àmbit municipal 

corresponent. 
d) Sis professors/es elegits pel Claustre. 
e) Quatre representants del sector dels pares (tres d’elegits i un de designat 

per l'AMPA). 
f) Tres representants del sector de l’alumnat  
g) Un representant del personal d'administració i serveis. 
h) La Secretària del Centre, que actuarà de secretari del Consell, amb veu i 

sense vot. 
 
Si el tema a tractar ho requereix, la Directora podrà convocar a les sessions del 
Consell alguns altres membres de la comunitat escolar, que hi intervindran amb 
veu i sense vot. 
 
B) Funcions. 
 
El Consell Escolar del Centre té les funcions següents: 
 
a) Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació de l’Institut i assignar-los 

competències. 
b) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, dins el marc de la normativa vigent. 
c) Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de disciplina als 

alumnes, d'acord amb les normes que en regulen. 
d) Aprovar el projecte de pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i avaluar-

ne el compliment. 
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e) Elaborar el Projecte Educatiu de Centre, tenint en compte les disposicions 
educatives vigents. 

f) Aprovar i avaluar la Programació General de Centre que, amb caràcter 
anual, elabori l'Equip Directiu. 

g) Elaborar i aprovar les NOFC i les possibles modificacions i/o ampliacions. 
h) Aprovar el Pla d'Acció Tutorial del Centre, un cop escoltat el Claustre. 
i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 

activitats complementàries, visites i viatges, amb la col·laboració de 
l'Associació de Mares i Pares. 

j) Aprovar i avaluar la memòria anual d'activitats del Centre. 
k) Establir els criteris sobre la participació del Centre en activitats culturals, 

esportives i recreatives, i també en aquelles accions assistencials a les 
quals el Centre pogués prestar la col·laboració, després d’haver escoltat 
l'Associació de Mares i Pares. 

l) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats 
culturals i educatives. 

m) Promoure l'optimització de l’ús de les instal·lacions, com també vetllar per la 
seva conservació i renovació. 

n) Supervisar l'activitat general del Centre en els aspectes administratius i 
docents. 

o) Controlar i vetllar pel bon funcionament de la cantina de l'Institut. 
p) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament 

d'Ensenyament. 
 
C) Funcionament. 
 
El Consell Escolar es reunirà preceptivament un cop a l’inici de curs, una 
vegada el trimestre i una vegada a final de curs, sempre que el convoqui el/la 
president/a o ho sol·liciti almenys un terç dels membres. 
 
Les decisions en el si del Consell Escolar es prendran normalment per 
consens. Si no és possible arribar a cap acord, es determinarà la decisió per 
majoria dels membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini 
una altra majoria qualificada. Els/les representants de l'alumnat en el Consell 
Escolar participaran en les seves deliberacions i decisions (seguint la 
normativa); en el cas dels alumnes del 1r cicle d'ESO, hi tindran veu, però no 
pas vot. 
 
D) Comissions. 
 
Les Normes d’organització i funcionament del Centre poden establir unes altres 
comissions específiques. Els components d'aquestes seran designats pel 
Consell Escolar entre els seus membres. 
 
Són funcions de les comissions estudiar, informar i elevar propostes al Consell 
sobre aquells aspectes del seu àmbit que els sol·licitin o considerin convenient 
d'aportar, com també desenvolupar les tasques que el Consell els encomani. 
 
3.1.1.1. Comissió Econòmica 
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En el si del Consell Escolar es constituirà una Comissió Econòmica, integrada 
per la Directora, la Secretària, un membre del professorat, un pare o mare i un 
membre de l'alumnat. A més de les funcions pròpies, la Comissió Econòmica 
vetllarà pel bon funcionament de la cantina. 
 
3.1.1.2. Comissions de convivència 

 
Les comissions de convivència, per delegació del Consell Escolar i de la 
Directora del Centre, vetllaran per la convivència i la solidaritat activa en la 
comunitat escolar. Aquestes comissions impulsaran i interpretaran les NOFC, 
per tal d'assolir unes actuacions equilibrades i justes, en aquells casos que no 
s'hagin pogut solucionar mitjançant el procés de mediació. 
 
Es constituirà una comissió per a cada nivell d’ESO i una per a tots els 
ensenyaments d’ESPO. 
 
Aquestes comissions seran formades per: 
 
A. La Directora del Centre o la Cap d'Estudis, que actuaran com a presidents 

de cada comissió (la Cap d’Estudis, per delegació de la Directora). 
B. Un/a representant del professorat, designat/da pel Consell Escolar que, per 

a cada comissió, s’intentarà que sigui membre de l’Equip Docent propi de la 
comissió. 

C. Un/a representant de l'alumnat, designat/da pel Consell Escolar. 
D. Un/a representant del sector de mares i pares, designat/da pel Consell 

Escolar. 
 
Funcions: 
 
a) Vetllar per l’adequació del Decret 102/2010 d´Autonomia a les NOFC i per 

l’aplicació d'aquest reglament per part de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

b) Resoldre, si s’escau, les sancions o actuacions que corresponguin a 
conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el 
Centre. Per a aquesta tasca la Comissió podrà rebre i estudiar la proposta 
de l’Equip Docent. 

c) Proposar a la Direcció la incoació dels expedients per a casos de conductes 
greument perjudicials per a la convivència en el Centre. 

d) Informar el Consell Escolar de les resolucions preses i de la valoració del 
resultat del procés. 

 
Aquestes comissions es reuniran quan calgui, dins l'horari escolar del Centre, 
convocades per llurs presidents. 
 
L'aplicació de sancions resoltes en comissió de convivència correspondrà a la 
persona que la comissió designi entre el professorat de l’Equip Docent 
corresponent a l’alumne/a afectat/da. La supervisió de l'aplicació d'aquestes 
sancions correspondrà a la Directora. 
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3.1.1.3. Comissió Permanent 
 
Al si del Consell Escolar hi ha una Comissió Permanent integrada per la 
Directora, que la presideix, la Cap d'Estudis i sengles representants del 
professorat, dels pares d'alumnes i de l'alumnat, designats pel Consell Escolar 
entre els seus membres. També en forma part la Secretària, amb veu i sense 
vot. 
 
El Consell Escolar no pot delegar en la Comissió Permanent les competències 
referides a l'elecció i al cessament de director, les de creació d'òrgans de 
coordinació, les d'aprovació del Projecte Educatiu, del pressupost i la seva 
liquidació, del NOFC i de la Programació General Anual, ni les de resolució de 
conflictes i imposicions de correctius amb finalitat pedagògica en matèria de 
disciplina d'alumnes. 
 
3.1.1.4. Comissió Pedagògica 
 
Aquesta comissió és formades per: 
 

 Directora o persona en qui delegui 

 Un profesor/a 

 Un alumne/a 

 Un pare/mare 

 Representant de l´Ajuntament 
 
Funcions: 
 

 Vetllar pel correcte desenvolupament i la coherencia de les activitats 
escolars. 

 Resoldre conflictos de tipus pedagògic que es puguin plantejar entre Equips 
Docents i Departaments, alumnat d´un grup i Equip Dcent, etc. 

 
3.1.1.5 Renovació dels membres 
 
La renovació dels representants dels diversos sectors es farà a través de les 
eleccions corresponents convocades per l'administració. Si hi ha cap vacant 
abans d'acabar la permanència al Consell, es nomenarà el següent candidat/a 
de la llista de votacions corresponents, que exercirà el càrrec pel període en 
què l’hauria exercit la persona substituïda; si la llista no tingués més membres, 
la vacant quedarà descoberta i no es cobrirà fins a les properes eleccions. En 
seran excepció el sector d'alumnat, on les vacants seguiran el mateix 
procediment, però, si no hi hagués llista, el lloc vacant el podrà ocupar un 
delegat escollit entre els alumnes fins a acabar el termini de la persona 
substituïda. 
 
3.1.2.- CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES. 
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El Claustre és l'òrgan tecnicoprofessional i de participació del professorat en el 
govern del Centre. És integrat per la totalitat del professorat i és presidit per la 
Directora. 
 
A. Funcions. 

 
a) Programar les activitats docents del Centre. 
b) Elegir les persones que el representaran al Consell Escolar del Centre. 
c) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació de 

l'alumnat. 
d) Coordinar les funcions d'orientació i tutoria de l'alumnat, recollides al PAT. 
e) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació 

pedagògiques. 
f) Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre, en el Projecte 

Curricular del Centre i en el Pla d'Acció Tutorial, aprovar-los, avaluar-ne 
l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions. 

g) Informar del nomenament dels professors i professores tutors. 
h) Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de 

coordinació del Centre, abans que la Directora no la presenti al Consell 
Escolar del Centre. 

i) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en 
general. 

j) Conèixer les candidatures a la Direcció i els programes presentats pels 
candidats. 

k) Informar i aportar propostes al Consell Escolar i a l'Equip Directiu sobre 
l'organització i la programació general del Centre i sobre el 
desenvolupament de les activitats escolars complementàries i extraescolars. 

l) Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l'elaboració de les 
NOFC. 

m) Aportar a l'Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 
d'estudis del Centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de 
l'Equipament didàctic en general. 

n) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 
d'Ensenyament. 

 
B) Funcionament. 
 
El Claustre es reunirà preceptivament al començament i al final de cada curs 
escolar, una vegada -com a mínim- cada trimestre amb caràcter ordinari i 
sempre que ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres o el convoqui la 
Directora. 
 
L'assistència al Claustre és obligatòria per a tot el professorat. 
 
La Secretària aixecarà acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada 
aprovada, passarà a formar part de la documentació general del Centre. 
 
3.2.- ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 
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Els òrgans unipersonals de govern de l'INS Eugeni d´Ors són: la Directora, la 
Cap d'Estudis, la Secretària, la Coordinadora Pedagògica i el Cap d'Estudis 
Adjunt. 
 
3.2.1.- DIRECTORA 
 
Correspon a la Directora el govern general de totes les activitats que es fan al 
Centre i vetllar per la seva coordinació i seguiment. 
 
Funcions: 
 
a) Representar oficialment el Centre. 
b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva 

correcta aplicació al Centre. 
c) Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre d'acord amb les disposicions 

vigents i sense perjudici de les competències del Consell Escolar del 
Centre. 

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la 
Programació General de Centre conjuntament amb l'Equip Directiu i amb la 
participació del Claustre, per dur-lo a l’aprovació pel Consell Escolar. 

e) Exercir el comandament del personal adscrit al Centre. 
f) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 

col·legiats del Centre. 
g) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost 

del Centre. Vetllar per l'adequada gestió i racionalització pressupostària. 
h) Gestionar, davant dels serveis competents, la dotació de recursos materials 

i personals del Centre. 
i) Visar les certificacions i els documents oficials del Centre. 
j) Proposar al Consell Escolar la designació de la Secretària, del Cap 

d'Estudis, del Cap d´Estudis Adjunt (o d´FP) i del Coordinador Pedagògic i 
de llurs nomenaments al Departament d'Ensenyament. 

k) Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
l) Executar els acords dels òrgans col·legiats en l'àmbit de llurs competències. 
m) Vetllar pel compliment de les NOFC 
n) Adscriure el professorat als cursos, cicles, graus i matèries de la manera 

més convenient per a l'ensenyament, ateses les titulacions i les necessitats, 
i valorades les possibilitats i necessitats del Centre. 

o) Controlar l'assistència del professorat i el règim general de l'alumnat, i 
vetllar per l'harmonia de les relacions interpersonals. 

p) Garantir la informació sobre la vida del Centre als diferents sectors de la 
comunitat escolar i facilitar-los les activitats pròpies en el marc de la 
normativa vigent. 

q) Elaborar, conjuntament amb l'Equip Directiu, la memòria anual d'activitats 
del Centre i trametre-la al Departament d'Ensenyament. 

r) Altres funcions que per disposicions del Departament d'Ensenyament siguin 
atribuïdes als/a les Directors/es dels Centres. 

 
3.2.2. SECRETÀRIA 
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Correspon, amb caràcter general, a la Secretària, la gestió de l'activitat 
administrativa i econòmica del Centre, vetllar per la seva ordenació, unitat i 
eficàcia i exercir com a cap immediat del personal d'administració i serveis 
(PAS), per delegación de la Directora. 
 
Funcions: 
 
Són funcions específiques de la Secretària: 
 
a) Exercir la Secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats i 

aixecar-ne les actes corresponents. 
b) Planificar i ordenar les tasques administratives de la Secretaria, i assenyalar 

les prioritats de gestió atenent el calendari escolar i la programació general 
del Centre. 

c) Facilitar les certificacions i els documents oficials del Centre. 
d) Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del Centre. 
e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Centre. 
f) Formular i mantenir actualitzat l'inventari general del Centre. 
g) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

matriculació. 
h) Custodiar els llibres i els arxius del Centre i assegurar la unitat documental 

dels registres i expedients acadèmics de l'alumnat, vetllant per tal que siguin 
complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

i) Dirigir el funcionament de la biblioteca del Centre. 

 Control de les publicacions periòdiques  

 Gestió del pressupost de la biblioteca 

 Control i renovació de les revistes de la sala de professorat 

 Dinamització de la biblioteca 
j) Establir les relacions amb l’AMPA 
k) Altres funcions que li siguin encarregades per la Directora o bé que li siguin 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 
3.2.3. CAP D'ESTUDIS 
 
Correspon, amb caràcter general, a la Cap d'Estudis la programació i el 
seguiment de les activitats docents del Centre i l'aplicació del document de les 
NOFC, en col·laboració amb la Directora, la Secretària, la Coordinadora 
Pedagògica i el Claustre. 
 
Funcions: 
 
a) Coordinar el Projecte Curricular de Centre (PCC). 
b) Informar i coordinar els departaments mitjançant les reunions amb els/les 

Caps de Departament. 
c) Vetllar l'activitat pedagògica dels diversos departaments mitjançant diferents 

reunions, mirant de : 
c.1) Coordinar la realització de la programació de les diferents matèries i 
tenir cura d’arxivar-la. 
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c.2) Establir coherència i adequació en la selecció dels llibres de text, 
material didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir 
cura de conservar-los. 
c.3) Fer complir els criteris fixats pel Claustre de Professors/es sobre el 
treball d'avaluació i recuperació de l'alumnat. 

d) Coordinar els actes acadèmics, en col·laboració amb el Consell Escolar del 
Centre i l'Associació de Mares i Pares. 

e) Coordinar les activitats de formació del professorat. 
f) Substituir la Directora en cas d'absència o malaltia. 
g) Elaborar els horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de 

l'activitat acadèmica, tenint en compte la programació de les activitats 
docents. 

h) Controlar l'assistència del professorat i vetllar per la seva substitució en cas 
d'absència i/o sortides escolars. 

i) Vetllar per l'harmonia de les relacions interpersonals. 
j) Controlar el règim general de l'alumnat (Decret 102/2010 d´Autonomia i 

NOFC). 
k) Presidir, per delegació de la Directora, les comissions de convivència 

d’ESO. 
l) Informar i assessorar els/les delegats/des electes sobre les funcions i 

l'organització, i també mantenir-se en contacte amb aquests. 
m) Vetllar pel treball de recuperació de les assignatures de cursos anteriors. 
n) Altres funcions que li siguin encomanades per la Directora o bé que li siguin 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 

3.2.4.- COORDINADORA PEDAGÒGICA 
 
Correspon, amb caràcter general, a la responsable de la coordinació 
pedagògica, la programació i el seguiment de les activitats pedagògiques i de 
l'acció tutorial del Centre, en col·laboració amb la Directora, el Cap d'Estudis, la 
Secretària i el Claustre. 
 
Funcions: 
 
a) Programar el Pla d'Acció Tutorial, establir un calendari de desenvolupament 

i vetllar per la seva aplicació. 
b) Dinamitzar i coordinar l'acció tutorial del Centre, mitjançant reunions 

periòdiques amb els/les Coordinadors/es de nivell. 
c) Coordinar els diferents nivells i cicles d’ESO i batxillerat. 
d) Impulsar la interdisciplinarietat d'acord amb les necessitats dels diversos 

currículums escolars. 
e) Aplegar suggeriments i proposar al Claustre activitats pedagògiques que 

afavoreixin la integració dels nivells educatius. 
f) Establir i coordinar la relació amb les escoles de Primària, dins l'àmbit 

pedagògic. 
g) Vetllar per la coordinació amb el Centre de Recursos i l'EAP. 
h) Preparar les actes d'avaluació. 
i) Fer el seguiment de les activitats extraescolars. 
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j) Donar a conèixer a l'alumnat la informació relativa a les activitats 
extraescolars. 

k) Coordinar les sortides de Centre de final de curs. 

 Serà l’encarregat/da de potenciar aquestes sortides 

 Confeccionarà les llistes d’alumnes que vagin a les sortides de 
Centre 

 Controlarà els autobusos 
l) Promoure viatges d'estudi i intercanvis (Erasmus, Sòcrates...). 
m) Altres funcions que li siguin encarregades per la Directora o bé que li siguin 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 
L'acció tutorial del Centre és un procés dinàmic i participatiu en què prenen part 
els diferents sectors de la comunitat educativa. 
 
3.2.5.- CAP D'ESTUDIS ADJUNT 

 
Correspon a la figura de Cap d'Estudis d’ensenyaments professionals vetllar pel 
funcionament de tots els ensenyaments professionals. 
 
Funcions: 
 
a) Coordinar el Projecte Curricular de Centre (PCC). 
b) Col·laborar amb la Cap d’Estudis del Centre en la distribució dels grups, de 

les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat 
acadèmica i dels crèdits i mòduls professionals. 

c) Elaborar els horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de 
l'activitat acadèmica, tenint en compte la programació de les activitats 
docents. 

d) Vetllar per la substitució del professorat en cas d'absència i/o sortides 
escolars. 

e) Coordinar el calendari d'activitats escolars, de reunions i de sessions 
d'avaluació. 

f) Dinamitzar i coordinar l'acció tutorial, mitjançant reunions periòdiques amb 
els tutors dels ensenyaments professionals. 

g) Coordinar i preparar l’acollida de l’alumnat. 
h) Organitzar l'orientació de l'alumnat en acabar els estudis. 
i) Col·laborar amb el/la tutor/a del grup-classe de l'alumne/a en pràctiques en 

matèria d'orientació escolar i professional. 
j) Preparar les actes d'avaluació. 
k) Vetllar pel procediment de recuperació dels crèdits/mòduls professionals de 

cursos anteriors. 
l) Controlar el règim general de l'alumnat (Decret de Drets i Deures, Decret 

102/2010 d´Autonomia i NOFC). 
m) Presidir, per delegació de la Directora, les comissions de convivència dels 

ensenyaments professionals, si fos necessari. 
n) Promoure la promoció i la difusió externa dels ensenyaments professionals. 
o) Revisió i seguiment de les programacions dels ensenyaments professionals. 
p) Revisar i vetllar pels calendaris dels ensenyaments professionals: 

 Preavaluacions i avaluacions 

 Crèdit/Mòdul de síntesi 
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 Sortides 

 Revisió del calendari de final de curs 

 Activitats extres 
 
 
3.3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS 

 
Els càrrecs de coordinació de l'Institut Eugeni d´Ors són els següents: 
Coordinació d´ESO, Coordinació de Batxillerat, Coordinadora d´Extraescolars, 
Coordinadora Lingüística, Cap de Departament, Tutor/a, Coordinador 
d'Informàtica, Coordinador de Prevenció i Riscos Laborals. 
 
3.3.1.- COORDINADOR D´ESO i  BATXILLERAT 
 
L’Institut Eugeni d´Ors té previstes les següents coordinacions de nivell: ESO i 
Batxillerat. La coordinació de Cicles Formatius recau en general al Cap 
d’Estudis d´FP. 
 
3.3.1.1.- Funcions genèriques de la coordinació d’ESO I BATX 
 

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

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

c) Recollir els acords presos en les reunions de nivell (actes) i de tutors/es i 
vetllar pel seu compliment. Vetllar especialment perquè els acords presos 
quedin a la memòria del curs i es puguin recollir el curs següent. 

d) Proposar a l'Equip Docent (amb la col·laboració de la persona responsable 
de la coordinació pedagògica i els tutors/es) els temes a tractar sobre la 
planificació conjunta de: 

 metodologia d'activitats d'aprenentatge i avaluació 

 hàbits d'estudi, convivència 

 seguiment del règim disciplinari. 
e) Coordinar les activitats i sortides complementàries del nivell, i vetllar perquè 

siguin distribuïdes d’una manera òptima. 
f) Fer de pont entre l’Equip Docent i la comissió de convivència del nivell per 

decidir i aplicar les sancions disciplinàries. 
g) Vetllar perquè es compleixi el projecte curricular, conjuntament amb la 

persona responsable de la coordinació pedagògica. 
h) Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de 

la coordinació de nivell. 
i) Fer de pont entre l’Equip Docent i l’Equip Directiu. 
 
3.3.1.2.- Funcions específiques a l'ESO 
 
a) 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 coordinación pedagògica. 

b) Lliurar al professorat les llistes matèries optatives.. 
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c) Efectuar les propostes de crèdit de síntesi al professorat del nivell i 
coordinar-ne la preparació i l'execució, d'acord amb la persona responsable 
de la coordinación pedagògica. 
 

3.3.1.3.- Coordinació entre primària i secundària 

 
Per tal de planificar millor el curs escolar es faran reunions amb els Centres 
d’educació infantil i primària dels quals procedeixi l’alumnat. 
 
Abans d’acabar el curs escolar, la coordinació pedagògica del Centre i la 
coordinació d’ESO tindran una reunió amb els/les tutors/es dels Centres de 
primària adscrits per tal de recollir tota aquella informació relativa a l’alumnat 
que cursarà 1r d’ESO. 
 
Durant el curs escolar, es faran sessions de coordinació que contribueixin a la 
coherència del procés educatiu i a la millora dels aprenentatges de l’alumnat. 
La coordinació inclourà tant aspectes relatius al coneixement de l’alumnat que 
passa de primària a secundària com aspectes relatius al desenvolupament del 
currículum (priorització d’objectius i continguts, estratègies didàctiques i 
metodològiques i criteris d’avaluació de l’alumnat), i aspectes de l’organització 
del Centre i de l’alumnat. 
 
3.3.1.4.- Funcions específiques a Batxillerat 

 
a) Recollir, per mitjà dels/de les tutors/es, les propostes de treballs de recerca 

de l'alumnat i, amb el/la coordinador/a, vetllar pel bon funcionament del 
seguiment dels treballs. 

b) Vetllar, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació 
pedagògica, perquè es completi progressivament el Projecte Curricular dels 
batxillerats. 

c) Coordinar l'assignació de matèries optatives conjuntament amb la persona 
responsable de la coordinació pedagògica. 

d) Coordinar les activitats d´informació per a les sortides professionals de 
l´alumnat, un cop acabat el batxillerat. 

 
3.3.2.- COORDINADOR LINGÜÍSTIC 
 
L’objectiu general d’aquesta coordinació és desenvolupar i aplicar el Projecte 
Lingüístic de Centre. Les tasques concretes que ha de desenvolupar són les 
següents: 
 
a) Organitzar el servei de correcció de textos. 
b) Assessorar el Claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració del 

Projecte Curricular de Centre. 
c) Organitzar seminaris específics, cursos monogràfics, etc, en funció de les 

peticions de suport lingüístic que formulin els departaments. 
d) Organitzar els cursos de normalització lingüística adreçats al professorat i al 

personal d’administració i serveis (PAS) del Centre. 
e) Supervisar l’actualització bibliogràfica del Centre, des del punt de vista de la 

normalització lingüística. 
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f) Divulgar la informació i facilitar l’accés a la documentació disponible pel que 
fa a la normalització lingüística. 

g) Aquelles altres que la Directora li encomani en relació amb el Projecte 
Lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 
3.3.3.- COORDINADOR D’INFORMÀTICA. 
 
Té a càrrec seu la supervisió de les aules d'informàtica i de la resta 
d’ordinadors del Centre i l'assessorament al professorat en la utilització dels 
recursos informàtics. 
 
Funcions: 
 
A. Funcions de coordinació: 

 
a) Conjuntament amb el cap de departament corresponent, coordinar el 

desenvolupament de les matèries d'informàtica que s'imparteixen en el 
Centre. 

b) Assessorar els/les caps d’departament a fi de coordinar l'ús curricular dels 
recursos informàtics en les diverses assignatures i especialitats. 

c) Proposar a la Direcció del Centre els criteris a seguir per a altres 
utilitzacions dels recursos informàtics i telemàtics. 

d) Actuar, per delegació de la Directora del Centre, d'interlocutor amb l´XTEC. 
 
B) Funcions de suport tècnic: organitza les tasques i supervisa les tasques 
encomanades al tècnic. 
 
a) Supervisar les instal·lacions i els Equipaments informàtics i telemàtics, 

proposant les mesures pertinents per a garantir-ne el millor funcionament. 
b) Vetllar per l'operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions 

d'instal·lació i manteniment del programari, instal·lació i prova del maquinari, 
manteniment dels sistemes de disc, supervisió de l'aprovisionament del 
material fungible escaient, realització de les mesures de salvaguarda de la 
informació i organització dels manuals i altres documents de treball. 
Quedaria exclòs d’aquest apartat el manteniment dels projectors de les 
aules, que correria a càrrec del coordinador d’audiovisuals. 

c) Assegurar la disponibilitat del programari necessari per a dur a terme les 
activitats educatives previstes. 

d) Proposar les actuacions de manteniment ordinari del maquinari i avaluar 
l'adequació de les accions realitzades. 

 
D) Funcions de promoció i suport educatiu: 
 
a) Presentar els programes didàctics i d'aplicació general o d'especialitat als 

departaments destinataris. 
b) Orientar el Claustre i els departaments sobre utilitzacions de la tecnologia 

informàtica en les diverses àrees del currículum. 
c) Divulgar la informació i facilitar l'accés a la documentació disponible referent 

a la informàtica educativa. 
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d) Orientar els departaments respecte a les modalitats de formació 
convenients als interessos i necessitats dels seus membres. 

e) Promoure la utilització diversificada dels serveis telemàtics. 
 
E) Funcions administratives: 
 
a) Assessorar la Direcció del Centre en les adquisicions de recursos 

informàtics propis, atenent els criteris de l'administració educativa. 
b) Assessorar la Direcció del Centre en la confecció i el manteniment de 

l'inventari de recursos informàtics, en la gestió del pressupost assignat pel 
Centre a les eines i aplicacions informàtiques generals i en la coordinació 
amb el Programa d'Informàtica Educativa en les actuacions que li són 
pròpies. 

c) Conduir les reunions de la comissió informàtica. 
d) Elaborar la memòria final de tots els canvis i activitats que hi ha hagut 

d’informàtica. 
e) Altres funcions que li siguin encarregades per la Directora. 
 
S’afegeix la incorporació d’una persona per donar suport a determinades 
tasques anomenada Xavi. 
 
Tecnologies de la informació i de la comunicació 
 
Les tecnologies de la informació i de la comunicació ofereixen múltiples 
recursos per a l'acció didàctica i per a l'aprenentatge de l'alumnat. Aquests 
recursos de tipologies diverses, com ara unitats didàctiques, programes 
d'exercitació i de simulació, programes lúdics i educatius, entorns per a 
projectes cooperatius, aplicacions d'ofimàtica, continguts informatius i 
cercadors, tenen un gran potencial per a estimular i centrar el treball de 
l'alumnat i, alhora, reforcen la tasca del professorat. 
 
Caldrà garantir: 
1. Que l’alumnat adquireixi procediments de tractament de la informació amb 

eines tecnològiques com ara: dissenyar, redactar i compondre; presentar i 
comunicar; calcular; mesurar, enregistrar i controlar; seleccionar, contrastar 
i avaluar. 

2. L'accés de l’alumnat a Internet per tal de disposar de recursos apropiats a 
les diverses àrees curriculars en una àmplia gamma de contextos didàctics i 
d'aprenentatge. El portal edu.365 i la pàgina web de la Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya (XTEC) contenen molts recursos per al treball en 
les diverses àrees del currículum. 

3. L'accés de l'alumnat als recursos informàtics i a Internet per al treball 
individual i en Equip, dins i fora d'hores de classe. 

4. L’atenció de les diferències derivades de la desigualtat d'oportunitats 
d'accés per raons socioeconòmiques i de gènere, entre altres, vetllant per la 
igualtat d'oportunitats i la no-discriminació dels alumnes en relació amb la 
tecnologia. 

5. L'operativitat i la seguretat dels recursos informàtics i telemàtics, i 
l'adequació delprogramari als objectius educatius. 
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6. Que només es faci ús dels recursos informàtics per a fins pedagògics i de 
docència,en cap cas per a usos particulars. 

7. Que sempre que s'utilitzi regiran les normes de major respecte envers les 
altrespersones, tot ensenyant aspectes de valors i comportament cívic i 
adequat. 

 
3.3.4.- COORDINADOR DEL PLA CATALÀ DE L´ESPORT A L´ESCOLA 

 
Els objectius d´aqueta coordinació són: 
 
1. Fomentar la participació de l´alumnat en les activitats físiques i esportives 

organitzades pel Centre. 
2. Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l´esport escolar, 

facilitant l´accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en 
especial dels nouvinguts. 

3. Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la 
tolerancia, el respecte als altres i a les regles, l´esforç de superació, el 
treball en equip, entre d´altres. 

 
Les funcions del coordinador són les següents: 
 
1. Elaborar i distribuir temporalment l´oferta d´activitats i sortides esportives 

que es facin al Centre. 
2. Coordinar les activitats esportives que es fan al Centre dins del Pla Català 

d´Esport a l´Escola. 
3. Coordinar i organitzar les competicions esportives que es fan a l´hora del 

pati. 
4. Coordinar l´ús dels equipaments esportius escolars. 
 
3.3.5.- COORDINADORA ACTIVITATS i SERVEIS ESCOLARS 
 

És un càrrec pensat per intentar donar resposta a les inquietuds dels alumnes i 
han de fomentar valors com la cooperació, la solidaritat, la tolerància, la 
convivència i el respecte cap a les persones i les coses. 
 
Les activitats s´emmarquen, en general, dins els camps dels esports, les arts i 
el coneixement de la natura i l´entorn. 
 
Les activitats escolars complementàries i extraescolars que organitza el Centre 
són: 
 

 La jornada de la Castanyada/Halloween 

 la jornada de Nadal 

 La jornada literària i musical (Sant Jordi). 

 Final etapa ESO 

 Comiat Batxillerats 

 Comiat Cicles Formatius 

 Extraescolars d´Esports 
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A proposta dels Equips Docents, la Direcció del Centre pot suspendre el dret 
d´assistència a les activitats escolars complementàries i extraescolars als i les 
alumnes que mantinguin actituds negatives i contràries a les normes de 
convivència. 
 
3.3.6.- COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
Té a càrrec seu el control i la promoció de totes les actuacions relatives a la 
seguretat del Centre. 
 
A fi de poder desenvolupar el càrrec tindrà una reducció d´una hora lectiva. 
 
Funcions: 
 
a) 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 i les instruccions de la Direcció del Centre. Coordinar les 
actuacions en matèria de seguretat i salut, a més de promoure i fomentar 
l'interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l'acció 
preventiva, d'acord amb les orientacions del servei de prevenció de riscos 
laborals. 

b) 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. 
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. 

c) Revisar periòdicament la senyalització del Centre i els aspectes relacionats 
amb el pla d'emergència amb la finalitat d'assegurar-ne l’adequació i la 
funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l’adequació a 
les persones, els telèfons i l'estructura. 

e) Revisar periòdicament els Equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 

f) Promoure actuacions d'ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Donar suport a la Direcció del Centre per formalitzar i trametre als serveis 

territorials el model "Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia 
professional”. 

h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el Centre. 

i) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del 
Centre. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del 
Centre. 

j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del Centre en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

k) Col·laborar, si escau, amb el Claustre per al desenvolupament, dins del 
currículum de l'alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  NOFC 

 Institut Eugeni d’Ors 

           

 

27 

 

3.3.7.- COORDINACIÓ D´FP (FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
(FCT))  
 
Funcions: 
 
1. Vetllar per l’adequació de les accions de les i dels tutors/es de pràctiques 

professionals. 
2. Cooperar amb el tutor o tutora de pràctiques en la recerca d’empreses. 
3. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de 

l’àmbit territorial on s’ubica l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i 
els programes del Departament d’Ensenyament. 

4. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o 
privades i les empreses de l’àrea d’influència. 

5. Cooperar en la planificació de la formació pràctica en centres de treball de 
l’alumnat acollit a programes de mobilitat, procedent d’altres co¬munitats 
autònomes, de mobilitat internacional o de formació a distancia. 

 
Les accions concretes que cal desenvolupar en el centre són les següents: 
 

 Impulsar l’aplicació de les accions promogudes per la Direcció Ge¬neral 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del De¬partament 
d’Ensenyament  i proposar els criteris i les línies de treball als òrgans de 
govern del centre per desenvolupar-los. 

 Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT i de 
l’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat. 

 Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, 
empresarials i d’altres. 

 Organitzar els cursos i seminaris que el centre porti a terme amb les 
institucions i entitats col·laboradores. 

 Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes 
desenvolupats. 

 Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis 
mesos de finalitzar els estudis que hagin cursat. 

 Convocar i presidir les reunions amb les i els tutors de pràctiques, d’acord 
amb allò que estableixi l’equip directiu del centre respecte a aquest tema. 

 Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions 
escola-empresa. 

 Proposar a l’equip directiu les adaptacions dels crèdits de lliure disposició, 
segons les necessitats socioeconòmiques de l’entorn. 

 Coordinar les visites del professorat i l’alumnat a les empreses. 
 
3.3.8.- TUTORIA D'AULA D'ACOLLIDA  
 

a) Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració o en l’actualització del pla 
d’acollida i d’integració. 

b) Assessorar l’Equip Directiu en la programació de les actuacions de la 
programación general del Centre que concreten el pla d’acollida i 
d’integració. 
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c) Coordinar l’Equip LIC per dur a terme les actuacions curriculars i no 
curriculars de caire lingüístic i intercultural que el Centre realitza per facilitar 
l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

d) Assessorar l’Equip Directiu en la programació de les actuacions de la PGC 
que concreten el pla d’acollida i d’integració. 

e) Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social 
dels Serveis Territorials. 

f) Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, 
materials didàctics, TIC ...) que faciliti l’acollida lingüística i social de 
l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

g) Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració d’un pla de formació permanent 
per al Centre, tenint en compte la nova realitat determinada per la presència 
de l’alumnat nouvingut. 

h) Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar 
conjuntamente en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida 
lingüística i social de l’alumnat nouvingut. 

 
3.3.9.- TUTORIA DE GRUP (ESO, BATXILLERAT) 
 
La funció de tutoria consisteix en el coneixement i seguiment de l'alumnat, no 
solament des del punt de vista acadèmic, sinó també personal. 
 
La funció de la tutoria de grup, en global, serà col·legiada i compartida pel grup 
de professors/es que incideix en cada grup-classe d'alumnes (el seu Equip 
Docent), per tal que l'alumnat comprovi que hi ha un treball en Equip per part 
del professorat. Servirà, alhora, per evitar unes relacions diferents o aïllades 
entre el professorat, el tutor/a i l'alumnat. 
 
El/la tutor/a tindrà la responsabilitat personal i directa en la realització de les 
tasques següents: 
 

 Ésser responsable d'avisar els pares i les mares a fi de mantenir-hi 
entrevistes, reunions i contactes periòdics. Seria convenient que tots els 
pares i les mares de l’alumnat d’ESO tinguin una entrevista personal amb 
el/la tutor/a del seu fill/a durant el mes de setembre i que, en aquesta 
entrevista, aprofitem per establir una periodicitat per a futures trobades. Els 
primers dies de curs, el/la tutor/a pot trucar a les famílies per concertar 
aquesta entrevista.  

 Portar setmanalment el control de faltes de disciplina i d’altres incidències. 

 Assistir a la Comissió de Convivència, quan sigui necessari, i proposar 
sancions per als seus tutorands. 

 Fer les trucades pertinents a les famílies per a informacions diverses, entre 
elles les relatives a disciplina. 

 Estar al corrent de la situació de l’alumnat del seu grup pel que fa a 
malalties, permisos, situació familiar... i comunicar-ho a la Cap d’Estudis i, 
quan calgui, a l’Equip Docent. 

 Presidir i preparar les sessions d'avaluació, a fi d’analitzar alumne/a per 
alumne/a, el seu nivell, l'aprofitament, l'assistència i el seu comportament a 
classe. 
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 A principi de curs, s'encarregarà que l’alumnat empleni les fitxes personals i 
les arxivarà a la sala de professors. 

 Dur a terme el pla d'acollida per al seu alumnat a inici de curs. 

 S'encarregarà de complimentar les notes a cada avaluació i serà el 
responsable del seu lliurament i recollida un cop signades pel pare o per la 
mare. 

 Promoure activitats d'orientació personal i del currículum de l’alumnat 
implicant-hi l’Equip Docent. 

 Reforçar el paper del/de la delegat/da i assegurar l’assistència d’aquest/a a 
les juntes d´avaluació, per tal de canalitzar adequadament les queixes o 
peticions de l’alumnat del seu grup. 

 Arxivar a la sala de professors tota la informació relativa al seu alumnat. 
 
3.3.9.1.- Funcionament i tasques de tutoria de grup 

 
1. Un/a tutor/a per grup 
2. Dues hores de tutoria. D’aquestes dues, una és a classe amb l’alumnat. 
3. L´hora de tutoria sense alumnes tenen els següents objectius: 

a. Atendre visites de pares i mares.  
b. Atendre els i les alumnes de la tutoria per fer-ne el seguiment 

acadèmic i de comportament.  
c. Mantenir entrevistes personals amb l'alumnat del grup. Amb l’alumnat 

nou, cal que es facin durant la primera o segona setmana de curs.  
d. Fer les tasques administratives pròpies de la feina tutorial que després 

s’esmentaran. 
 
3.3.10.- TUTORIA DE GRUP (FP) 
 
La funció de tutoria consisteix en el coneixement i seguiment de l'alumnat, no 
solament des del punt de vista acadèmic, sinó també personal. 
 
La funció de la tutoria de grup, en global, serà col·legiada i compartida pel grup 
de professors/es que incideix en cada grup-classe d'alumnes (el seu Equip 
Docent), per tal que l'alumnat comprovi que hi ha un treball en Equip per part 
del professorat. Servirà, alhora, per evitar unes relacions diferents o aïllades 
entre el professorat, el tutor/a i l'alumnat. 
 
El/la tutor/a tindrà la responsabilitat personal i directa en la realització de les 
tasques següents: 
 

 Ésser responsable d'avisar els pares i les mares a fi de mantenir-hi 
entrevistes, reunions i contactes periòdics, en el cas de ser menor d´edat. 

 Assistir a la Comissió de Convivència, quan sigui necessari, i proposar 
sancions per als seus tutorands. 

 Fer les trucades pertinents a les famílies per a informacions diverses, entre 
elles les relatives a disciplina. 

 Estar al corrent de la situació de l’alumnat del seu grup pel que fa a 
malalties, permisos, situació familiar... i comunicar-ho a la Cap d’Estudis i, 
quan calgui, a l’Equip Docent. 
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 Presidir i preparar les sessions d'avaluació, a fi d’analitzar alumne/a per 
alumne/a, el seu nivell, l'aprofitament, l'assistència i el seu comportament a 
classe. 

 Dur a terme el pla d'acollida per al seu alumnat a inici de curs. 

 S'encarregarà de complimentar les notes a cada avaluació i serà el 
responsable del seu lliurament i recollida un cop signades pel pare o per la 
mare, si fos necessari. 

 Promoure activitats d'orientació personal i del currículum de l’alumnat 
implicant-hi l’Equip Docent. 

 Reforçar el paper del/de la delegat/da i assegurar l’assistència d’aquest/a a 
les juntes d´avaluació, per tal de canalitzar adequadament les queixes o 
peticions de l’alumnat del seu grup. 

 
3.3.11.- CAP DE DEPARTAMENT O SEMINARI 
 

El/la Cap de Departament és un membre del professorat del departament que  
representa. És el màxim responsable del seu funcionament. Té una dedicació 
de dues hores lectives setmanals. 
 
Els caps de departament són nomenats/des per l'administració educativa, a 
proposta de la Directora del Centre, escoltat el departament corresponent. 
(vegeu apartat 5.1 Departaments) 
 
3.3.12.- TUTOR D´FCT 
 
Funcions: 
 
1. Planificar i programar el crèdit d’FCT. 
2. Fer recerca d’empreses per al desenvolupament de l’FCT. 
3. Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en 

els centres de treball. En tot cas hi ha d’haver una visita inicial, una 
intermèdia i una altra en finalitzar la formació pràctica. 

4. Assumir, també, les funcions de professor tutor o professora tutora respecte 
del grup d’alumnes. 

5. Informar i promoure entre les empreses i entitats col•laboradores els 
itineraris de formació i qualificació professionals que els treballadors i 
treballadores poden desenvolupar amb el cicle formatiu i el programa 
“Qualifica’t”. 

6. Cooperar en el seguiment de la formació pràctica en centres de treball 
d’alumnat acollit a programes de mobilitat, procedent d’altres comunitats 
autònomes, de mobilitat internacional o de formació a distancia. 

 
Les accions concretes que ha de desenvolupar en el centre són les següents: 
 

 Entrevistar-se amb els i les representants de les empreses que col·laborin 
en el programa. 

 Entrevistar-se amb el tutor o la tutora d’empresa, per tal d’avaluar la situació 
de l’alumne o l’alumna i programar les activitats que cal fer segons el cicle 
formatiu i el pla d’activitats del quadern de pràctiques. 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  NOFC 

 Institut Eugeni d’Ors 

           

 

31 

 

 Vetllar perquè l’alumne o l’alumna i l’entitat col·laboradora emplenin 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. 

 Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumnat i valorar l’aprenentatge 
assolit i el programa realment desenvolupat. Cal fer aquesta valoració a 
partir de les aportacions del o de la representant de l’entitat col·laboradora i 
de l’alumne o l’alumna. 

 Visitar les empreses on fan les pràctiques els i les alumnes del cicle 
formatiu corresponent i informar el coordinador o la coordinadora de 
formació professional de les incidències i de les valoracions que es puguin 
deduir de les visites. 

 Recollir informació de les empreses sobre els aspectes formatius que es 
podrien incloure en els crèdits de lliure disposició. 

 Fer el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos 
de la finalització dels estudis i elaborar els informes i les enquestes 
corresponents. 
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4.- GESTIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

La gestió pedagògica de l'Institut seguirà els criteris que sobre aquest punt 
acordi el Claustre de Professors/es i que el Consell Escolar aprovi. Aquesta 
gestió implica el seguiment de la línia pedagògica de Centre, el seguiment del 
compliment de les programacions i dels objectius de curs, les activitats culturals 
i esportives, l'orientació educativa i professional i qualsevol activitat que 
incideixi en la formació i aprenentatge de l'alumnat. 
 
4.1. DEPARTAMENTS 

 
Dins els departaments, el professorat està agrupat segons l'especialitat que 
imparteix. 
 
Els departaments  de l'INS Eugeni d´Ors són: 
 

 Departament de Tecnologia. 

 Departament de Matemàtiques i Economia.  

 Departament d’Expressió Musical i Visual i Plàstica.  

 Departament d'Educació Física.  

 Departament de Ciències de la Naturalesa.  

 Departament de Física i Química.  

 Departament de Llengües Estrangeres.  

 Departament de Llengua Castellana i Literatura i Clàssiques.  

 Departament de Llengua Catalana i Literatura. 

 Departament de Psicopedagogia i Acollida. 

 Departament de Socials (Geografia i Història, Filosofia i Religió). 

 Departament de Sanitat. 

 Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

 Departament de Formació i Orientació Laboral. 
 
La Cap d’Estudis assignarà el professorat que sigui nomenat al Centre per a 
altres especialitats (diversitat...) al departament en què imparteixin més crèdits 
o matèries. 
 
Les funcions dels departaments són: 
 
a) Dissenyar el currículum propi del departament. Estudiar el desenvolupament 

de la programació en els diferents grups i cursos. 
b) Vetllar per la coherència dels continguts del departament en cada nivell: 

coordinar les comunicacions d'objectius i d’avaluació de l'alumnat. 
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c) Unificar criteris de correcció i d'avaluació i concretar criteris metodològics i 
d'atenció a la diversitat. 

d) Organitzar adequadament l’oferta de crèdits variables del departament. 
e) Elaborar i fer el seguiment de les activitats d’atenció a la diversitat per als 

casos que es determinin a cada Equip Docent (activitats de desdoblament, 
de reforç, d’ampliació, PI...). 

f) Valoració i arxiu de les sortides complementàries que realitza el professorat 
del departament. 

g) Coordinar la recuperació de matèries pendents. 
h) Proposar a la Direcció els materials didàctics i textos que s'hauran d'usar en 

les activitats d'ensenyament-aprenentatge de les matèries pròpies. 
i) Prendre iniciatives, col·laborar i participar en la realització de les activitats 

no estrictament acadèmiques de caràcter formatiu relacionades amb les 
matèries que li corresponen. 

j) Elaborar, a partir de les dades facilitades per la Cap d'Estudis, la proposta 
d'assignació de grups al professorat. 

k) Resoldre, en primera instància, les reclamacions formals sobre proves i 
exàmens, i informar, a petició de la Directora, quan la reclamació hagi de 
traslladar-se a instàncies externes del Centre. 

l) En concret, el Cap de Departament de català serà el que s’encarregarà de 
la correcció dels documents de l’Institut, ja vinguin per part del professorat 
individualment, com per part del Centre. 

 
Els departaments dedicaran com a mínim el temps equivalent a una hora 
setmanal a reunions regulars de feina, amb la participació obligatòria de tots els 
seus membres. 
 
Aquestes reunions quedaran explicitades a l'horari del professorat i els acords 
que s'hi prenguin constaran en acta. 
 
En el cas que un membre del professorat imparteixi matèries de més d'una 
departament, participarà prioritàriament en l'elaboració de la programació i en 
les reunions de l'departament de la seva adscripció principal, sens perjudici que 
col·labori en la programació de les matèries de les altres àrees i que imparteixi 
les seves classes d'acord amb la programació que s'hagi establert. 
 
Les programacions relatives a les experiències pedagògiques i didàctiques que 
desenvolupi l'Institut es podran elaborar en àmbits diferents del departament i/o 
àrees quan ho exigeixi la naturalesa de l'experiència. En aquest cas, la 
Directora n’encomanarà a un/a professor/a la coordinació de l'elaboració de la 
programació, que es farà d'acord amb les orientacions donades per la Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa. 
 
El/la Cap de Departament (o seminari) és un membre del professorat del 
Claustre i del departament que representa. 
 
És el màxim responsable del funcionament de l'departament. 
 
Funcions: 



34 

 
a) Presidir les reunions regulars de feina i fer constar en acta els acords que 

s’hi prenguin. 
b) Dinamitzar l'activitat pedagògica i la interdisciplinarietat en l’departament, 

mitjançant les reunions regulars en què es tractaran temes referents al 
desenvolupament de les programacions, concreció de criteris d'avaluació i 
de recuperació i anàlisi de resultats. 

c) Recollir en els terminis establerts les programacions elaborades per cada 
professor/a, arxivar-les a l’departament, fer-ne arribar una còpia al Cap 
d’Estudis i entrar-les a la intranet del Centre. 

d) Informar els membres de l’departament dels acords presos en les reunions 
de caps de departament i de departament i que afectin el funcionament 
general del Centre. 

e) Informar sobre les referències bibliogràfiques i el material didàctic que arribi 
al departament. 

f) Tenir el control i l'arxiu de qualsevol tipus de document referent al 
departament (en el cas del Departament de Sanitat, aquesta tasca la 
realitza el Cap de manteniment de Sanitat). 

g) Administrar adequadament la quantitat assignada a l’departament dintre del 
pressupost anual del Centre (en el cas del Departament de Sanitat, aquesta 
tasca la realitza el Cap de manteniment de Sanitat). 

h) Tenir al dia l'inventari del material no fungible, que s'ha de correspondre 
amb el general del Centre (en el cas del Departament de Sanitat, aquesta 
tasca la realitza el Cap de manteniment de Sanitat). 

i) Procurar dotar el departament de tots els recursos tècnics i pedagògics útils 
per a la programació educativa. 

j) Donar a conèixer als membres de l’departament els documents de 
funcionament del Centre: P.E.C., P.C.C., P.A.T., N.O.F.C. i P.G.C. 

k) Col·laborar en la planificació dels treballs de recerca. 
l) Altres funcions que li siguin encarregades per la Directora. 
 
4.2.- COMISSIÓ PEDAGÒGICA 
 
Cada dimecres, durant una hora, la Direcció es reuneix amb tots/es els/les caps 
dels departaments per posar en comú allò que afecta el dia a dia del Centre i 
per, evidentment, tractar temes pedagògics. L’hora següent hi ha les reunions 
de cada departament en què el/la cap corresponent informa dels punts tractats i 
dels acords de la Comissió. 
 
4.3.- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 
 
S’encarrega de tot el que fa referència a la disciplina de l’alumnat. La formen la 
Cap d’Estudis, la Directora, un professor del Consell Escolar, la promotora 
escolar i el/la tutor de l´alumne/a que passa per la Comissió, aquest últim quan 
sigui possible. Es poden fer tantes com siguin necessàries per semana i s’hi 
tracten casos d’alumnat derivat, bé pel/per la tutor/a (d’acord amb l’Equip 
Docent), bé des de Direcció, a partir de la informació entregada a la Cap 
d´Estudis. 
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Les sancions que s’apliquen a l’alumnat són diverses i poden anar des de 
quedar-se l’alumne/a sense pati a una expulsió cautelar del Centre. El tutor és 
qui ha de fer la proposta de sanció a la Comissió. 

4.4.- COMISSIÓ SOCIAL i d´ABSENTISME 

Un cop cada mes, dos representants dels Serveis Socials del barri i la 
coordinadora pedagògica es reuneixen per posar en comú casos socioescolars 
i socioafectius d’alumnat en situació de risc. S’hi plantegen demandes per part 
de les dues bandes (Serveis Socials i Institut), i les intervencions 
corresponents, i s’intercanvia informació. 

 

4.5.- COMISSIO LIC (Llengua, interculturalitat i cohesió social) 
 

En formen part la coordinadora pedagògica, la coordinadora LIC, l´assessora 
CLIC i les tutores de les aules d´acollida. 
 
4.6.- COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 

 
La CAD té per funcions planejar i coordinar totes les accions d'atenció a la 
diversitat planificació de la docència als alumnes que necessitin adaptacions 
significatives o modificacions del currículum. 
 
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. 
 
 

 Coordinadora Pedagògica 

 Coordinador d´ESO 

 Psicopedagog/a del centre. 

 Coordinador/a LIC del centre 

 Representant de l´EAP 

 Representant de la UEC, quan calgui. 

 Els/les Caps de departament o altre professorat que el centre consideri 
convenient. 

 
Funcions: 
 
a) Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i 

escolar i concreció de propostes d’intervenció educatives. 
b) 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. 
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c) Participació i coordinació, si escau, de les activitats específiques d'atenció a 
la diversitat (aula flexible, adaptacions i modificacions curriculars, aula 
oberta, plans individualitzats i plans individuals intensius) 

d) 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. 

e) Participació en el programa de salut i escola. 
f) Concretar els criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat dels alumnes 

NEE. 
g) Seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NEE per valorar els ajustaments, 

els recursos i l’organització. 
 
La Cap d´Estudis i la Coordinadora Pedagògica es mantenen en contacte 
constant amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona i s'hi reuneixen 
periòdicament. 
 
Funcions: 
 
Del professorat d’orientació del centre: 
 

1. Atenció a l’alumnat 

2. Suport tècnic al professorat 

3. Orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial 

 

Psicopedagoga de l'EAP: 
 
1. Assessorament directe a les funcions de les professores d’orientació 

educativa. 
2. Exploracions i atencions a alumnat amb NEE com a suport a l'actuació de 

les professores d’orientació educativa. 
3. Assistència a la comissió d’atenció a la diversitat del Centre com a mitjà per 

a conèixer més el Centre i com a aportació d'una visió externa i enriquidora 
de la marxa general del Centre. 

4. Aportació de tota la informació necessària del traspàs d'alumnes des de 
Primària, a través dels dictàmens establerts per a aquells alumnes amb 
necessitats educatives especials i permanents, i a través dels altres mitjans 
que es creguin convenients. 

5. Aportació d'informacions i activitats per al treball de l'orientació acadèmica i 
professional. 

6. Totes aquelles activitats que es concretin en el pla de treball acordat a inici 
de cada curs. 

 
El procediment d'actuació dels serveis serà el següent: 
 
4.7.- PROTOCOLS DERIVACIONS RECURSOS 

 
4.7.1.- PER DERIVAR ALUMNAT A L’EAP 
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Es deriva l’alumnat a l’EAP pels seus problemes conductuals o d’adaptació al 
grup-classe, per problemes relacionats amb la salut mental, per dificultats 
d’aprenentatge o, simplement, perquè l’actitud de l’alumne/a ha desbordat totes 
les previsions que se n’han fet. Aquests són els passos a seguir per derivar-li 
l’alumnat: 
 
1. S’emplena un full de demanda (és el mateix que es fa servir per fer una 

demanda per a la UEC) que té la coordinadora pedagògica. 
2. La responsable de l´EAP parla amb el/la tutor/a i amb l’alumne/a. 
3. En fa un informe escrit que es dóna al/a la tutor/a mitjançant la reunió 

setmanal d´Equip Docent. 
4. A partir d’aquí es prenen decisions. La responsable de l´EAP fa, si cal, una 

priorització dels casos. La Comissió de Diversitat en fa un seguiment 
quinzenalment. 

 
4.7.2.- PROTOCOL DE SALUT MENTAL 
 
Aquests són els passos a seguir quan, des de tutoria o des del dia a dia docent, 
es detecten problemes de salut mental en l’alumnat. Normalment, hi ha dues 
opcions per tractar aquests problemes, el CSMIJ o l’Hospital de Dia. 
 
4.7.3.- CSMIJ 
 
S’atén l’alumnat a partir de dues vies: 
 
1. La de la Maite, infermera del Centre, a través del programa Salut i Escola. 

Ella demanarà dia i hora per a l’atenció a l’alumnat. 
2. La de la responsable de l´EAP, que en farà una valoració oral al/a la tutor/a. 
 
Si l’alumnat és de 2n cicle, o ja en té l’edat, l’atenció per part del CSMIJ no 
requereix autorització familiar. Les reunions de seguiment amb el CSMIJ, 
mensuals, les fa la Núria. 
 
4.7.4.- HOSPITAL DE DIA 
 
La demanda es fa a la responsable de l´EAP. Fa un informe de l’alumne/a, 
truca a l’Hospital i posa el cas en llista d’espera (les places estan 
comptadíssimes). Allí es decideix si atenen, o no, l’alumne/a. Es tracta d’un 
tractament més seriós, amb més continuïtat. Durant els dies que dura l’atenció, 
l’alumne/a s’està allí i no ve a l’Institut.  
 
La Comissió de Diversitat s’encarregarà de fer un seguiment d’aquests casos. 
 
4.7.5.- PROTOCOL PERQUÈ L’ALUMNAT VAGI A LA UEC 
 
Normalment, es deriva alumnat a la UEC quan aquest té comportaments 
estranys, problemes conductuals, dificultats d’aprenentatge o, fins i tot, com a 
pas previ per anar a una escola d’educació especial. Aquests són els passos 
que se segueixen per derivar-hi un/a alumne/a: 
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1. El tutor o la tutora cal que empleni el full de demanda per a la UEC, que té 

la Begoña (coord. pedag.) i el lliuri a la coordinadora pedagògica i aquesta 
l´entrega a la responsable de l´EAP. Aquesta s’entrevista amb el/la tutor/a i 
l’alumne/a. 

2. La responsable de l´EAP passa a l’alumne/a unes proves de nivell i en fa 
una valoració (informe). 

3. La coordinadora pedagógica, ajudada pel tutor, fa un informe de l’alumne/a. 
4. Entrevista amb la família, que signa, o no, la seva conformitat. 
5. Si hi està d’acord la família, s’envia la sol·licitud als Serveis Territorials de 

Barcelona Comarques, i se’n fa una resolució a proposta de l’inspector. 
6. Si se’n dóna el vistiplau, hi ha una darrera reunió entre la família de 

l’alumne/a, la responsable de l´EAP, la coordinadora pedagògica del Centre 
i el director de la UEC. 

7. Durant la seva estada a la UEC, la responsable de l´EAP i la coordinadora 
pedagògica del Centre en fa un seguiment, una avaluació trimestral i una 
valoració de si pot, amb el temps, tornar a l’Institut a fer alguna matèria 
concreta. Aquest últim cas, només si l’alumne/a va molt bé i té possibilitats 
d’acreditar l’ESO. 

 
4.8.- ACCIÓ TUTORIAL 

 
El pla d’acció tutorial concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de 
la tutoria individual, i també la corresponsabilització de tot el professorat. 
 
L’objectiu de la formació integral de l’alumnat requereix que les intencions 
educatives tinguin una visió globalitzadora i totes les activitats educatives siguin 
orientadores. 
 
Les professores i els professors de cada Equip Docent s’han d’implicar en el  
coneixement de les aptituds i els interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi 
hagi un treball en Equip. 
 
La tutoria de grup és dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor, que 
esdevé una figura de referència cabdal de totes les actuacions i decisions 
educatives dirigides cap al seu grup d’alumnes. Les reunions setmanals amb 
el/la coordinador/a de nivell garanteixen aquesta actuació tutorial. 
 
En l’assignació de les tutories de grup prevaldrà la continuïtat dels tutors/es 
dins del mateix cicle. També s’intentarà que els tutors/es de 1r d’ESO 
imparteixin més d’una àrea al seu grup classe per tal de facilitar el contacte i 
ser punt de referència per als alumnes. 
 
Aplicats aquests dos criteris, la resta es distribuirà segons la disponibilitat 
d’hores que tingui cada departament. Tanmateix, sempre s’intentarà que els 
tutors/es siguin professors de crèdits o matèries comuns. 
 
L’estructura de la tutoria també es pot trobar al PAT del Centre. 
 
Reduccions horàries de les tutories 
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- Tutors de grup d’ESO i batxillerat: 2 hores lectives (sessió de grup i treball 
personal) 
 
4.9.- L’EQUIP DOCENT DE NIVELL 
 
És format pel professorat que l'Equip Directiu hi assigna, ja que hi imparteix 
crèdits comuns amb una dedicació horària de pes en aquell nivell. Entre aquest 
professorat forçosament hi haurà els/les tutors/es de grup. 
 
Com a criteri general, es procurarà que hi hagi un representant de cada 
departament a tots els Equips Docents. 
 
Funcions de l’Equip Docent: 
 
a) Coordinar totes les activitats d'ensenyament del professorat que intervenen 

en el mateix nivell en aspectes com: 

 organització i funcionament de les classes 

 realització d'activitats conjuntes (sortides, crèdit de síntesi...) 

 normatives de treball, estudi i comportament de l'alumnat 

 seguiment individualitzat d'alumnes (tutories individuals) 

 foment de l'educació d'hàbits d'estudi, de convivència i de respecte. 
b) 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: departament, especialistes en 
EE, Equip Directiu... 

c) Encarregar-se en Equip, sota la coordinació de la persona responsable del 
cas i amb la col·laboració de tot el professorat que imparteixi classes en el 
grup, d’aplicar i fer el seguiment de les mesures acordades. 

d) Participar amb l’Equip Docent en aquelles activitats escolars 
complementàries en què calgui suport del professorat. 

 
4.10.- PLA D'ACOLLIDA 
Pla d'acollida i d'integració per a l'alumnat nouvingut. 
 
Cada vegada que un alumne de llengua estrangera s'incorpora al Centre, se 
segueix aquest procediment: 
 
a) La família s'entrevista amb algna de les dues tutores de l´aula d´acollida. 
b) I se li fa una primera acollida. 
c) S'incorpora al grup-classe i comença el seu procés d'incorporació al Centre. 
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 integración progressiva a la comprensió. 

 
4.11.- AVALUACIÓ 
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4.11.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L'AVALUACIÓ 

 
L'avaluació és una eina educativa fonamental que ha de tenir en compte les 
capacitats, interessos, habilitats i necessitats de tot l'alumnat, actuant sobre tot 
el procés d'aprenentatge per tal de proporcionar l'ajut pedagògic més adequat 
en cada moment. 
 
Aquest coneixement global de l'alumnat ha de servir per a: 
 

 Orientar i assessorar l'alumnat i suggerir-li modificacions. 

 Informar (pares i conjunt de professorat). 

 Establir activitats de recuperació i de reforç. 

 Incitar el professorat a modificar o alternar determinades metodologies i/o 
sistemes de treball. 

 
4.11.2.- L'EQUIP DOCENT I LA JUNTA D'AVALUACIO 

 
L'Equip Docent és l'òrgan que fa el seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i 
decideix les actuacions pertinents per a afavorir la millora constant de cada 
alumne/a. 
 
L’Equip Docent es constitueix en Junta d'Avaluació per tal de qualificar i 
orientar els processos de l'alumnat amb els ítems previstos a cada etapa. Els 
resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluació s'enviaran als tutors 
legals de l'alumnat en forma de butlletí escrit. 
 
Tot el professorat que no formi part d'una junta d'avaluació d'un grup-classe 
determinat, però que hagi fet classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el 
trimestre, haurà de passar la informació del procés d'aprenentatge de cada 
alumne/a al professor/a del departament corresponent que assisteixi a la Junta 
d'Avaluació. 
 
El mecanisme i els criteris d’avaluació han d’ésser coneguts per l’alumnat, que, 
prèviament, ha de saber de què se l’avaluarà tant pel que fa a conceptes i 
procediments, com a actituds, valors i normes. 
 
Abans de cada sessió d’avaluació, i amb prou antelació per tal que el 
professor/a tutor/a tingui temps de preparar-la, el professorat haurà d’haver 
entrat les qualificacions i els comentaris al programa informàtic corresponent. 
 
La sessió d’avaluació es prepararà amb el grup-classe. Semblantment, cada 
professor/a dedicarà una estona a classe abans de cada avaluació a revisar 
amb l’alumnat els aspectes del trimestre (metodologia, exigència, tracte mutu...) 
i a comentar la qualificació i l'actitud de cada alumne/a. 
 
Les sessions d’avaluació constaran de dues parts: a la primera es farà una 
valoració global del funcionament del grup-classe. A la segona es valorarà el 
rendiment i el comportament de cada alumne en cada matèria. 
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A la meitat del primer trimestre es faran sessions de preavaluació a 1r d´ESO 
per valorar el funcionament dels grups i poder aplicar les mesures correctives 
necessàries. 
 
4.11.3.- L'AVALUACIÓ A L'ESO 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb 
observación sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna 
de les matèries i l’anàlisi global del progrés de cada alumne/a en cada curs i al 
llarg de l’etapa. 
 
Es demana una assistència mínima a l´ESO del 70% per curs per tal de poder 
superar aquesta etapa (és a dir, amb un 30% de faltes injustificades per curs no 
es podrà aprovar l´ESO). 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en 
relació amb els criteris d’avaluació de cada matèria i l’assoliment global de les 
competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen 
mitjançant diferents tipus de continguts: fets, conceptes i sistemes conceptuals; 
procediments; i valors, normes i actituds. 
 
Quan l’alumnat no progressi adequadament i tingui avaluació negativa es 
realitzarà activitats de recuperació. 
 
Després de la darrera avaluació ordinària s’ha d’iniciar un període durant el 
qual es realitzaran activitats extraordinàries de recuperació o de millora dels 
resultats obtinguts. 
 
La qualificació final no pot ser inferior ni a la qualificació final d’avaluació 
contínua ni a la qualificació obtinguda en les activitats extraordinàries 
d’avaluació. 
 
NOTA: Aquell/a alumne/a que no es presenti a la recuperació de les 

assignatures que tingui suspeses de 3r de l´ESO no tindrà opció a aprovar 4t. 
 
Superació de l’etapa i títol de Graduat d’ESO 
 
L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de 
graduat/ada en educació secundària obligatòria. L’Equip Docent pot decidir que 
un alumne que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, 
obtingui el títol. L’Equip Docent pot acordar la superació d’alguna matèria, 
tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne. Per 
prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels 
membres de l’Equip Docent presents en la sessió. La qualificació d’aquestes 
matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta de l’avaluació amb un asterisc. 
Veure més informació al projecte curricular de Centre (PCC). 
 
4.11.4.- L'AVALUACIÓ AL BATXILLERAT 
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La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe serà constituïda pel tutor 
del grup-classe i els professors de les matèries comunes i de modalitat. 
 
La Junta d'Avaluació de final de primer i de segon de Batxillerat serà 
constituïda per un professor/a de cadascuna de les matèries (comunes, de 
modalitat i optatives) que hagi cursat l'alumne/a.  
 
Tal com estableix la normativa del Batxillerat LOE, l'alumnat de Batxillerat té 
dret a una recuperació cada trimestre. 
 
Tant a primer com a segon, tal com estableix la normativa del Batxillerat LOE, 
hi haurà proves extraordinàries de recuperació després de l’avaluació final, en 
les dates previstes al calendari. 
 
Les qualificacions de les recuperacions parcials quedaran incloses en la nota 
final de matèria que es proposarà a la Junta d'avaluació de final de curs. Cal 
remarcar que l'avaluació de Batxillerat és globalitzadora al llarg de l'etapa i, per 
tant, la nota final de matèria no ha de ser necessàriament la mitjana de les 
notes parcials, sinó que aspectos com el progrés des de l'inici, l'actitud i 
l'esforç, la valoració col·lectiva del professorat... són tinguts en compte en 
l'avaluació de l'alumne/a. 
 
L'alumnat que cursa segon curs amb una o dues matèries de primer curs 
suspeses té dues oportunitats per a recuperar-les. La primera en una avaluació 
a principis de curs i la segona durant el mes d´abril. Amb aquest objectiu, 
durant el mes de juny les àrees hauran d’informar l’alumne de les activitats de 
recuperació i deixar preparada la prova de recuperació del setembre, si 
s’escau. Aquestes hauran d'estar fetes i avaluades el dia que el calendari 
escolar de l'INS Eugeni d´Ors marqui per fer la sessió extraordinària 
d'avaluació de matèries pendents de primer. 
 
En el cas que l'alumne s'hagi traslladat, la recuperació de matèries pendents es 
farà al Centre de recepció; per la mateixa raó, en el cas que es concedeixi a 
l'alumne l'anul·lació de la matrícula del curs vigent, les qualificacions 
obtingudes en l'avaluació de les matèries pendents de primer curs no tindran 
validesa. 
 
Els resultats de l'avaluació de les matèries pendents, tant de les realitzades a 
l'inici del curs com de les desenvolupades durant la resta de l'any, s'hauran de 
consignar en l'acta d'avaluació extraordinària de Batxillerat. 
 
4.11.5.- L'AVALUACIO ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA I 
SUPERIOR 
 
CICLES FORMATIUS LOGSE 
 

 Composició de la junta d’avaluació 
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L’Equip Docent, integrat per la totalitat del professorat que imparteix el cicle 
formatiu, constitueix la Junta d’avaluació, encarregada de fer el seguiment dels 
aprenentatgs i prendre les decisions que en reusltin. 
L’organització i la presidencia de la Junta d’avaluació correspon al tutor o 
tutora, com també l’expedició de les actes corresponents. 
 

 Avaluació del cicle formatiu 
 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat dels cicles formatius serà 
continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, té en compte l’organització 
modular i es fa per crèdits. 
A l’inici de curs el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum 
formatiu, l’estructura dels crèdits, dels objectius generals del cicle i dels 
objectius terminals o criteris d’avaluació de cada crèdit, així com dels criteris 
generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. 
 

 Avaluació dels crèdits 
 
L’avaluació dels crèdits es farà a partir del grau d’assoliment de les capacitats 
expresades pels criteris d’avaluació previstos en cadascun dels crèdits. 
Aquests criteris d’avaluació s’assoleixen mitjançant els continguts de fets i 
conceptes, així com els continguts de procediments i d’actituds. 
 

 Avaluació del crèdit síntesi 
 
L’Equip docent que imparteix el cicle formatiu, avaluarà i qualificarà de manera 
col·legiada el crèdit de síntesi de cada alumne/a. Aquest serà avaluat 
positivament quan l’Equip docent apreciï que l’alumne/a ha assolit en un grau 
suficient els objectius terminals d’aquest crèdit. 
 
 

 Avaluació ordinària 
 
Durant el curs acadèmic es faran tres sessions d’avaluacions ordinàries.  
Els alumnes que no les superin en algun dels crèdits, disposaran d’una altra 
oportunitat de recuperació dins de la convocatòria ordinària. 
No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació 
positiva atorgada, és a dir, no es poden repetir exàmens o altres continguts ja 
superats per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries 
extraordinàries per incrementar-ne la qualificació positiva. 
 

 Avaluació extraordinària 
 
Els alumnes disposaran d’una convocatòria extraordinària de recuperació, per 
tal de superar els crèdits pendents, d’acord amb la planificació de les activitats 
de recuperació establertes pel centre en la programació curricular del cicle 
formatiu. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. 
L’alumne/a que no s’hi presenti no perdrà la convocatòria a efectes del còmput 
màxim, i constarà a efectes d’avaluació final com a no presentat (NP). 
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Cada professor/a establirà les estratègies de recuperació, que poden consistir 
en ativitats puntuals o continuades, previstes en la programació de cada crèdit. 
 
 

 Qualificacions de crèdits 
 
L’expressió de l’avaluació final de cadascun del crèdits que componen el cicle 
formatiu es fa de forma de qualifiacions numériques de l’1 al 10, sense 
decimals. Es consideren positives les qualificacions positives iguals o superiors 
a 5, i negatives les altres. L’alumne/a que abandoni algun dels crèdits es fa 
constar, com  a “No presentat” (NP) als registres de qualificacions i consumeix 
convocatòria. 
 

 Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en Centres de 
treball. 

 

L'avaluació del crèdit o mòdul d'FCT es farà a partir dels objectius terminals o 
resultats d´aprenentatge, de les activitats formatives de referència i dels criteris 
generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. 
 
L'avaluació del crèdit o mòdul d'FCT serà contínua, durant l'estada de l'alumnat 
a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta 
formació a l’empresa tindran en compte la valoració que en fa l’alumnat, a 
l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles 
deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. 
 
En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta 
d’avaluació a proposta del tutor/a d´FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit 
o mòdul, tenint present: 
 

 l’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa i 

 la informació recollida en el quadern de pràctiques. 
 
La formació pràctica en Centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o 
“No apte”. Si és apte anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell 
d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de 
pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Bé” i “Molt Bé”. En el cas de No Apte  
la valoració serà pasiva o negativa. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de 
qualificacions de l’alumne/a. 
 

 Repetició de crèdits i convocatòries 
 
L’alumne/a pot cursar cada crèdit un màxim de tres vegades, en el mateix 
centre i en un mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit de FCT, que espot 
cursar un màxim de dues vegades. Pot presentar-se a les convocatòries 
d’avaluació i qualificació d’un mateix crèdit un màxim de Quatre vegades, i 
computen tant les ordinàries com les extraordinàries. Un cop exhaurides les 
quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de carácter excepcional, 
l’alumne/a pot sol·licitar una cinquena convocatoria, de carácter extraordinari, a 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  NOFC 

 Institut Eugeni d’Ors 

           

 

45 

 

la directora del centre, que s’ha de resoldre mantenit el criteri de cursar un 
crèdit un màxim de tres vegades. 
 
La presentació a les convocatòries extraordniàries és voluntària. A l’alumne/a 
que no s’hi presenti no se li computarà la convocatoria extraordinària a efectes 
del còmput màxim, i constarà a efectes d’avaluació final com a no presentat 
(NP). 
 

 Criteris de promoció de curs 
 

En els cicles formatius que es distribuyesen en més d’un any, l’alumne/a que, 
un cop realitzada la convocatoria extraòrdinaria, hagi superat un nombre de 
crèdits amb càrrega horària superior al 60% de la durada horària del conjunt 
dels crèdits del primer any, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de 
cursar els crèdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricularà en 
els crèdits no superats del primer curs del cicle i opcionalment en els crèdits del 
segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular. 
 
 

 Càcul de la qualificació final del cicle formatiu 
 
La qualificació final del cicle formatiu s’expressarà amb dues xifres decimals. 
Aquesta qualificació serà la mitjana ponderada per les hores respectives, de les 
qualificacions que tinguin expressió numèrica dels mòduls i dels crèdits que no 
s’integren en cap mòdul que componen el cicle 
 
 

 Reclamacions motivades per les qualificacions 
 
Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral l’alumne/a ho 
exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de 
desacord, l’alumne/a podrà emplenar i lliurar una instància a la Secretaria del 
Centre adreçada a la Directora. La Direcció del Centre resoldrà i n’informarà a 
l’alumne/a per escrit. 
 
Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit o mòdul, 
l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la Secretaria del Centre i 
adreçada a la Directora. La Direcció traslladarà la reclamació al departament 
corresponent, el qual elaborarà una proposta. D’acord amb aquesta proposta 
del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció resoldrà la 
reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. 
 
En la notificació s’indicaran tant els terminis com el procediment per a recórrer-
hi. 
 

 Setmana d'exàmens 
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Els alumnes disposaran d’una setmana de recuperació extraordinària al juny. 
En el cas de suspendre aquest examen, prova o treball, serà la junta 
d’avaluació la que tractarà cada cas en qüestió. 
 
CICLES FORMATIUS LOE 
 

 Composició de la junta d’avaluació 
 

L’Equip Docent, integrat per la totalitat del professorat que imparteix el cicle 
formatiu, constitueix la Junta d’avaluació, encarregada de fer el seguiment dels 
aprenentatgs i prendre les decisions que en reusltin. 
L’organització i la presidencia de la Junta d’avaluació correspon al tutor o 
tutora, com també la formalització de les actes corresponents. 
 

 Sssions de la junta d’avaluació 
 
Durant el curs acadèmic la Junta d’avaluació realitzarà un mínim de tres 
sessions d’avaluació, podent reunir-se, quan calgui, per avaluar i propasar la 
certificació dels alumnes que es matriculin per Mòduls professionals solts o 
Unitats formatives soltes. 
 

 Avaluació del cicle formatiu 
 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat dels cicles formatius serà 
continuada, ha d’atendre l’organització modular i s’ha de fer per unitats 
formatives per tal de permetre una millor formació. 
A l’inici de curs el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum 
formatiu, l’estructura dels Mòduls professionals, dels objectius generals del 
cicle i dels objectius terminals o criteris d’avaluació de cada Unitat formativa, 
així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del 
cicle. 
 

 Avaluació de les unitats formatives 
 

L’avaluació de les Unitats formatives es farà tenint en compte els resultats 
d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les unitats formatives. 
 

 Avaluació del mòdul de síntesi 
 

L’Equip docent que imparteix el cicle formatiu, avaluarà i qualificarà de manera 
col·legiada el Mòdul de síntesi de cada alumne/a. Aquest serà avaluat 
positivament quan l’Equip docent apreciï que l’alumne/a ha assolit en un grau 
suficient els objectius generals del cicle formatiu. 
 

 Qualificacions de les unitats formatives i dels mòduls professionals 
 
La qualificació de les unitas formatives i dels mòduls professionals serà 
numérica, entre 1 i 10, sense decimals, a excepció del mòdul de formació en 
centres de treball, que es cualifica com a “apte/a” o “no apte/a”.  
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La qualificació de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de 
les qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que 
es dóna a cadascuna d’elles d’acord amb la decidicó prèvia adoptada per 
l’Equip docent. 
Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una 
qualificació de 5 punts o superior. 
 

 Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu 
 
Per a superar el cicle formatiu, cal que tots els crèdits i tots els mòduls 
professionals tinguin qualificació positiva i cal haver obtingut la valoració d’apte 
en el mòdul professional de formació en Centres de treball. 
 
La qualificació final del cicle formatiu, que s’expressa amb dos decimals, s’obté 
com a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, 
poderades en funció del nombre d’hores assignat a cadascun d’ells. 
 

 Criteris d´avaluació i qualificació de la formació pràctica en Centres de 
treball 

 
L´avaluació del mòdul FCT correspon a la junta d´avaluació del centre educatiu. 
 
L´avaluació del mòdul FCT serà continuada durant l´estada de l´alumne/a a 
l´empresa. 
 
En acabar l´FCT, la persona responsable de la formació a l´empresa valorarà 
l´evolució de l´alumne/a, mitjançant un informe que incorporarà al quadern de 
pràctiques. 
 
L´avaluació del mòdul FCT ha de tenir en compte la valoració feta per 
l´empresa i prendre com a referència els resultats d´aprenentatge, els criteris 
d´avaluació i les activitats formatives de referència acordades amb l´empresa o 
entitat col.laboradora. 
 
El tutor del cicle i la persona responsable d´aquesta formació a l´empresa 
tindran en compte la valoració que l´alumne/a en fa a l´hora de determinar la 
seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les posibles deficiències, la qual cosa 
quedarà recollida en el quadern de pràctiques. 
 
La formació pràctica en centres de treball s´expressarà en els termes “Apte” o 
“No apte”. 
 

 Repetició d’unitats formatives i convocatòries (LOE) 
 
L’alumne/a pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre 
convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball, 
que només ho pot ser en dues. Amb carácter excepcional, l’alumne pot 
sol·licitar una cinquena convocatòria a la directora del centre. 
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Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne/a disposa del dret a dues 
convocatòries. L’alumne/a que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o 
que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). 
La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A 
l’alumne/a que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària 
a efectes del Comput. Màxim i constarà com a no presentat (NP). 
 

 Criteris de promoció de curs 
 
L’alumne/a 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 els egon 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 cilce i, opcionalment, de les unitats 
formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular 
de manera significativa. 
 

 Reclamacions motivades per les qualificacions 
 
Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral l’alumne/a ho 
exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de 
desacord, l’alumne/a podrà emplenar i lliurar una instància a la Secretaria del 
Centre adreçada a la Directora. La Direcció del Centre resoldrà i n’informarà a 
l’alumne/a per escrit. 
 
Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit o mòdul, 
l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la Secretaria del Centre i 
adreçada a la Directora. La Direcció traslladarà la reclamació al departament 
corresponent, el qual elaborarà una proposta. D’acord amb aquesta proposta 
del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció resoldrà la 
reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. 
 
En la notificació s’indicaran tant els terminis com el procediment per a recórrer-
hi. 
 

 Setmana d'exàmens 
 

Els alumnes disposaran d’una setmana de recuperació extraordinària al juny. 
En el cas de suspendre aquest examen, prova o treball, serà la junta 
d’avaluació la que tractarà cada cas en qüestió. 
 
4.11.6.- RECLAMACIONS DE LES QUALIFICACIONS OBTINGUDES (ESO I 
BATX) 

 
Les reclamacions motivades per les qualificacions finals i les obtingudes durant 
el curs escolar es resoldran a partir del que disposa la resolució que dóna 
instruccions per a l'organització i funcionament dels Centres docents públics 
d'Ensenyament Secundari, i que publica el Departament d’Ensenyament a l'inici 
de cada curs escolar. 
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A l’ESO, a fi i efecte de justificar qualsevol reclamació, els departaments 
hauran de guardar els documents (exàmens, exercicis, treballs ...) que hagin 
estat elements del procés d’avaluació com a màxim fins al dia 31 d’octubre del 
curs següent. Tenint en compte que aquests documents també són una 
activitat formativa per a l’alumnat i que aquest ha d’estar ben informat del seu 
procés d’aprenentatge, el fet de guardar aquests documents no ha d’anar mai 
en perjudici de mostrar la correcció dels treballs en tot moment a l’alumnat i als 
pares i mares si escau. 
 

El procediment per a les reclamacions de qualificacions de crèdit i/o trimestre 
és el següent: 
 

 L’alumne exposa la reclamació directament al professor. 

 Si el professor considera que la qualificació ha de ser modificada, ho 
comunica al coordinador de nivell corresponent, per tal que n’informi l’Equip 
Docent i vetlli perquè a la propera sessió d’avaluació es modifiqui la 
qualificació a l’expedient acadèmic de l’alumne. 

 En cas de desacord, l’alumne emplena i lliura una instància a la Secretaria 
del Centre. 

 Secretaria registra l’entrada de la instància i la traspassa a Direcció. 

 Direcció la traspassa al departament reclamat. 

 El departament valora la reclamació i en deixa constància en acta 
d’departament. Del resultat n’és informada la Direcció. 

 Direcció n’informa per escrit (Full de resposta de reclamació) l’alumne que 
ha reclamat i es registra com a sortida. 

 En cas que es decideixi modificar la qualificació, Direcció ho comunica al 
coordinador de nivell corresponent, per tal que n’informi l’Equip Docent i 
vetlli perquè a la propera sessió d’avaluació es modifiqui la qualificació a 
l’expedient acadèmic de l’alumne. 

 
El procediment per a les reclamacions de qualificacions finals és el següent: 
 

 L’alumne emplena i lliura una instància a la Secretaria del Centre. 

 Secretaria registra l’entrada de la instància i la traspassa a Direcció. 

 Direcció la traspassa a l’departament reclamada. 

 El departament valora la reclamació i en deixa constància en acta del 
departament. Del resultat n’és informada la Direcció. 

 En cas que es desestimi la reclamació, Direcció n’informa per escrit (Full 
resposta de reclamació) l’alumne que ha reclamat. En cas que es decideixi 
modificar la qualificació, Direcció torna a convocar junta d’avaluació final. De 
l’acord que es pren, Direcció n’informa, igualment per escrit (Full resposta 
de reclamació), l’alumne i es registra com a sortida. 
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5- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 
5.1. QÜESTIONS GENERALS 
 
L’alumnat que es matricula té dret a rebre els ensenyaments pels quals s'ha 
matriculat, a gaudir de les instal·lacions del Centre en les condicions d'ús que 
s'indiquin, a elegir i ser elegit per als diferents càrrecs de representació de 
l'alumnat i a participar en totes aquelles activitats incloses en l'horari lectiu. Per 
presentar suggeriments o queixes pot adreçar-se directament o per mitjà dels 
seus representants a la persona responsable de la tutoria individual o de grup, 
o formular-la correctament a la bústia corresponent emprant la butlleta 
normalitzada, bé físicament, bé telemàticament. 
 
L’alumnat té el dret a ser respectat i l’obligació de respectar els seus 
companys/es, el professorat i els altres membres de la comunitat educativa. 
 
Tothom respectarà les instal·lacions del Centre i el material que hi ha. Els 
danys ocasionats intencionadament suposaran la restitució o el pagament del 
valor equivalent per qui els hagi fets. 
 
És obligació de tot el professorat vetllar per al bon funcionament i l'ordre del 
recinte i fer qualsevol avís que pertoqui als alumnes. 
 
Puntualitat: Cal respectar estrictament els horaris establerts per a la realització 

de les activitats acadèmiques i, per tant, fer coincidir l’entrada i la sortida dels 
alumnes a les aules amb el senyal acústic del timbre. Cal ser puntual a totes 
les classes i recordar als alumnes que han d’esperar el següent professor dins 
l’aula (excepte aules específiques: informàtica, laboratoris, música, tallers, 
biblioteca, gimnàs i aules de desdoblament). 
 
Amb tot, la sessió acaba quan així ho determina el professor/a. 
 
A les 8.30, 11.30 i a les 15.15 cal ser a l’aula quan toqui el timbre perquè 
l’alumnat trobi les portes obertes així que arribi al passadís. 
 
Aules i llums: Cal tancar les aules abans de l’hora d’esbarjo. Igualment es 
tancarà l’aula en els casos en què a l’hora següent no hi hagi activitat. A les 
últimes hores de cada aula, cal vetllar, a més, perquè quedin tancats els llums i 
les taules ordenades. 
 
Fumar: Ningú no pot fumar enlloc de l’Institut, ni davant les portes principals 
d’entrada i sortida de l’edifici. 
 
Papereres i altres contenidors de reciclatge: Convé sensibilitzar l’alumnat en 
mantenir el Centre net i en el reciclatge del material: papers, brics, paper 
d’alumini, plàstics, llaunes... utilitzant el contenidor adequat per tal de ser 
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curosos en el manteniment de l’edifici net i col·laborant en l’estalvi de matèries 
primeres i en la conservació de la natura. 
 
Tothom som responsables del bon funcionament i de l’ordre del recinte, 
demostrant actituds positives i bones maneres, cadascú en el paper que li 
pertoca. Si per algun motiu això no és possible, caldrà prendre les mesures que 
corresponguin. 
 
A la zona de la sala de professorat no hi té accés l’alumnat, llevat casos 
excepcionals amb autorització expressa del professorat. 
 
5.2.- MARC HORARI DEL CENTRE 
 
HORARI DEL CENTRE D´ESO (incloses AAcollida i AOberta): 
Dilluns a Divendres: 8.30 – 11.30 classe 

11.30 -12.00 pati 
12.00 – 15.00 classe 
 

 
HORARI DEL CENTRE DE BATXILLERAT: 
Dilluns a divendres:  8.30 – 11.30 classe 

11.30 – 12.00  pati 
12.00 – 15.00  classe 

  
 
HORARI DEL CENTRES PER A CICLES:  
CFGM 

Dilluns a divendres:  8.30 – 11.30 classe 
11.30 – 12.00  pati 
12.00 – 15.00  classe 

CFGS i CAI Tarda 

Dilluns a divendres:  15.15 – 18.15 classe 
  18.15 – 18.35  descans 
18.35 – 21.35   classe 

 
 
5.3.- ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT 

 
El professorat ha de complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix, 
assistir als Claustres, a les reunions de coordinació, a les derivades de la seva 
condició de tutor o del càrrec que ocupi i a les altres reunions degudament 
convocades per la Direcció. 
 
Des de Cap d’Estudis es farà el control d'assistència del professorat 
(comptabilitzada per hores) i preveuran les substitucions quan algú falti, 
generalment mitjançant les guàrdies. 
 
Totes les absències s’han de justificar documentalment amb data, hora i motiu. 
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A la sala del professorat es poden trobar còpies del full de sol·licitud d’absència 
(prevista o imprevista). Les absències imprevistes s’han d’emplenar encara que 
sigui a posteriori. 
 
Les faltes d’assistència seran justificades quan hi hagi llicència o permís 
concedits. 
 

 Les llicències les concedeix la Delegació Territorial per les causes següents: 
matrimoni, malaltia, accident laboral, accident no laboral, embaràs, adopció 
o acolliment, funcions sindicals, assumptes propis i estudis. 

 Els permisos es concedeixen per les causes següents: naixement i adopció 
o acolliment permanent o preadoptiu d’un/a menor (5 dies), trasllat de 
domicili (sense canvi de localitat, 1 dia; amb canvi, fins a 4 dies), realització 
d’exàmens finals en Centres oficials (1 dia) i altres proves definitives 
d’avaluació (temps indispensable), compliment d’un deure inexcusable de 
caràcter públic o personal (temps indispensable; la causa ha de justificar-se 
per escrit), matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o 
consanguinitat (temps indispensable), la mort o malaltia greu d’un familiar 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (2 dies si l’esdeveniment s’ha 
produït a la mateixa localitat, i fins a 4 dies si ha estat en una altra localitat), 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, 
assistència a activitats de formació del professorat del Departament 
d’Ensenyament quan ho disposi el director dels Serveis Territorials, 
conciliació dels horaris dels Centres d’educació especial o altres Centres on 
rebi atenció un fill discapacitat amb els horaris del propi lloc de treball. 

 
Els permisos els concedeix la Direcció seguint el procediment descrit a 
continuació: 
 

 Procediment d’absència imprevista: s’ha de comunicar, tan aviat com sigui 
possible, a la Cap d’Estudis o, si no és possible, a consergeria, que ho 
comunicarà al professorat de guàrdia perquè en faci la substitució. Si és 
possible, cal donar feina per a l’alumnat. En reincorporar-se al Centre, el 
professor/a absent haurà d’emplenar el full d’absència (als calaixets de la 
sala del professorat) i el farà arribar a la Cap d’Estudis. 

 Procediment d’absència prevista: cal fer una sol·licitud per escrit (full 
d’absència, a la sala del professorat) a la Cap d’Estudis. Cal fer-hi constar 
totes les hores d’absència (tant lectives com no lectives). Els exercicis a 
realitzar es detallaran en els fulls corresponents. Aquesta feina serà 
recollida pel professor/a de guàrdia en acabar la classe. 

 
Tanmateix, això no és sempre fàcil d’organitzar. Caldrà que el departament 
implicat faci una proposta raonada per garantir l’atenció a l’alumnat dels grups 
implicats. 
 
Sempre que sigui possible, el professorat que s’hagi d’absentar deixarà feina 
per tal que durant la seva absència l’alumnat tingui tasques a fer. 
 
Si l’absència és prevista, s’adjuntarà amb el full d’absència el full d’exercicis, 
per tal que el professorat de guàrdia el pugui gestionar. 
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Si l’absència és imprevista, igualment, si és possible, es deixarà la feina, via 
correu electrònic o per telèfon, a la Cap d’Estudis. 
 
La Direcció, durant la primera quinzena de cada mes, farà públic al portal ATRI 
de cada professor, la relació amb les faltes d'assistència corresponents al mes 
anterior, on constaran per a cada professor/a les faltes, hores, dies i els motius  
corresponents. El professorat podrà presentar a la Direcció les al·legacions 
pertinents al respecte. 
 
5.4. PROFESSORAT DE GUÀRDIA 

 
Es preveuen dos tipus de professors de guàrdia. El primer fa les guàrdies en 
hores de classe, mentre que el segon les farà en hores d’esbarjo. 
 
5.4.1.- FUNCIONS DEL PROFESSOR DE GUÀRDIA 
 
Controlar el bon funcionament de tot el recinte de l’Institut pel que fa a l’ordre a 
l’entrada, la sortida i canvis de classe de l’alumnat, vetllant perquè els alumnes 
no s’entretinguin als vestíbuls, passadissos, lavabos, escales...i perquè esperin 
el professor dins l’aula. 
 

 Vetllar perquè no hi hagi cap classe sense professor. 

 Substituir el professor absent: a la sala del professorat hi ha l’horari de 
guàrdies amb especificacions dels llocs a cobrir i de la feina a fer amb els 
alumnes; cal signar els fulls. 

 En el cas de què falti el profesor d´Educació Física, els alumnes romandran 
a la seva aula. 

 
Un cop finalitzada la guàrdia es recolliran els deures i es dipositaran a la 
casella del professorat absent. 
 

 En el cas que hi hagi més guàrdies a cobrir que professorat de guàrdia, cal 
adoptar les mesures adients: ajuntar grups, canviar els grups d’aula... però 
mai baixar els alumnes a les pistes poliesportives. 

 Controlar, a l’aula del professor de guàrdia, els alumnes expulsats i vetllar 
perquè facin la feina encomanada pel qui l’ha expulsat. Un cop acabada la 
vigilància de l’alumne expulsat, se n’anotarà el nom, cognom i grup al full de 
guàrdia de la sala del professorat. 

 Acompanyar al dispensari els alumnes lesionats o malalts o avisar una  
ambulància, si és el cas, comunicant-ho a Secretaria i a l’Equip Directiu, si 
no han comparegut els pares o tutors legals i segons la naturalesa de la 
lesió. 

 Tancar les aules buides i assegurar-se que no quedin alumnes als lavabos. 
 
5.4.2.- PROCEDIMENT DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA 

 
Per tal que aquestes funcions quedin garantides, cal que el professorat de 
guàrdia segueixi els següents passos: 
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1. Comprovar a la sala de professorat si hi ha guàrdies a cobrir. 
2. Vetllar perquè hi hagi silenci als passadissos de cada planta. 
3. Fer el recorregut per les plantes. En cas de no haver-hi absències, cal 

assegurar la presència d'un professor/a a l'aula de guàrdia. Si hi ha 
guàrdies a cobrir s'anirà a l'aula en qüestió on s'atendran als alumnes, se'ls 
donarà la feina i es vetllarà perquè la facin. En acabar la classe, es 
recolliran els treballs i el professorat de guàrdia els deixarà a la casella del 
professor absent. 

 
5.4.3.- FUNCIONS DEL PROFESSOR DE GUÀRDIA D’ESBARJO 
 
Es procurarà que hi hagi almenys tres professors de guàrdia. Un se situarà al 
vestíbul d’entrada i els altres vigilaran els llocs destinats als alumnes: patis en 
general i en particular zones d’especial dificultat (lavabos, racons...) i, en cas de 
pluja o mal temps que ho requereixi, la sala d’actes, vestíbul i passadissos de 
la planta baixa. Les seves funcions seran: 
 

 Vetllar perquè els alumnes d’ESO no surtin del Centre en hores d’esbarjo. 
Si demanen per sortir, el professor/a comprovarà que el justificant és signat 
tant pel pare/mare com pel tutor o altre professorat del grup-classe. 

 Atès que només poden sortir els alumnes d’ESPO, s’haurà de demanar el 
carnet escolar si el professor/a no coneix els alumnes. Aquests alumnes, 
que han de dur sempre el carnet escolar, poden sortir del Centre o quedar-
s’hi, però no pas entrar i sortir. 

 Vetllar per una bona convivència en els espais destinats als alumnes. 

 Vetllar perquè no hi hagi alumnes al vestíbul, al passadís o als lavabos, 
llevat de cas de pluja o mal temps que ho requereixi. 

 Vetllar perquè els alumnes facin bon ús de les papereres i els altres 
contenidors de reciclatge. 

 
5.4.4.- PROCEDIMENT DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA D’ESBARJO 
 

Es procurarà que hi hagi almenys tres professors/es de guàrdia d’esbarjo que 
hauran de: 
 
1. Controlar l’entrada i sortida de l’alumnat des del vestíbul principal.  
2. Recórrer la zona de les pistes esportives i patis. 
 
En cas de pluja o mal temps que ho requereixi, es podrà fer ús dels vestíbuls i 
els passadissos de planta baixa. 
 
A fi de facilitar l'entrada de l'alumnat a les classes després del pati, només un 
dels tres professors/es de guàrdia de pati es quedarà fins que soni el timbre 
d'inici de les classes. 
 
5.4.5.- PROFESSORAT DE GUARDIA DURANT LES SORTIDES I 
EXCURSIONS 
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Quan un departament o un/a professor/a organitzi i/o participi en una sortida, 
les hores lectives que quedin desateses seran cobertes per professorat que no 
vagi a la sortida i estigui de guàrdia, així mateix, qui quedi alliberat d’hores 
passarà a reforçar les guàrdies d’aquell dia, tal com s’indiqui des de Cap 
d’Estudis. 
 
5.4.6.- PROTOCOL D’ALUMNE LESIONAT O QUE ES TROBA MALAMENT 

 
El professor/a que es trobi dirigint una activitat escolar, extraescolar o 
complementària, en la qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació 
produïda amb els mitjans que pugui disposar. 
 
Haurà d’actuar en tot moment amb la diligència convenient i: 
 

 Localitzar immediatament el professor/a de guàrdia que serà qui: 
o Comunicarà el fet a Secretaria (quan la Secretaria estigui tancada es 

comunicarà el fet a Consergeria) 
o Acompanyarà l’alumne/a al CAP (segons la gravetat) en cas que els 

pares/tutors no puguin venir i fer-se’n càrrec. Si es necessita un mitjà 
de transport es demanarà un taxi; o bé avisarà al 061 o a una 
ambulància (també segons la gravetat) 

o Continuarà atenent el grup en què dirigia l’activitat. 
 
Des de la Secretaria del Centre (quan la Secretaria estigui tancada es 
comunicarà a Consergeria) es posaran en contacte amb la família i en donaran 
coneixement al tutor/a i a la Direcció. 
 
5.5.- ASSISTÈNCIA A CLASSE DE L’ALUMNAT ESO 

 
L’assistència de l’alumnat al Centre és obligatòria. Aquesta norma afecta el 
conjunt de l’alumnat. 
 
És molt important que els alumnes adquireixin l’hàbit de complir les seves 
obligacions i fer-ho puntualment. Aquest és un aspecte que el professorat ha de 
tenir en compte a l’hora de valorar el procés d’aprenentatge de cada alumne/a. 
 
Per tal d’afavorir l’adquisició d’aquest hàbit i de tenir informats els pares i mares 
en cas que no sigui així, s’estableix el següent mecanisme de control 
d’assistència: 
 

 Cada professor/a ha de controlar diàriament i en cada sessió de classe les 
possibles absències i/o retards d’acord amb el procediment que estableixi el 
Centre. 

 A les hores d’entrada al Centre, les portes es tancaran deu minuts després 
de l’hora establerta. Els alumnes que acumulin retards en el registre de 
consergeria n’hauran de donar comptes a Cap d’Estudis. 

 Durant el canvi de classe, els alumnes han d’esperar el professor a l’aula. 
No es poden quedar a vestíbuls, escales i passadissos, que són tan sols 
llocs de pas. 
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 La Cap d´Estudis farà el seguiment de les faltes d’assistència i els retards 
de cada alumne/a. 

 Abans que l’alumne/a acumuli 10 faltes d’assistència injustificades, la Cap 
d´Estudis ho comunicarà a la família, per telèfon o per escrit. 

 La reiteració d’absències i/o retards injustificats poden constituir una falta. 
Quan calgui, el problema serà tractat en reunió d’Equip Docent de nivell per 
tal d’establir els mecanismes correctius adients. 

 En acabar un examen o prova escrita, l’alumnat restarà dins de l’aula fins a 
l’acabament de la classe. 

 Les sortides del Centre en horari de classe s’han de justificar amb l’agenda. 

 L’alumnat que, com a conseqüència de la seva activitat extraescolar, 
obtingui la convalidació d’alguna matèria tindrà l’opció de no incorporar-se o 
abandonar el Centre, sempre que es tracti d’hores extremes i prèvia 
autorització dels pares o tutors legals. 

 A partir del 3r curs d’ESO es pot tenir en consideració el fet que les 
decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació a la seva 
assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament 
comunicades a la Direcció del Centre amb un mínim de 48 hores d’antelació 
i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no 
siguin consideració de falta. 

 
5.5.1.- ESPECIFICITATS DE L’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT DE 
BATXILLERAT: 
 
Aquest alumnat, prèvia autorització per escrit dels pares o tutors/es legals, 
podrà abandonar el Centre o no incorporar-s’hi a les hores extremes en cas 
d’absència del professorat. Per fer-ho hauran de rebre l’autorització per part 
d’un membre de l’Equip directiu o del coordinador/a del nivell. 
 

 Quan no es pugui assistir a una activitat avaluativa (control, presentació de 
treballs...) cal justificar la falta documentalment o que els pares telefonin el 
mateix dia i, si és possible, abans de l’hora de l’activitat al Centre notificant 
l'absència al tutor/a individual. 

 Si es falta a les hores de classe prèvies als controls, caldrà justificar-ne el 
motiu per escrit i documentalment i/o per trucada telefònica el mateix dia i, si 
és possible, abans de l’hora de l’activitat o entrevista amb el tutor/a 
individual. 

 Si l'activitat avaluativa ja està feta i es detecta la falta posteriorment, 
aquesta activitat podrà ser anul·lada. 

 Els alumnes de segon de Batxillerat que només estiguin matriculats a 
matèries soltes, perquè la resta ja les tenen aprovades, podran assistir a les 
altres classes del nivell si es comprometen a seguir les activitats de la 
matèria. En cas contrari, només assistiran a les classes de les matèries 
suspeses. 

 
5.5.2.- ESPECIFICITATS DE L’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT DE CF 
 

En la modalitat presencial, l’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les 
hores previstes per a cadascun dels crèdits (LOGSE) o unitats formatives 
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(LOE) que cursi i a totes les hores previstes del crèdit (LOGSE) o mòdul 
professional (LOE) de Formació en Centres de Treball (FCT). 
 
L’assistència de l’alumnat és la condició necesaria que permet l’avaluació 
contínuada.  
 
Quan un alumne/a falti injustificadament 15 dies consecutius, o més, se´l podrà 
donar de baixa, previ avís per burofax. 
 
En els cicle formatius de la branca sanitària, quan el percentatge d’hores de no 
assistència sense justificar a un crèdit (LOGSE) o Unitat formativa (LOE) superi 
el 10% en crèdits o unitats formatives de durada superior a les 90 hores o el 
15% en crèdits o UF de 90 o menys hores, l’alumne/a perdrà el dret d’avaluació 
contínua i conservarà el dret a la convocatòria extraordinària. 
 
L’equip docent del CF de Laboratori pel que fa a la FCT ratifica que els 
alumnes que no hagin aprovat els mòduls 1, 2 i la UF1 del mòdul 4 de primer 
curs, no podran accedir al mòdul de FCT. 
 
També en els cicles formatius de la branca sanitària, es tindrà en compte que: 

 El quadern del professor o professora és  l’eina suficient i indiscutible 
d’acreditació de les faltes d’assistència de l’alumnat. 

 La presentació de justificants oficials de faltes d’assistència es farà al 
professor/a de la classe a la que s’ha faltat el més aviat possible i sempre 
amb una data límit de 7 dies naturals a partir de la incorporació a l’activitat 
acadèmica o de la finalització de la unitat formativa, el que abans succeeixi. 
El justificant quedarà finalment custodiat pel tutor/a. 

 El tutor/a rebrà l’original de la justificació i anotará a ma la conformitat del 
termini de set dies a la mateixa cara de la justificació. 

 La notificació per escrit de la suspensió del dret a l’avaluació continuada per 
faltes d’assistència es farà signar a l’alumne/a sempre amb la presència del 
professor/a del crèdit o unitat formativa afectat i el tutor/a o, en el cas de 
que el tutor/a fos l’afectat, en presència del tutor/a i el cap d’estudis. La 

còpia signada quedarà custodiada pel tutor/a. 

En els cicles de la familia de serveis socioculturals i a la comunitat, quan el 
percentatge d´hores de no assistència (justificades o no justificades) a un crèdit 
(LOGSE) o unitat formativa (LOE) superi el 20%, l’alumne/a perdrà el dret 

d’avaluació contínua i conservarà el dret a la convocatòria extraordinària de 
recuperació. Si be en casos excepcionals (malalties o altres situacions de força 
major de durada considerable) l’estudiant podrà presentar una sol∙licitud a 
l’equip docent, que la resoldrà atenent a les característiques del crèdit/unitat 
formativa i a les altres circumstàncies pròpies del cas en concret. 
 
Així, en el cas de manca d’assistència superior als percentatges anteriors, 
s’aplicarà el que està previst al Decret 102/2010, d´autonomia dels centres 
educatius. 
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En tots els cicles formatius d´FP, es consideren com a faltes justificades les 
que siguin demostrables i derivades de: 
 

 Obligacions ineludibles envers les administracions i tràmits oficials siguin o 
no en interès de l’alumne/a. 

 Malaltia degudament documentada. 

 Visites i atenció mèdica. Queden excloses les visites mèdiques no urgents o 
que puguin ser diferides  i que afectin  a proves d’avaluació i pràctiques. 

 Atenció i cura de familiars, fins a un màxim de dues sessions  acadèmiques 
per crèdit o UF i trimestre. 

 Defunció, malaltia i intervenció quirúrgica de familiar fins al segon grau de 
consanguinitat, fins a un màxim de dos dies si l’esdeveniment te lloc a la 
província de Barcelona i de quatre dies si te lloc fora de la província de 
Barcelona. 

 Les decissions col·lectives adoptades per l´alumnat en relació amb la seva 
assistència a classe en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades 
a la direcció del centre (i es disposi de la corresponent autorització dels 
pares en cas d´alumnes menors d´edat), d´acord amb l´article 24.2 del 
Decret 102/2010, d´autonomia dels centres educatius. 

 

En casos excepcionals (situacions de força major de durada considerable) 
l’alumne/a podrà presentar una sol·licitud a l’equip docent, que la resoldrà 
atenent a les característiques del crèdit  / unitat formativa i a les altres 
circumstàncies pròpies del cas en concret. 
 
Retards 
 
Es considera retard l’arribada de l’alumne/a a la sessió de classe una vegada 
aquesta ja hagi començat. Cada tres retards per crèdit/mòdul es consideren 
com una hora de no assistència. Quan un alumne/a arribi sistemàticament amb 
retard, l’Equip Docent aplicarà les mesures adients. 
 
Inassistència a classe per raons generals 
 
1. Les decissions col·lectives adoptades per l´alumnat en relació amb la seva 

assistència a classe en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades 
a la dirección del centre (i es disposi de la corresponent autorització dels 
pares en cas d´alumnes menors d´edat), d´acord amb l´article 24.2 del 
Decret 102/2010, d´autonomia dels centres educatius es consideraran falta 
justificada. En el cas dels cicles formatius de la família de serveis 
socioculturals i a la comunitat, on no es realitza distinció de faltes 
justificades i no justificades, aquestes faltes no tindran caràcter sancionador 
i no seran motiu de perdre el dret d’avaluació continuada. 
 

2. Els alumnes que faltin a classe per participar en manifestacions o reunions 
hauran d’assumir no haver rebut els ensenyaments que s’hagin pogut 
impartir durant la seva absència.  
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3. Els exàmens i/o altres proves d’avaluació convocades per aquell dia seran 
ajornats. 

 
 
5.5.3.- ESBARJOS 
 

 Els alumnes d’ESO no poden sortir del Centre en el temps d’esbarjo. 

 La sortida de la resta d’alumnes serà per l’entrada principal. El professorat 
de guàrdia d’esbarjo i el personal de consergeria en faran el control. 

 Els espais del Centre destinats als alumnes a l’hora d’esbarjo són les pistes 
esportives, els patis i el bar. En cas de pluja o mal temps que ho requereixi, 
s’utilitzarà el vestíbul, els passadissos i la sala d’actes. 

 Es procurarà que hi hagi almenys tres professors de guàrdia en el temps 
d’esbarjo. 

 
5.6.- LA MEDIACIÓ (ESO, BATX i FP) 

 
El nostre Centre, tal i com s’especifica en el projecte educatiu, pretén formar 
l'alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes que són propis d'una 
societat plural i democràtica. Entre altres i de manera destacada, el respecte 
als altres, a l'entorn, als béns, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el 
diàleg. 
 
Però en un Institut com l´Eugeni d´Ors, on la seva comunitat educativa és molt 
nombrosa i força diversa, la vida de relació i convivència comporta friccions i 
conflictes i fa imprescindible vertebrar la convivència entre les persones, per tal 
d'aconseguir els objectius que figuren a la missió i la visió del Centre. 
 
Per aquest motiu, cal concretar tant les mesures de promoció de la convivència 
com aquelles altres correctores i sancionadores que cal aplicar, si s’escau, a 
determinades conductes contràries a les normes de convivència del Centre. 
 
La mediació és un procés educatiu per a gestionar els conflictes de convivència 
que sorgeixen als Centres en els quals hi són involucrats alumnes. 
 
La mediació és una eina eficaç de pacificació social, responsabilitzadora de les 
accions personals i que genera beneficis a tots els que hi participen: per a uns, 
perquè els fa conscients de les conseqüències dels seus actes i els ofereix una 
via reparadora, alternativa a la sanció; per als perjudicats, perquè els permet 
d’expressar-se i considerar el dany rebut i les disculpes i els compromisos dels 
altres; per a tota la comunitat educativa, perquè queda enfortida i més 
legitimada en la seva primordial funció socialitzadora. 
 
Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la 
gestió de conflictes interpersonals, que són freqüents en els Centres docents, i 
no són necessàriament tipificats com a conductes contràries a la convivència 
en el Centre. 
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Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes 
dels alumnes o de les alumnes contràries a les normes de convivència del 
Centre o greument perjudicials per a la convivència en el Centre, que hagin 
originat un perjudici a altres, llevat que es doni alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la 

comunitat educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es 
tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les 
normes de convivència del Centre. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes 
amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol 
que hagi estat el resultat d’aquests processos. 

 
Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de reparació o de 
reconciliació, un cop aplicada una mesura correctiva o una sanció, per tal de 
restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de 
resposta en situacions semblants que es puguin produir. 
 
Es basa en els principis següents: 
 
a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte no 

solamente són lliures d’acollir-se o no a la mediació, sinó també de desistir-
ne en qualsevol moment del procés. La persona mediadora també pot donar 
per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració 
en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci 
incompatible la continuació del procés de mediació amb els principis 
establerts en aquest títol. 

b) La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar els participants a 
assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 
prendre-hi part. 

c) La confidencialitat, que obliga la persona mediadora i els participants a no 
revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter 
confidencial que n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels casos 
previstos a les lleis. 

d) El caràcter personalíssim, que implica que les persones que prenen part en 
el procés de mediació i la persona mediadora han d’assistir personalment a 
les reunions de mediació sense que es puguin valer de representants o 
intermediaris. 

 
La nostra estructura organitzativa és la següent: 
 

 Coordinadora del servei: Una professora (normalment la Cap d´Estudis) és 
l’encarregada de coordinar el servei. Les seves funcions són gestionar els 
casos que es vagin produint i planificar i promoure les accions de difusió, 
formació i manteniment necessàries per garantir-ne la consolidació i la 
continuïtat dins del Centre. 

 Espai: Per a dur a terme les mediacions, s’utilitzarà la sala de visites situada 
a la planta baixa. És un espai que garanteix un entorn agradable i la 
confidencialitat i discreció necessàries. 
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 Horari: La diversitat d’horaris dels mediadors fa difícil establir un horari únic. 
Caldrà en cada cas pactar entre els mediadors i els usuaris l’horari de la 
trobada. Com a criteri general, s’intentarà que sigui fora d’hores de classe 
(hores d’esbarjo; a migdia a partir de les 15.00 o a la tarda, a partir de les 
16:00). 

 
La coordinadora o els mateixos mediadors es posen en contacte amb les parts 
per començar el procés tan aviat com sigui possible. En alguns casos hi pot 
haver un intercanvi previ del mediador amb cadascuna de les parts per separat 
per entendre millor el conflicte. 
 
Els mediadors fan una acta de la trobada on es resumeix breument el conflicte i 
es recullen els acords. Si escau, s’estableix la data de la revisió dels acords. 
 
5.7.- CONCRECIÓ DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DE L’INSTITUT 
EUGENI D´ORS (ESO, BATX i FP) 

 
1. Està prohibit fumar en tot el recinte escolar i en les immediacions de 

l’Institut. 
2. Els alumnes d'ESO romandran a l'Institut durant tot el seu horari escolar, 

inclòs el temps d'esbarjo. Qualsevol alumne que intenti obrir la porta 
d'entrada serà sancionat. 

3. L’assistència a classe és obligatòria, els professors hauran de passar llista. 
La puntualitat ha de ser respectada per tots els membres de la comunitat 
escolar. 

4. La duració de la classe és de 60 minuts. Entre classe i classe l'alumne no 
sortirà de l'aula, llevat del cas de canvi d'aula. No es pot romandre en el 
llocs de trànsit. 

5. L’inici i acabament de les classes s’anuncia amb un timbre. En sonar 
aquest, els alumnes que tinguin classe en la mateixa aula on es troben, 
romandran dins l’aula esperant el professor corresponent. Els alumnes que 
hagin de canviar d’aula s’adreçaran al nou espai que han d’ocupar amb 
diligència i sense interrompre la mobilitat de la resta. Un cop començada la 
classe no es permetrà l’entrada injustificada dels alumnes. 

6. L'absència del professor d'una classe no suposa interrupció de l'horari 
escolar, i els alumnes hauran, de romandre en l'aula fins que arribi el 
professor de guàrdia. 

7. No està permès sortir de l’aula per anar al lavabo sense un permís específic 
del professor. 

8. L'alumne haurà de portar a classe els llibres i estris necessaris per seguir 
amb aprofitament els ensenyaments de cada àrea. 

9. Tots estem obligats a usar la maquinària, mobiliari, ordinadors i en general 
tots els elements de l'Institut amb cura. Produir qualsevol dany a propòsit 
donarà lloc a una sanció. 

10. L'aula ha de estar en tot moment ordenada, i s'hi ha de mantenir una actitud 
correcta i respectuosa. Els canvis de classe es faran, amb ordre, silenci i 
celeritat. 

11. El vestíbul, les escales i els passadissos són llocs de trànsit, mai de 
permanència continuada en hores de classe. A l’hora de l'esbarjo tothom 
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haurà de sortir de l'edifici corresponent, sense córrer ni cridar, mantenint 
l'ordre adient en un Centre educatiu. 

12. No està permès l'accés dels alumnes a Consergeria, Sala de Professorat ni 
a Secretaria. 

13. Està prohibit fumar dins del recinte del Centre. També està prohibit el 
consum dins del Centre de qualsevol tipus de beguda alcohòlica o de 
qualsevol substància prohibida per les autoritats sanitàries. 

14. Està prohibit i es considera objecte de sanció, llençar guix, esborradors i 
papers, etc. o qualsevol altra acció impròpia de I' ús normal de les aules, 
biblioteca, tallers etc. 

15. Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats en tot moment al llarg de 
l’horari escolar i de forma expressa durant les classes 

16. Tot alumne que malmeti o sostregui quelcom, estarà obligat a pagar-lo, tant 
si es tracta d’un alumne com d'un grup. 

17. En les hores de classe els alumnes guardaran el silenci necessari tant dins 
de les aules com als passadissos i dependències. 

18. Està prohibit introduir i consumir qualsevol tipus de droga o begudes 
alcohòliques a l'Institut. De la mateixa manera no es permet menjar o beure 
en el decurs de les classes. 

19. Els alumnes no poden accedir a la Sala de Professors, als Departaments, a 
Consergeria i als despatxos sense la deguda autorització. 

20. Els alumnes hauran d'utilitzar en tot moment un llenguatge correcte, tant a 
nivell oral com escrit. No insultaran els seus companys, professors ni 
personal no docent. 

21. Tindran cura del comportament i dignitat personal: 
a. No s'asseuran per terra ni a les escales. 
b. Mantindran les normes d'higiene personal. 
c. Utilitzaran adequadament els serveis de wàters i lavabos de l'Institut. 
d. Evitaran ratllar, embrutar o fer malbé les parets, portes, taules i 

mobiliari de l'Institut. 
e. No llençaran papers per terra ni tampoc restes de menjar, bosses, 

xiclets, etc. 
22. En el recinte de la biblioteca es considerarà com actituds contràries a les 

normes de convivència tot allò que impliqui l’incompliment de la normativa i 
que no suposi mala intenció i/o una vulneració important dels principis 
establerts. En aquest cas, el mateix professor de biblioteca, cridarà l'atenció 
a l'infractor i donarà part a la Cap d'Estudis. Es consideraran com a faltes en 
el recinte de la biblioteca la reiteració en actituds contràries a les normes de 
convivència, com impedir d'una forma manifesta i persistent que els 
companys puguin realitzar qualsevol de les tasques pròpies de la biblioteca 
(estudiar, llegir, consultar llibres, etc.). 

23. En el temps d’esbarjo: 
a. L’assistència als esbarjos és obligatòria per a tots els alumnes del 

Centre, tret dels que hagin estat sancionats d’acord amb el que 
preveu el títol referent al règim disciplinari. 

b. En dies de pluja, l’esbarjo tindrà lloc a l’interior dels edificis del Centre 
 
5.8.- LES MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES (ESO, BATX i 
FP) 
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5.8.1.- CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES I 
SANCIONADORES 

 
En l'aplicació de les mesures correctores i de les sancions que corregeixen les 
faltes esmentades a l'article 37.1 de la Llei d’Educació s'han de tenir en compte 
els criteris següents: 
 
a) La sanció haurà de ser proporcionada a la conducta i haurà de tenir en 

compte l'edat i les situacions personals, familiars i socials, i contribuir, en la 
mesura que això sigui possible, el manteniment i la millora del seu procés 
educatiu. 

b) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
Als efectes de graduar les mesures corredores i les sancions, es tindran en 
compte les següents circumstàncies: 
 

 Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
l'actuació de l’alumne: 

 
1. El reconeixement espontani per part de l'alumne 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 causal. 
5. La falta d'intencionalitat. 

 

 Són considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l'actuació de l'alumne: 

 
1. Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap 

membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 
per qualsevol altra circumstància personal o social. 

2. Causar danys, injuries o ofenses als companys d'edat inferior o ais 
incorporats recentment al Centre. 

3. La premeditació i la reiteració. 
4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 
5.8.2.- TIPOLOGIA I COMPETÈNCIA SANCIONADORA 
 
Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 
convivència, comporten l’adopció de les mesures que estableixin les NOFC. 
 
Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la 
convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions 
previstes a l’article 37 de la Llei d’Educació de Catalunya. 
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Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte 
de correcció pel Centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la 
realització d’activitats complementàries i extraescolars. Igualment, comporta 
l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes 
dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin 
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres 
alumnes o altres membres de la comunitat educativa. 
 
5.8.3. CONDUCTES CONTRARIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL 
CENTRE I MESURES CORRECTORES 
 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del Centre les 
següents: 
 
a. Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 
b. Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat educativa. 
c. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 

del Centre com no portar el material o no fer els deures. 
d. Els actes d'indisciplina i les injuries o les ofenses contra membres de !a 

comunitat educativa. 
e. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del Centre, 

del material d'aquest o de la comunitat educativa. 
 
A més a més: 
 
Hi consta un grup tipificat de faltes, sense perjudici d’altres que s’hi puguin 
anotar. És el que a continuació segueix: 
 

 Aula/altres dependències: 
No portar el material per treballar. 
Negar-se a fer servir el material i/o a participar en les activitats de classe. 
Arribar amb retard sense causa justificada. 
Distorsionar a l’aula, afectant-ne el normal funcionament. 
Fer un mal ús dels recursos informàtics. 
Ús de material (electrònic o d’altre tipus) no autoritzat. 
Romandre en altres dependències del Centre quan no s’hi ha d’estar. 
Comportament incorrecte en l’hora d’esbarjo. 
Comportament incorrecte en les sortides i/o activitats extraescolars. 

 

 Material / instal·lacions: 
Danys intencionats al material de companys/es. 
Danys intencionats al material de professorat i altres membres de la 
comunitat escolar 
Danys intencionats al material del Centre. 
Sostracció de material de companys/es. 
Sostracció de material de professorat i altres membres de la comunitat 
escolar. 
Pèrdua de material com a conseqüència d’una actitud negligent. 
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 Faltes de respecte: 
Incorrecció o desconsideració cap a companys/es. 
Incorrecció o desconsideració cap a professorat i altres membres del 
Centre. 
Injúria o ofensa cap a companys/es. 
Injúria o ofensa cap a material de professorat i altres membres del 
Centre. 
Agressió física o amenaces cap a companys/es. 
Agressió física o amenaces cap a professorat i altres membres del 
Centre. 
Incitar a la realització d’accions violentes. 
Actuació o incitació a l’actuació perjudicial per a la salut o la integritat 
personal de companys/es. 
Actuació o incitació a l’actuació perjudicial per a la salut o la integritat 
personal de professorat i/o altres membres del Centre. 
Negar-se a abandonar l’aula en haver estat expulsat/da. 
No personar-se a l’aula de guàrdia. 
Negar-se a seguir les instruccions del professorat. 

 

 Altres: 
Suplantació de personalitat. 
Falsificació i/o sostracció de documents i/o material acadèmic. 
Altres que es puguin donar. 
Es preveuen circumstàncies atenuants, com el reconeixement de la falta 
i/o penediment, i agreujants, com la reincidència o reiteració, així com 
l’actitud de l’alumne al momento de la incidència. 

 

 Fumar és considerat com una actuació perjudicial per a la salut pròpia i 
d’altri. La incidència per fumar es resoldrà amb tres dies sense esbarjo en 
primera instància, i el fet de reincidir comportarà la privació del dret d’assistir 
al Centre per un període de tres dies lectius. 

 L’ús no autoritzat de programes informàtics, webs, xats, xarxes socials... 
podria comportar la privació del dret de l’ús de les aules informàtiques del 
Centre per un període de temps no determinat. 

 Ús no autoritzat de telèfons mòbils o aparells electrònics similars (MP4, 
ipod...): Quan un professor confisca un aparell a un alumne, se´l queda 24 
hores. Aquest en tindrà cura fins que els seus pares vinguin a buscar-lo 
personalment. Si l’alumne/a reincideix en aquesta conducta, l’aparell serà 
requisat a Direcció durant 15 dies com a mínim. Successives reincidències 
seran tractades en l’àmbit de la Comissió de Convivència. 

 No presentar-se sense causa justificada un alumne/a d’ESO per al 
compliment d’una mesura correctora imposada pel tutor/a, l’Equip Docent o 
el professorat: En cas de reincidència, la conducta serà tractada a la 
Comissió de Convivència. 

 
5.8.4.- PROCEDIMENT DE CORRECCIÓ  
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En aplicació de l'article 19 del Decret 102/2010 d´Autonomia dels Centres de 
nivell no universitari de Catalunya, s'estableix el següent procediment de 
mesures correctores: 
 
a) El/la professor/a que detecta la conducta, intervé immediatament amb 

alguna de les actuacions previstes en aquest reglament o altres 
d'equivalents i, segons la gravetat, informa el tutor o tutora dels fets. 

b) El tutor/a de l'alumne/s afectat/s intervé, si ho considera oportú, amb 
algunes de les actuacions previstes en el reglament o altres d'equivalents. 
Quan la gravetat dels fets ho reclami, el tutor/a informa a la Cap d'Estudis. 
Aquests últims càrrecs podran decidir si es tramita el cas per procediment 
ordinari o extraordinari. 

c) De manera ordinària, el tutor/a presentarà el cas per fer proposta de sanció 
a la Comissió de Convivència. 

d) En aplicació de l'article esmentat es constitueixen les comissions de 
convivència amb representants del sector pares i mares, alumnat i 
professorat del Consell Escolar. Ordinàriament, es reunirà cada comissió un 
cop per setmana en l’horari establert. Un cop estudiats els casos, a partir 
dels informes de l'Equip Docent o de tutoria, la Comissió corregirà les 
conductes contràries a la convivència i farà proposta d'expedient per a les 
conductes greument perjudicials o faltes. En casos determinats, des de Cap 
d'Estudis es podrà proposar, sense informe de l'Equip Docent, la correcció 
de conductes contràries a la Comissió de Convivència. Quan la Comissió de 
Convivència determini una correcció de la conducta contrària a la 
convivència o la sanció a una falta, establirà també la persona encarregada 
de vetllar pel compliment de la mesura correctiva, tasca que recaurà en un 
dels membres de l'Equip Docent de l'alumne/a afectat/da, habitualment el 
tutor/a. Quan la sanció imposada (o la mesura cautelar que s'apliqui) 
impliqui la privació de l'assistència a les classes habituals, l'alumne/a pot 
rebre un horari adaptat del lloc on ha d'estar, la feina que ha de realitzar i el 
professorat que vetllarà per ell/a. O bé romandrà al seu domicili per un 
període de temps determinat (màxim 5 dies) i, en aquest cas, se li farà 
entrega d´un dossier de feina per realitzar a casa que, en tornar de 
l´expulsió, haurà d´entregar a la Cap d´Estudis.  

e) Amb caràcter excepcional, i quan la gravetat del cas ho requereixi, des de 
Cap d'Estudis es podrà demanar a la Direcció la incoació d'un expedient, 
com a resultat d’una Comissió de Convivència o sense esperar una reunió 
de Comissió de Convivència. Assabentada la Direcció dels fets, s'adoptaran 
les mesures cautelars que calgui per poder efectuar una intervenció 
immediata i garantir el funcionament normal del Centre, que contemplen des 
de la suspensió provisional d’assistència a classe per un període mínim de 
3 dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius. La mesura 
cautelar s’ha de considerar a compte de la sanció. Sempre que sigui 
concordant amb el fet de contribuir a la millora del procés educatiu de 
l’alumne/a, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social 
per al Centre. S’ha de considerar l’ús de la mediació com a mecanisme per 
a la prevenció i resolució de conflictes, sense perjudici de l’aplicació d’altres 
iniciatives. 

 
5.8.5.- ACTUACIONS CONCRETES A FER 
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A) Professorat del Centre 
 
Qualsevol professor o professora ha de corregir qualsevol conducta contrària a 
la convivència al Centre, sigui quina sigui la circumstància i el lloc on es 
produeixi. 
 
En l'exercici de la seva tasca, el professorat del Centre intervindrà, quan detecti 
una conducta contrària a la convivència, amb les següents actuacions o altres 
de semblants: 
 
a) Amonestació verbal. 
b) Separació de la resta de companys i amonestació verbal. 
c) Canvi de lloc dins la classe. 
d) Imposició de feines compensatòries de la conducta contrària que es 

corregeix o restitutòries del mal ocasionat (recollir papers, esborrar la 
malifeta, fregar la brutícia, recollir cadires, ajudar en una tasca col·lectiva...). 

e) Allargar l'hora de classe sense perjudici d'altres classes o activitats 
acadèmiques. 

f) Fer repetir exercicis i activitats no correctes. 
g) Privar del temps d'esbarjo parcialment o total. 
h) Requisar material o estris perillosos per a la convivència. 
i) Separació temporal de la classe per un període màxim de 5 minuts. 
j) Expulsió de la classe o activitat acadèmica pel que resta de temps per a la 

seva finalització. 
 
Totes aquestes mesures del professorat podran anar acompanyades, si cal, de 
les informacions pertinents per escrit al tutor/a i a la Cap d'Estudis. Es fa servir 
el full d’amonestació. Cal lliurar l’original a la Cap d’Estudis. El Centre, arribat el 
cas, podria establir un altre procediment. 
 
Procediment d'actuació en cas d'expulsió de la classe: 
 
Cal donar a l'alumnat expulsat instruccions precises d'allò que ha de fer i de la 
feina que ha d'acabar. L'alumnat anirà a l'aula del professorat de guàrdia a fer 
la tasca encomanada. El professorat de guàrdia vetllarà perquè l'alumne/a faci 
la tasca encarregada i, si no en té, o l’acompanyarà a classe a buscar-ne o, si 
el moment no ho permet, li'n donarà ell/a mateix/a. Un cop acabada la classe o 
activitat de la qual l'alumne/a estava separat, el/la professor/a que l'hagi 
expulsat li demanarà comptes de la tasca encarregada per ell/a mateix/a o pel 
professorat de guàrdia. 
 
B) Comissió de Convivència 
 
La Comissió de Convivència corresponent, un cop estudiat el cas proposat per 
l'Equip de tutoria, per la coordinació de nivell o per la Cap d'Estudis, farà 
proposta de mesura correctiva. 
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Totes les mesures correctives seran comunicades als tutors legals de 
l'alumne/a i n'haurà de quedar constància per escrit. Podran ser les següents o 
unes altres de semblants: 
 
a) Exigir a l'alumne/a que tingui un full de seguiment personalitzat, segons el 

tipus i el grau de la conducta contrària que es corregeix. 
b) Imposició de feines compensatòries de la conducta contrària que es 

corregeix o restitutòries del mal ocasionat, en horari no lectiu. Les tasques 
imposades poden tenir relació o no amb la conducta que es corregeix: 
abaixar o apujar cadires de les aules, confeccionar rètols al·lusius a 
conductes afavoridores de la convivència, pintar, desbrossar i netejar els 
patis, repassar les aules (cadires, llums, finestres, papereres...), buidar les 
papereres de reciclatge, revisar lavabos i deixar-los Equipats, revisar 
avaries, tasques de suport a la biblioteca... 

c) Realització de tasques d'estudi i deures al Centre en hores no lectives. 
d) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries. 
e) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes o a totes les 

classes romanent al Centre o al seu domicili (fins a un màxim de 5 dies). 
Tant en un cas com en l´altre, l'Equip Docent assignarà a l'alumne/a 
tasques de treball acadèmic.  

f) Proposta d'instrucció d'expedient per a faltes. La Comissió, en aquest cas, 
proposarà a la Direcció un/a instructor/a entre el professorat. En casos molt 
greus, es podrà prolongar el període màxim de la suspensió temporal, a 
partir de 3 dies sense arribar a superar en cap cas el termini de 20 dies 
lectius. 

 
5.8.6.- PRESCRIPCIÓ DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES 
DE CONVIVÈNCIA I DE LES MESURES CORRECTORES (Art. 25.6 / Decret 
102/2010) 
 
Les conductes contràries a les normes de convivència del Centre prescriuen en 
el termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures 
correctores prescriuen en el termini d'un mes de la seva imposició. 
 
5.8.7.- CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA 
EN EL CENTRE I SANCIONS 
 
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el Centre 
educatiu les següents conductes (Art. 37 LEC): 
 

a. Les injuries, ofenses, agressió física, 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 infimitat o llur 
integritat personal. 

b. L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 
del Centre, el deteriorament greu de les dependències o els Equipaments 
del Centre, la falsificació o sostracció de documents i materials acadèmics i 
la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 
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c. Els actes o la possessió de mitjans o substancies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

d. La reiterada i sistemàtica comissió d'actes contraris a les normes de 
convivència en el Centre. 

 
5.8.7.1.- Circumstàncies agreujants (Art. 37 LEC): 
 
Els actes o les conductes a què fan referència els punts a,b,c i d anteriors que 
impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, rafa, naixença o qualsevol altra 
condició personal o social dels afectats s 'han de considerar especialment 
greus. 
 
5.8.7.2.- Les sancions que es poden imposar per la comissió de faltes 
tipificades com a greument perjudicials per a la convivència són les 
següents (Art. 37 LEC): 

 
a. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries del Centre durant un període que no podrà ser superior a 
tres meses o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic 
si són menys de tres mesos. 

b. Suspensió del dret d'assistència al Centre o a determinares classes per un 
període màxim de tres mesos. El tutor o tutora lliurarà a l'alumne un pla de 
treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de 
seguiment i control durant els dies de no assistència al Centre per tal de 
garantir el dret a l'avaluació continua. 

c. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al Centre en el qual es va 
cometre la falta. 

 
5.8.7.3.- Garanties i procediment en la correcció de faltes greument 
perjudicials per a la convivencia (Article 25. Decret 102/2010) 
 
1. Correspon a la Direcció del Centre imposar la sanció en la resolució de 

l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora 
incorpori alguna activitat d’utilitat social per al Centre i, en el seu cas, del 
rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària 
en la resolució del mateix expedient. 

2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a 
un o una docent amb designació a càrrec de la Direcció del Centre. A 
l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i 
es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al 
Centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o 
materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se 
sanciona. 

3. De la incoació de l’expedient la Direcció del Centre n’informa l’alumnat 
afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors 
legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció que es 
considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, 
l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i 
també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient 
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completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin 
manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es 
proposa o hi puguin formular al·legacions. El Termini per realitzar el tràmit 
de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància 
escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de 
cinc dies lectius més. 

4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la 
resta d’alumnat del Centre, en incoar un expedient la Direcció del Centre pot 
aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a 
classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la Direcció que incoa 
l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar lano-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. 
Aquesta mesura es pot adoptat, pel que fa al moment de la seva aplicació, 
seguint dos sistemes: 

a. D’urgència. Aplicació immediata a la falta comesa de la 
suspensió provisional d’assistència a classe i notificació 
posterior als pares o tutors legals, tutor/a, Equip Docent i 
comissió de convivència. 

b. Ordinari. Aplicació un cop convocada la comissió de convivència 
pel director i valorats els informes al respecte, si s’escau, del 
tutor/a, Equip Docent o professorat. 

5. Un cop resolt l’expedient per la Direcció del Centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el 
consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis 
territorials corresponents. En qualsevol cas, la Direcció del Centre ha 
d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt. 
Les faltes i sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició. 

6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la 
pèrdua del dret a assistir temporalment al Centre en les etapes 
d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o 
tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la 
sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció 
d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el Centre, en les etapes 
obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre Centre. El 
Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el 
Centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de 
l’alumnat en qüestió. 

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials 
per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, 
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la Direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, 
ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENT SANCIONADOR. Faltes greument perjudicials per a la convivència del Centre 

(LEC, arts.30 al 38/Decret 102/2010, d'Autonomia, arts.23 al 25) 

 A. PROCEDIMENT ORDINARI: 

 Coneixement dels fets... ... ... ... ... ... Prescripció als 3 mesos de la seva comissió.   

 ↓ 

 El director/a acorda incoar expedient disciplinari, designa un/a docent la instrucció de l'expedient (1), 

n'informa l'alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals.  

 ... ... ... ... ... ... ... ...  En incoar l'expedient el director/a pot aplicar de manera excepcional, mesures 

provisionals (2).  

 ↓ 

 L'instructor/a practica les actuacions que considera pertinents per l'esclariment dels fets així com per a la 

determinació de les persones responsables.  

 ↓ 

 L'instructor/a elabora proposta de resolució provisional.  

 ... ... ... ... ... ... ... ... L'instructor/a escolta l'alumnat (i els pares o tutors legals, si escau) i els dóna vista de 

"expedient completat fins a proposta de resolució provisional ( tràmit de vista i audiència), per tal que puguin 

manifestar la seva conformitat amb allò que en l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular 

al·legacions (3).  

 L'instructor/a formula proposta definitiva de resolució.  

 ↓ 

 El director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui (4).  

 ↓ 

 El director/a notifica a l'alumnat/pares la resolució adoptada (5).  

 ↓ 

 Possible presentació de recursos o reclamacions pertinents davant dels ST (6).  

 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 
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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/a legal.  

(1) A l'expedient:  

-S'estableixen els fets i la responsabilitat de l'alumnat implicat.  

-Es proposa la sanció i, si escau, les activitats d'utilitat social i, en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels 

danys materials que eventualment hagin quedat afectats per l'actuació que se sanciona. 

-L'instructor/a en el qual es doni alguna de les circumstàncies assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, s'haurà 

d'intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director/a del Centre, el qual resoldrà. Les persones 

interessades poden promoure la recusació de l'instructor si es donen els casos previstos en l'art. 28 de la Llei 30/1992.  

(2) Per tal d'estalviar perjudicis majors a l'alumnat afectat o de la resta de l'alumnat, en incoar un expedient, la Direcció 

pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius 

prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la Direcció. Aquesta suspensió 

pot comportar la no-assistència al Centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir, però no podrà participar en les 

activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a classe. La suspensió provisional 

d'assistència a classe, a compte de la sanció, ha de determinar activitats i mesures a dur a terme.  

(3) El termini per realitzar el tràmit de vista d'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar constància escrita, és 

de 5 dies lectius i el termini per formular al·legacions és de 5 dies lectius més.  

(4) Per garantir l'efecte 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/a 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.  

(5) Un cop resolt l'expedient per la Direcció del Centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l'alumnat 

afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens prejudici, de la presentació dels 

recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la Direcció el Centre 

ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions a què es referix 

aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.  

(6) Contra les resolucions del director/a dels Centres educatius públics es pot interposar recurs d'alçada en un termini 

màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director/a dels serveis territorials 

corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Contra les resolucions del director/a dels Centres privats sostinguts amb fons públics es pot presentar reclamació 

davant el director/a dels ST.  

 
5.9. SORTIDES ESCOLARS 

 
Normes generals: 
 

 Els professors/es que volen organitzar una sortida ho han de preveure a la 
programació i ho han de comunicar al cap de departament. 

 Cada departament lliurarà, el mes de setembre, una proposta de sortides de 
tot l'any organitzada per nivells i trimestres i la lliurarà al Cap d'Estudis. 

 La Cap d´Estudis i el Cap d´Estudis Adjunt revisaran les sortides i 
n’informarà l’Equip Docent corresponent. Decidiran quines es poden 
realitzar i el coordinador/a ho notificarà a la coordinadora pedagògica i al 
Cap d’Estudis. Es portarà a Consell Escolar. 

 El Consell Escolar ha d’aprovar totes les sortides del recinte escolar a l’inici 
de cada curs. També les que es realitzen dins l’hora de classe. 
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 La Cap d´Estudis i el Cap d´Estudis Adjunt informarà el professorat que 
organitza la sortida si és possible fer-la i quan. 

 Un cop aprovada la sortida, la comunicació dels professors/es 
acompanyants i del preu l’ha de fer el professorat organitzador. 

 Per contractar el transport s’haurà de demanar el pressupost i que sigui 
respost via el/la secretari/a del Centre, que serà el que formalitzarà el 
contracte. 

 En el cas de l´ESO i el BATX, el professorat organitzador informarà els 
alumnes i els pares, per escrit (imprès de sortides a la sala de professorat; 
d’aquest imprès també en lliurarà un exemplar a la la Cap d´Estudis), 
almenys 2 dies abans de la sortida. 

 Totes les gestions i comunicacions de les sortides són responsabilitat del 
professorat organitzador. Haurà d’omplir el full de justificació de comptes de 
la sortida acompanyada de la llista d’alumnat assistent i lliurar-la a 
Secretaria, màxim una setmana després de la sortida. 

 Per cada vint alumnes hi ha d’haver un professor. No es poden fer sortides 
amb menys de dos acompanyants, si no és que el Consell Escolar aprova la 
sortida amb un professor/a. 

 Els pares signaran una autorització per a totes les sortides aprovades pel 
Consell Escolar, en cas de menors d´edat. 

 
Normes específiques per a cada sortida de Centre: 
 

 L’Equip Docent de nivell tindrà en compte les faltes d’assistència 
injustificades i el comportament de l’alumnat per autoritzar-lo o no a assistir 
a la sortida de Centre. 

 El professorat responsable i els/les acompanyants haurà de deixar al Cap 
d’Estudis feina per als grups on calgui fer guàrdia. 

 
5.10.- PARTICIPACIÓ DE L' ALUMNAT. Delegats/des de curs 

 
Els/les representants de l'alumnat són elegits/des pel seu grup-classe. Són 
revocats per ells mateixos quan considerin que no compleixen el paper que els 
havien encomanat, o bé tinguin incidències de comportament. El seu mandat 
és, en principi, per un curs escolar. 
 
Qualsevol membre de l'alumnat és elegible com a representant. 
 
Exerceixen de portaveus, en tot moment, de la voluntat del seu grup i en 
defensen els drets. 
 
Han de ser informats/des pels òrgans de govern sobre el funcionament del 
Centre i/o sobre qualsevol altre esdeveniment que pugui afectar l'alumnat en 
general o d'una matèria concreta, com a representant d'aquells. 
 
En el desenvolupament de la seva tasca, podran utilitzar el temps necessari 
dins de l’horari lectiu del Centre. 
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Tenen el dret de reunir-se al mateix Centre, per tal de coordinar-se amb els/les 
representants de les altres classes. 
 
Poden rebre suports econòmics del Centre per facilitar la realització de les 
seves funcions (desplaçaments, trameses de cartes...). 
 
Funcions del delegat/da: 
 
a) Fer d'interlocutor/a en qualsevol problema entre l'alumnat i el professorat o 

els òrgans de gestió del Centre, per mitjà del tutor/a de grup. 
b) Potenciar la participació i l'associacionisme de l'alumnat en totes les esferes 

i en tots els àmbits. 
c) Mantenir permanentment informat la resta d'alumnes de les decisions 

preses pels òrgans de Direcció del Centre, així com de qualsevol 
esdeveniment que pugui afectar la seva vida d'estudiant. 

d) Donar suport i col·laborar amb els membres del Consell Escolar en les 
tasques de discussió i elaboració relacionades amb l'esmentat consell, a 
través del Consell de Delegats. 

e) Participar en l'organització d'activitats en algunes jornades de Centre. 
h) Qualsevol altra funció designada per l'alumnat que l'ha escollit. 
 
5.11.- PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES 
 

Podran ser membres de l'AMPA de l'INS Eugeni d´Ors els pares o tutors/es de 
l'alumnat matriculat al Centre. 
 
Objectius de l' AMPA: 
 
a) Donar suport i assistència als membres de l'Associació i, en general, a 

pares i a mares, tutors/es, al professorat i a l'alumnat del Centre i als seus 
òrgans de govern i participació, en tot allò que es refereix a l'educació dels 
seus fills i de les seves filles i, em conjunt, de tot l'alumnat matriculat al 
Centre. 

b) Promoure la participació de pares i mares de l'alumnat en la gestió del 
Centre. 

c) Promoure la representació i la participació dels pares de l'alumnat al Consell 
escolar i altres òrgans col·legiats. 

d) Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i 
laboral de l'entorn. 

e) Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell 
Escolar en la programació d'activitats complementàries extraescolars o de 
serveis. 

f) Promoure les activitats de formació dels pares, tant des del vessant cultural 
com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. 

g) Escollir els representants del sector de pares d'alumnes quan hi hagi 
vacants o quan calgui renovar la meitat dels membres representats del 
sector. 

h) Fomentar, participar i gestionar el programa de la reutilització de llibres de 
text. 
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L'AMPA disposarà, sempre que sigui possible, d'un local del Centre per a la 
coordinació de les activitats que li són pròpies. 
 
5.12.- QUOTES DE MATERIAL 
 
Amb la matrícula anual, cada alumne/a ha d´abonar una quota destinada a 
cobrir les despeses de material que inclou fotocòpies i el material fungible 
utilitzat a les matèries. 
 
Aquesta quota, que té carácter voluntari, és aprovada i revisada anualment pel 
Consell Escolar i varia segons el nivell educatiu cursat. 
 
La gestió d´aquesta quota correspon al sector AMPA. 
 
5.13.- PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 
El personal d’administració i serveis de l’INS Eugeni d´Ors és compost per tres 
subalterns i dos administratius. 
 
Les funcions dels subalterns queden recollides a la taula següent: 
 
FUNCIONS GENERALS TASQUES CONCRECIÓ 

Vigilar les 

instal·lacions del 
Centre 

Cura i control de les instal·lacions, 

Equipaments, mobiliari i material Del 
Centre, tant de l’edifici principal com 
dels annexos (tallers, instal·lacions 

esportives, pati). Comunicació a 
Secretaria de les anomalies que es 
puguin detectar quant al seu estat, 

ús i funcionament. 
 

-Anotació dels desperfectes que es 

detectin en la llibreta de 
manteniment. 
-Detecció de les tasques de 

manteniment necessàries (pintura, 
neteja...) i comunicar-ho a 
Secretaria. 

 

Posada en funcionament i tancament 

de les instal·lacions de llum, aigua, 
gas, calefacció. 
 

-Caldrà tenir en compte la 

planificació establerta. 
 

Controlar els 
accessos i rebre 

les persones que 
accedeixen al 
Centre 

 

Obertura i tancament dels accessos 
al Centre, aules, despatxos, 

instal·lacions esportives i altres 
serveis del Centre. 
 

-Obertura i tancament dels accessos 
al Centre, comprovant que en acabar 

les classes les diferents instal·lacions 
dels espais resten ben tancades 
(llums, portes, persianes, ordinadors, 

aire condicionat,...). 
-Connexió i desconnexió de l’alarma. 
-Obertura i tancament de la porta de 

l’aparcament segons horari (10 
minuts abans i 5 minuts després de 
les entrades) (5 minuts abans i 10 

minuts després de les sortides). 
-Control de la porta del vestíbul 
sobretot en les hores d’entrada i 
sortida i a les hores d’esbarjo. La 

porta ha d’estar sempre tancada. 
-Sempre hauria d’haver dos 
conserges disponibles a les següents 

hores: esbarjo del matí, sortida ESO 
migdia i tarda, entrada ESO tarda. 
-Avisar a Secretaria quan se surti a 

fer encàrrecs o a esmorzar i no quedi 
cap conserge disponible.  
-En el cas que només hi hagi 

disponible un/a conserge, aquest 
haurà de vetllar pel control de la 
porta d’entrada i el telèfon. 

-Quan hi hagi dos conserges 
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disponibles, només un farà la tasca 

de control de la porta d’entrada i del 
telèfon. 

Custodiar el 
material, el 
mobiliari i les 

instal·lacions del 
Centre 

Cooperar amb el bon 
desenvolupament de les activitats 
extraescolars, culturals i esportives 

que hagin estat degudament 
autoritzades 

-Ajudar als usuaris a localitzar i 
utilitzar convenientment lês 
instal·lacions i serveis que els hagin 

estat concedits. 

Cura i custòdia de les claus de totes 

les dependències. Tenir-les 
endreçades i controlades. 
 

-Mantenir sempre l’armari de les 

claus tancat. 
-Cada cop que es deixa una clau cal 
anotar-ho en el registre corresponent 

(hora, professor/a o operari i si s’ha 
tornat o no). 
-No es poden deixar les claus a cap 

alumne/a. 

Recepció de visites i de trucades 
telefòniques a la centraleta. 

-Recepció de visites i localitzar el 
professorat. 

-Recepció de paquets i/o comandes i 
comunicar-ho a Secretaria. 
-Recepció i control del personal 

extern (apuntar les entrades i 
sortides en la graella corresponent i 
avisar a Direcció). 

-Acompanyament de la brigada 
municipal o empreses 
subcontractades que vinguin a 

reparar avaries de mês envergadura 
o que vinguin a realitzar obres en 
general). 

-Recepció de les trucades 
telefòniques i derivació d’aquestes. 
-Comunicació dels encàrrecs al 

personal que no està disponible en el 
moment d’una visita o d’una trucada 
telefònica. 

 

Traslladar mobiliari i aparells que, 
per volum i/o pes, no requereixin La 

intervenció d’un Equip especialitzat. 
 

-Disposició de les cadires 
necessàries en els espais previstos 

per reunions. 
-Disposició de material audiovisual 
i/o informàtic en els espais que es 

requereixin. 
-Disposició i ordenació del mobiliari 
de les aules quan calgui. 

Cura i control del material, mobiliari i 
instal·lacions. 

-Revisar que si hi ha els tallers 
oberts a les hores d’esbarjo que no 
hi hagi material per fora (tipus taules 

per reparar, cadires,...). 
-Localitzar material o instal·lacions 
que puguin ser defectuoses i avisar a 

Secretaria. 

Utilitzar i 
manipular 

fotocopiadores i 
similars 

Posada en funcionament i tancament 
de les fotocopiadores del Centre. 

 

-Engegar-les al matí i parar-les a 
darrera hora. 

 

Cura del manteniment de les 

fotocopiadores. 

-Fer la comanda de toner quan 

aquest estigui a punt d’esgotar-se. 
-Avisar al servei de manteniment 
quan es presenten problemes. 

Realització d’enquadernacions, 
fotocòpies, transparències, .... 
 

-Recordatori al professorat que les 
butlletes de sol·licitud de fotocòpies, 
etc, sempre s’han emplenar. 

-Només tindran accés a la 
fotocopiadora de consergeria els 
conserges, el personal de Secretaria 

i l’Equip Directiu. 

Control de les fotocòpies i dossiers 
fets 

-Classificació de les butlletes de 
sol·licitud de fotocòpies 

corresponents (pels diferents codis). 
Lliurar-les a Secretaria cada 
setmana. 

-Ordenació de les butlletes de 
sol·licitud de dossiers (lliurar-les a 
Secretaria juntament amb el full de 

justificació de comptes). 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  NOFC 

 Institut Eugeni d’Ors 

           

 

77 

 

Atendre l´alumnat Col·laboració en el manteniment de 
l’ordre de l’alumnat en les entrades i 
sortides. 

-Quan hi hagi dos conserges 
disponibles, col·laborar amb els 
professors/res de guàrdia tancant 

portes i llums de les aules buides. 
-Cada dia d’11.30h a 12 hores un 
conserge vetllarà a consergeria per 

la porta del vestíbul i l’altre vetllarà 
per l’obertura i tancament de portes, 
passadissos, lavabos i l’ordre en la 

zona dels lavabos. 

Col·laboració en el manteniment de 
l’ordre quan els professors/res de 

guàrdia estiguin substituint un altre 
professor/a a l’aula. 

-Si hi ha constància que no hi ha cap 
professor de guàrdia disponible, 

caldrà fer una ronda sobretot per 
vigilar l’ordre en la zona dels 
lavabos; en el cas que hi hagi 

alumnes passejant pel Centre, caldrà 
dur-los a l’aula on hi hagi un 
professor/a de guàrdia.(aquesta 

actuació no es farà si només hi ha un 
conserge disponible al Centre). 

Intervenció en els petits accidents de 

l’alumnat segons el protocol 
d’actuació del Centre. 

-Fer petites cures utilitzant la 

farmaciola del Centre. 
-Avisar a Secretaria o a l’Equip 
Directiu si l’accident requereix 

assistència sanitària externa. 
-En cap cas es pot subministrar 
medicaments a l’alumnat (aspirines, 

gelocatils,...). 

Col·laboració en el control de la 
puntualitat i l’absentisme de 

l’alumnat. 

-Els alumnes que arriben tard 
s’apunten en la graella corresponent. 

-Durant l’horari lectiu, abans de 
deixar sortir un alumne/a d’ESO del 
Centre caldrà comprovar l’agenda on 

constarà l’autorització corresponent. 

Avís d’encàrrecs telefònics o 
familiars urgents. 

-Fer arribar als alumnes els 
encàrrecs urgents a través del tutor/a 

o bé dirigint-se a l’aula corresponent. 

 Venda de dossiers i de fotocopies 

esporàdiques 

-Venda de material a l’alumnat dins 

de l’horari establert. 

Donar suport al 
funcionament i 

estructura del 
Centre i també a 
l’Equip Directiu 

Consultar la llibreta de tasques cada 
dia. 

 

-El personal de consergeria es 
planifica la feina. 

-L’Equip Directiu hi anota les dates 
de Claustres, consells escolars, 
cursos... 

Recepció i distribució del correu. -Recollida de les cartes i paquets a 
l’oficina de correus. 
-Lliurament de la correspondència 

generada al Centre a l’oficina del 
correus. 

Realització d’encàrrecs, dins i fora 

del Centre, relacionats amb les 
activitats i funcionament propis 
d’aquest. 

-Gestions diverses encarregades per 

Secretaria o Direcció (petites 
compres, recollida de rebuts, petits 
encàrrecs). 

Control de material que s’utilitza a 
consergeria. 

-Fer comandes del material 
necessari per a les enquadernacions. 

-Control del material que falta i avisar 
a Secretaria quan faci falta fer–ne 
una comanda. 

Elaboració de la liquidació mensual 
dels ingressos i despeses de 
consergeria. 

-El full de liquidació es lliurarà a 
Secretaria al final de cada mes. 
-Aquest full serà elaborat pel 

conserge amb horari tarda-nit. 

Participació en els processos de 
preinscripció i matriculació del Centre 

-Lliurament d’impresos de 
matriculació i preinscripció. 

-Atenció de consultes presencials i 
derivació si s’escau. 

 
 
Funcions dels administratius: 
 
a) Mecanografiar i despatxar la correspondència. 
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b) Elaboració i/o transcripció de documents i cartes. 
c) Tenir cura de la gestió de l’arxiu, dels fitxers i de la classificació de 

documents. 
d) Manipulació del maquinari i programari propi de la Secretaria. 
e) Atenció i informació a les famílies i alumnat del Centre. 
f) Control i gestió de pagaments dels alumnes: emissió de rebuts, control de 

sortides i activitats, quotes de matrícula. 
g) Gestió integrada de l’alumnat amb els programaris proporcionats pel 

Departament. 
h) Informació, gestió i control de beques i ajuts convocats per les diferents 

administracions. 
i) Altres funcions similars, pròpies de la Secretaria d’un Centre docent. 
 
El personal d’administració i serveis té dret a: 
 
a) Que li sigui abonat el quilometratge en els desplaçaments fora de l´Institut 

per compte del Centre. 
b) Poder assistir a cursets de reciclatge i ampliació de coneixements 

relacionats amb el seu treball. 
c) Poder assistir a les reunions del Claustre, si el tema a tractar és de la seva 

competència. 
d) En el cas que hagi de realitzar més hores de treball de les corresponents a 

la seva jornada, que puguin ser descomptades a voluntat de les persones 
interessades. 

e) Que el lloc on treballen sigui respectat pel professorat i per l’alumnat. 
f) Ser consultat per la Direcció en relació a qualsevol canvi que es vulgui 

realitzar en el lloc on treballen. 
 
En cap cas no es podrà exigir dels diversos funcionaris (contractats o de 
carrera) que realitzin activitats en desacord amb les funcions esmentades. 
 
 
 
5.14 ORGANITZACIÓ DE L’FCT. 
 
Inici de l’FCT 
 

La direcció del centre docent, d’acord amb l’equip docent responsable de la 
impartició del cicle formatiu, pot establir que per iniciar la formació en centres 
de treball cal l’avaluació positiva de tots els crèdits/mòduls cursats fins al 
moment d’iniciar-la, o bé, per als alumnes que no els hagin superat tots, una 
valoració individualitzada del grau d’assoliment dels objectius dels crèdits o 
mòduls cursats, de les possibilitats raonables de recuperació i de l’aprofitament 
previsible que l’alumne pugui obtenir de l’FCT.  
 
L’FCT es pot començar a l’inici del 2n trimestre, en els cicles d’un any (en cap 
cas es podran començar durant el primer trimestre), i a l’inici del tercer trimestre 
del primer curs, en els cicles de dos anys.  
 
Per iniciar l’FCT cal que l’alumne/a: 
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1. Tingui aprovada o estigui cursant la UF2 de Prevenció de riscos laborals o 
bé, en cicles LOGSE, la UD equivalent. 
 
2. Iniciarà l’FCT quan compleixi els requisits establerts en la programació de 
l’FCT de cada cicle. S’especificaran més endavant les particularitats de cada 
cicle. 
 
3. Hagi mostrat una actitud positiva (en cas de programació LOGSE) o unes 
competències professionals, personals i socials adequades (en cas de 
programació LOE) en els seus estudis.(capacitat de treball en equip, iniciativa, 
capacitat per resoldre problemes...) 
 
4. Estigui preparat per a realitzar l’aprenentatge que s’espera obtenir amb les 
pràctiques a l’empresa. 
 
5. L’alumnat pot sol·licitar un lloc de pràctiques o una zona determinada per fer 
les pràctiques, però la decisió final depèn dels criteris establerts en la 
programació del cicle definides per l’equip docent i de la coordinació d’FCT. La 
decisió estarà en funció del perfil de l’empresa, així com de les actituds i 
habilitats del propi alumne, sempre prioritzant que l’alumnat tregui el màxim 
profit del període de pràctiques i respectant les necessitats dels centres de 
pràctiques. 
 
6. L’alumne/a ha de comunicar al seu tutor/a d’FCT el seu interès en postergar  
les seves pràctiques abans d’iniciar els tràmits. 
 
7. Estar en possessió del certificat de delictes de naturalesa sexual, si s’escau, 
en les empreses que treballen amb menors d’edat. Sempre que l’empresa 
demani el mencionat certificat als seus treballadors, l’alumne/a ha de presentar-
lo conjuntament amb l’acord. 
 
 
Requisits de cada cicle: 
 
CFGM Cures auxiliats d’infermeria: 
- Els alumnes que procedeixin d’un altre cicle i que tinguin la possibilitat de 
convalidar alguns dels crèdits, seria aconsellable que cursin els crèdits 3, 4 i 6. 
per poder fer les pràctiques en un centre hospitalari. L’equip docent considera 
que és menester fer aquest crèdits perquè són la base de la pràctica 
hospitalària. Tal i com es recull en el punt 5 de l’apartat inici de l’FCT, serà 
decisió final de l’equip docent el centre de treball que s’assignarà a l’alumnat. 
 
- La part lectiva del cicle té una durada d’un curs i el crèdit d’FCT s’iniciarà al 
primer trimestre del segon any un cop s’hagi superat la part teòrica. Amb 
l’objectiu d’aprofitar  al màxim les pràctiques, es faran en un horari intensiu de 7 
h., en torn de matí o tarda i en el període de setembre a desembre. El títol es 
podrà gestionar al gener, sempre i quan la valoració de l’FCT hagi estat 
positiva. 
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- La decisió de portar a un alumne entre gener i maig, l’adoptarà l’equip docent 
en funció de les notes de l’alumne/a i del seu comportament tant als tallers com 
a la classe, envers als companys/es i al professorat que imparteix els diferents 
cicles. 
 
- Tots els/les alumnes hauran de presentar el carnet de vacunació o el 
document corresponent que acrediti que estan immunitzats contra l’Hepatitis B i 
el Tètanus. 
 
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 

- Com a norma general, haver aprovat el 100% de la càrrega lectiva de 1r curs. 
 
- Excepcionalment, en cas d’haver suspès un màxim de tres Unitats Formatives 
que no pertanyin M1 i M2, l’equip docent responsable del cicle, conjuntament 
amb el coordinador d’FP i la direcció del centre, valoraran la possibilitat de 
poder iniciar l’FCT. 
 
- Les següents condicions són imprescindibles per poder cursar l’FCT: 
 - Entendre i parlar correctament català i castellà 
 - Saber ordenar alfabèticament  
 - Demostrar en tot moment actitud i responsabilitat adequades 
 
CFGM Atenció a les persones en situació de dependència. 
- L'equip docent tindrà en compte la manca d'actituds/habilitats socials que 
pugui tenir l'alumnat. Penalitzarà  aquells alumnes que hagin pogut mantenir 
una conducta disruptiva ( amb partes, expulsions o bé expedients oberts) o fins 
i tot amb dificultats en competències socials molt necessàries en la tasca d'un 
tècnic en APSD. 
 
CFGS de Documentació i administració sanitàries. (pendent) 
 
 
CFGS Laboratori clínic i biomèdic 
- Els  alumnes que no hagin aprovat els mòduls 1, 2 i la UF1 del mòdul 4 de 
primer curs, no podran accedir al mòdul de FCT. (Excepcionalment l’alumnat 
que comencin les practiques durant el primer curs haurà de presentar una 
evolució favorable d’aquests mòduls) 
CFGS Integració social 
 
- És necessari tenir aprovat/convalidat el M9 

 
- Es rescindiarà l’acord als alumnes que deixin d’assitir als mòduls que estiguin 
cursant tant de primer com de segon curs. 
 
 
Interrupció de l’FCT 
 
El/la tutor/a pot decidir interrompre la realització de l’FCT d’un/a alumne/a partir 
dels informes de l’empresa o l’actitud a les classes. En aquests casos, 
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s’informarà a l’empresa, a l’equip docent i a la coordinació d’FP que valoraran 
la situació i decidiran si l’alumne pot continuar l’FCT.  
 
Si s’interromp, per decisió de l’alumne, de l’empresa o del/la tutor/a, un acord, 
el/la tutor/a en farà un de nou, si s’escau. Amb dos acords interromputs, 
l’alumne haurà de fer un temps d’espera, fins i tot deixar-les per al curs següent  
si es creu convenient. 
 
Es podria iniciar un expedient disciplinari per determinar-ne responsabilitats si 
la gravetat dels fets que han portat a la interrupció de l’acord així ho 
requereixen. 
 
L’alumne/a avaluat “No apte” pot ser avaluat, en el mateix centre i cicle 
formatiu, en una segona convocatòria com a màxim. 
 
Incidències en l’FCT 
 
Davant qualsevol incidència en l’FCT (ajornar-ne l’inici, arribar tard més d’un 
dia, petició de canvi d’empresa, informe negatiu per part de l’empresa, ... ) el/la 
tutor/a les posarà en coneixement de la coordinació d’FP per valorar si 
constitueixen falta disciplinària, o són motiu de rescissió de conveni. o cal 
donar-hi a conèixer a l’equip docent o obrir un temps d’observació. Cal que es 
valori la interrupció del conveni. 
 
L’alumnat ha d’haver gestionat correctament la documentació (acord i pla 
d’activitats) per a que el tutor/a pugui posar l’apte en l’expedient de l’alumne/a. 

 
Responsabilitat de l’alumne en l’establiment d’un acord per cursar el 
mòdul d’FCT: 

 
1. Assistir a les pràctiques 

acordades, complir l’horari establert i informar de les activitats diàries 
executades d’entre les previstes en el Pla d’activitats. 

2. Emplenar el quadern de pràctiques. Cal que el quadern telemàtic estigui 
emplenat al dia i s’hagin gestionat els informes de valoració mensual. Els 
informes de seguiment han de recollir els dies i hores que s’han assistit 
al centre de pràctiques i les activitats realitzades, en el cas de reflectir 
dades falses, comportarà suspendre el crèdit/mòdul. 

3. L’alumne/a, doncs, que no gestioni el quadern telemàtic de pràctiques 
segons els requisits exposats i  durant els terminis que el tutor/a 
estableixi, no podrà ser avaluat de l’FCT. 

4. Respectar les normes, 
la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge 
corporativa establerta per l’empresa o entitat col·laboradora. 

5. Respectar la legislació 
aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals 

6. Si s’escau, lliurar a l’empresa el certificat de delictes de naturalesa 
sexual. 
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6. SERVEIS DE L’INSTITUT 

 
6.1 SERVEI DE REPROGRAFIA 
 
El Centre disposa dels següents recursos: 
 
- una fotocopiadora i una impressora a color a consergeria 
 
Quan es vulgui fer fotocòpies s’haurà d’emplenar una butlleta a consergeria, 
adjuntar-la als originals i lliurar-ho als conserges. 
 
6.2. SERVEI DE CANTINA 

 
L’Institut disposa de serveis propis de cantina a la planta baixa, obert en horari 
del Centre 
 
6.3. TELÈFON 
 

El telèfon de Centre es pot fer servir per fer qualsevol gestió relacionada amb 
l’activitat pedagògica de l’Institut. Per tal de no saturar la línia telefònica, cal no 
utilitzar el telèfon de consergeria. Es trucarà des de la sala de coordinació. 
 
6.4. ALTRES SERVEIS DEL CENTRE 
 
Totes les aules estan dotades d'un ordinador i projector a prop de la pissarra. 
 
A més, al Centre hi ha més espais amb Equipaments informàtics: INFO1, 
INFO2, INFO 3, INFO 4, els ordinadors de la sala de Professorat i l´aula de la 
PDI. 
 
El responsable de les aules és el coordinador d’informàtica del Centre. 
 
Tots els ordinadors estan connectats entre ells i disposen de connexió a  
Internet. 
 
Per accedir a qualsevol ordinador cal posar una contrasenya personal i, en cap 
cas, aquesta contrasenya la podrà saber cap alumne. 
 
6.5.- BIBLIOTECA 
 
Utilització: Cal tenir en compte que la biblioteca s'utilitza, a vegades, com una 
aula normal per fer-hi classe. A la tarda és oberta per a l´ús dels alumnes de 
Batxillerat i Cicles. 
 
FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA 
 

 No es poden fer servir reproductors d’àudio 

 No es pot utilitzar el telèfon mòbil 

 No es pot menjar ni beure 

 No es pot parlar en veu alta 
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 No es pot seure sobre les taules 

 No es pot fer servir els ordinadors per facebook, twitter i d’altres xarxes 
socials 

  
Qualsevol persona que incompleixi aquestes normes, serà sancionada 
 
 
6.6.- CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 
 
A l’Institut funciona el servei de correcció lingüística. Per utilitzar-lo hi ha dues 
possibilitats: 
 

 via electrònica: enviar el text a la coordinadora lingüística i ella el retornarà 
corregit per la mateixa via. 

 via paper: deixar l’escrit per corregir a la casella de la coordinadora 
lingüística i aquest serà retornat a la casella del professor/a en qüestió. 

 
Tots els textos es corregiran amb el mínim de temps possible. 
 
6.7.- SALA DEL PROFESSORAT 

 
Entrant per la porta principal, a la dreta al primer passadís, a mà esquerra, la 
primera porta és la sala de professorat. Allà estan les caselles dels professors 
(una per a cada professor) que són un mitjà de comunicació interna del 
professorat. Cal que no siguin utilitzades pels alumnes. 
 
Darrera les caselles, a la saleta dels ordinadors, hi ha els calaixets amb 
impresos d’incidències, d’absències del professorat, de sortides i fulls de 
control d’assistència. 
 
6.8.- MANTENIMENT DEL CENTRE 
 
El Centre desposa d´una persona (en Xavi) que és el responsable del 
manteniment per tant, si hom s´assabenta d´un desperfecte, el professor que 
ho observi ha d’omplir un full d’incidències i fer-lo arribar a algun membre de 
l´Equip Directiu o Consergeria per tal d´avisar al Xavi. 
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7. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i JORNADES DE CENTRE 

 
7.1. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURALS 
 
Els alumnes tenen diverses opcions per a aprofitar el temps de la tarda (a partir 
de les 16.00): 
 

 Anar a les pistes esportives 

 Anar a Estudi Assistit (ESO) i Biblioteca (la resta) 

 Anar a la sala d’actes (on poden fer teatre). 
 
El Centre participa en el Pla d’Esport a l’Escola. Aquest pla permet de 
desenvolupar activitats lúdiques esportives i culturals per a l’alumnat. 
 
7.2. JORNADES I FESTES 
 
Són un seguit d’activitats, organitzades per alumnes i professors que, durant un 
dia, alteren la vida del Centre. Algunes coincideixen amb una data 
assenyalada: 
 

 La jornada de la Castanyada/Halloween 

 La jornada de Nadal 

 El carnestoltes 

 La jornada literària i musical (Sant Jordi). 

 Final etapa ESO 

 Comiat Batxillerats 

 Comiat Cicles Formatius 
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8. PROCEDIMENT DE QUEIXES O DENÚNCIES 

 
8.1. Procediment amb què s’han de tractar les queixes o denúncies de 
l’alumnat, els pares i mares, el professorat o els altres treballadors del 
Centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional de 
qualsevol treballador del Centre en l’exercici de les funcions pròpies quan 
es cooresponguin a faltes lleus. 
 
Correspon al director o la directora del Centre educatiu la resolució dels 
expedients disciplinaris sumaris per faltes lleus, així com, si s’escau, el 
nomenament de les persones que els han d'instruir, entre els funcionaris de 
carrera que en depenen. 
 
PROCEDIMENT 
 
Actuacions preliminars. Plec de càrrecs 
 
1. Quan el personal funcionari realitzi un acte que pugui ser constitutiu de falta 

lleu a judici del director o directora del Centre en el qual presti els seus 
serveis, aquest ha de procedir en el termini més breu possible a obtenir les 
dades complementàries i realitzar les comprovacions que es considerin 
necessàries per tal d'aclarir els fets i, si escau, mitjançant la presa de 
declaració dels funcionaris o funcionàries afectats. 

2. Si d'aquestes actuacions preliminars es dedueix una presumpta infracció, 
l'òrgan esmentat ha de formular immediatament el corresponent plec de 
càrrecs, que haurà de contenir els fets imputats, la falta que es consideri 
comesa, la responsabilitat de la persona inculpada i la sanció prevista en el 
Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la 
Generalitat per a la falta de què es tracti. 

3. En la tramitació d'aquest tipus de procediment, no cal el nomenament formal 
d'un instructor quan els fets no hagin de constituir més que falta lleu. 

4. Tanmateix, si es nomena instructor, aquest restarà sotmès a les normes 
relatives a l'abstenció i a la recusació establertes pel procediment 
disciplinari ordinari. 

 
AL·LEGACIONS DE L'INTERESSAT 
 
Del plec de càrrecs s'ha de donar trasllat a la persona inculpada per tal que en 
el termini de cinc dies formuli les al·legacions que consideri convenients per a 
la seva defensa, proposi les proves de les quals intenta fer-se valer i efectuï, si 
és el cas, la seva compareixença. 
 
PRÀCTICA DE LA PROVA 
 
1. Les diligències de prova que siguin declarades pertinents s'han de practicar 

en el termini de cinc dies. 
2. Només s'ha d'acceptar la realització de les proves el resultat de les quals 

pugui modificar, substancialment, la qualificació provisional de la 
responsabilitat del funcionari. 
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RESOLUCIÓ 
 
1. Tot seguit i en el termini de tres dies, el director o directora ha de dictar 

resolució, que posa fi al procediment sumari. 
2. La resolució ha de donar resposta a totes les qüestions plantejades, inclòs 

el resultat i valoració de les proves practicades, especificar la 
responsabilitat, la tipificació de la falta, la sanció aplicable i el moment i la 
forma del seu compliment, o declarar la manca de responsabilitat de 
l'inculpat i el sobreseïment de l'expedient. 

3. Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs 
d'alçada davant de la Direcció dels serveis territorials o de la gerència del 
Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui. 

 
FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT PER CESSAMENT DE L'ADSCRIPCIÓ 
EN EL CENTRE 
 
El director o la directora del Centre ha de resoldre la finalització del 
procediment, a més de per les causes regulades amb caràcter general, quan 
cessi l'adscripció al Centre de la persona expedientada. En aquest supòsit, ha 
de traslladar la documentació de què consta l'expedient a la Direcció dels 
serveis territorials o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, 
segons correspongui. 
 
Normativa de referència: 
 

 Article 50.4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) 

 Article 12 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 
núm. 5753, d'11.11.2010). 

 Article 117 del Text únic de la Llei de funció pública de l'Administració de la 
Generalitat aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, comeses 
per personal del Centre en relació amb els seus deures i obligacions. 

 Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la 
Generalitat, aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny. 

 
8.2 Procediment amb què s’han de tractar les queixes o denúncies de 
l’alumnat, els pares i mares, el professorat o els altres treballadors del 
Centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional de 
qualsevol treballador del Centre en l’exercici de les funcions pròpies. 
 
1. PROCEDIMENT PER A TRACTAR EN L’ÀMBIT ESCOLAR LES QUEIXES 
DE L’ALUMNAT, DELS PARES, DELS PROFESSORS O DELS ALTRES 
TREBALLADORS DEL CENTRE SOBRE L’ACTUACIÓ D’UN PROFESSOR O 
D’UN ALTRE TREBALLADOR DEL MATEIX CENTRE 
 
Aquest protocol serà d’aplicació directa al tractament de les queixes o 
denúncies esmentades, que no se circumscriguin a la pura dinàmica 
educativoformativa. 
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1. Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. L’escrit normalment 

es presentarà al registre d’entrada del Centre, adreçat a la Direcció, i haurà 
de contenir: 

 Identificació de la persona o persones que el presenten. 

 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible 
(amb especificación dels desacords, de les irregularitats, de les 
anomalies, etc. que qui presenta la queixa creu que s’han produït per 
acció o omissió del professor o d’un altre treballador del Centre a qui es 
refereixen); 

 Data i signatura. 
 

Així mateix, es recomana que l’escrit vagi acompanyat de totes les dades, 
documents i més elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a 
què es faci referència. 

 
Aquest escrit pot ser en paper que es troba a consergeria o bé directament 
per la pàgina web, on es demana que hi hagi el correu electrònic a més de 
totes les dades dites anteriorment. 

 
2. Actuació de la Direcció del Centre respecte a l’escrit. Correspon a la 

Direcció: 

 Rebre la documentació i estudiar-la. 

 Directament, o per mitjà dels altres òrgans del Centre si escau, obtenir 
indicis –i sempre que sigui possible fer-ne les comprovacions– dels fets 
exposats a la realitat. 

 Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador 
afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la 
queixa, a més de l’aportació de la documentació provatòria que consideri 
oportuna. L’informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de 
la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que 
la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En 
tot cas, la Direcció ha de vetllar perquè el procediment específic 
establert al Centre prevegi escoltar l’interessat. 

 Estudiar la qüestió amb la informació recollida i, si la Direcció ho 
considera oportú, demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació 
del Centre sobre el fons de la qüestió. 

 Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de 
correcció i, si escau, d’aplicació dels procediments de mediació, en el 
marc de les funcions que la Direcció té atribuïdes com a representant de 
l’Administració al Centre, a la qual correspon de vetllar pel compliment 
de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit. 

 Respondre per escrit als qui han presentat la queixa, amb constància de 
recepció, i comunicar-los la solució a què s’ha arribat o, si escau, la 
desestimació motivada de la queixa. Si més no, cal respondre al primer 
signant de la denúncia i fer constar en l’escrit de resposta informació 
sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden 
satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la 
Direcció del Centre. En el cas que la Direcció sigui part directament 
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interessada en la queixa, s’haurà d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el 
Cap d’estudis. 

 
3. Actuacions posteriors i arxiu de la documentació. Conclosa l’actuació de la 

Direcció, es podrà informar la Direcció dels Serveis Territorials de la 
incidència produïda i la solució aplicada. En tot cas, la documentació 
generada quedarà arxivada, en original o còpies autentificades, a la Direcció 
o a la secretaria del Centre, a disposició de la Inspecció d’Ensenyament. 

 
Un escrit de denúncia presentat al Centre s’ha de poder resoldre, en primera 
instància, en l’àmbit de la institució escolar. Per això el tràmit d’informar la 
Direcció dels Serveis Territorials només s’ha de considerar com un tràmit 
potestatiu de la Direcció. Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri 
posteriorment la queixa o denúncia davant dels Serveis Territorials o, si escau 
formalment, hi presenti una reclamació; aleshores, la Direcció del Centre serà 
requerida posteriorment des dels Serveis Territorials perquè aporti la informació 
i la documentació a partir de la qual havia resolt en primera instància. 
 
2. PROTOCOL PER AL TRACTAMENT EN ELS SERVEIS TERRITORIALS DE 
LES QUEIXES O DENÚNCIES DE L’ALUMNAT, DELS PARES O D’ALTRES 
PROFESSORS O TREBALLADORS D’UN CENTRE PÚBLIC SOBRE 
L’ACTUACIÓ D’UN PROFESSOR O D’UN ALTRE TREBALLADOR DEL 
MATEIX CENTRE 
 
1. L’escrit de queixa o denúncia pot ser: 
1.1. Un escrit inicial presentat als Serveis Territorials. 
1.2. Un escrit, en segona instància, de disconformitat (formal o informal) amb la 
solución adoptada al Centre sobre la qüestió, arran d’un primer escrit de queixa 
o denúncia que s’hi hagués presentat. 
 
2. Contingut de l’escrit de queixa o denúncia  
2.1. En el cas 1.1, s’ha de vetllar perquè l’escrit contingui com a mínim les 
informacions següents: 
– Identificació de la persona o persones que el presenten. 
– Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 
especificación dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc. que 
qui presenta la queixa creu que s’han produït per acció o omissió del professor 
o d’un altre treballador del Centre a què es refereixen). 
– Data i signatura. 
Cal vetllar, també, perquè l’escrit vagi acompanyat de totes les dades, 
documents o mês elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què 
faci referència. 
2.2. En el cas 1.2, s’ha de vetllar perquè l’escrit, a més de totes les dades 
d’identificació pertinents i d’informació suficient, especifiqui el motiu pel qual no 
s’està d’acord amb la solució del cas donada en primera instància per la 
Direcció del Centre, i perquè s’hi adjunti còpia de l’escrit de la Direcció del 
Centre pel qual els signants eren informats de la queixa d’aquella primera 
solució. 
 
3. Tramitació de l’escrit rebut. S’han de seguir els passos següents: 
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– Un cop presentat l’escrit en el registre d’entrada dels Serveis Territorials, la 
Direcció dels Serveis requerirà la Direcció del Centre perquè aporti, per escrit, 
els informes pertinents. 
– La Direcció dels Serveis Territorials trametrà immediatament l’escrit a l’afectat 
per la queixa. 
– La Direcció dels Serveis Territorials traslladarà la documentació rebuda a la 
Inspecció d’Ensenyament, que haurà de supervisar com s’ha resolt el cas en 
primera instància, informar-se i informar la Direcció del Centre de qualsevol 
matisació o aportació nova que pugui haver sorgit i elaborar el pertinent 
informe-proposta de resolució de la queixa o denúncia, que la inspecció 
trametrà a la Direcció dels Serveis Territorials. 
– La Direcció dels Serveis Territorials elaborarà la proposta de resolució i la 
notificarà a tots els interessats, que podran fer-hi al·legacions en el termini de 
deu dies. 
– Vist allò que manifestin els interessats, la Direcció dels Serveis Territorials 
adoptarà la resolució oportuna sobre la queixa, denúncia o reclamació 
presentada i indicarà els recursos que, per via administrativa, escaiguin. 
 
A continuació, els Serveis Territorials hauran de notificar la resolució adoptada 
a la persona afectada i, com a mínim, al primer signant de la queixa, i 
traslladar-ne còpia a la Direcció del Centre i a la Inspecció d’Ensenyament. 
 
4. Alternatives en la resolució. En resoldre sobre la queixa, denúncia o 
reclamació, la Direcció dels Serveis Territorials podrà decidir entre les 
possibilitats següents: 
 
1) Resposta motivada desestimatòria. 
2) Resposta motivada estimatòria, amb segregació d’instruccions i/o 
orientacions a la Direcció del Centre, entre les quals pot haver-n’hi algunes que 
la Direcció hagi de fer arribar, al seu torn, al professor o treballador afectat. Les 
instruccions poden preveure, si escau, la correcció o observació pertinents per 
aquelles actuacions produïdes al Centre que siguin manifestament millorables. 
3) Resposta motivada estimatòria, amb segregació de propostes d’obrir 
procediments per tal d’escatir i, si escau, exigir responsabilitats en l’àmbit 
disciplinari o d’iniciar més actuacions (com expedients administratius 
contradictoris no disciplinaris previstos a l’article 75.b del Decret legislatiu 
1/1997, expedients administratius contradictoris no disciplinaris d’exclusió de la 
borsa d’interins, etc.), la qual cosa es farà sempre ponderant la procedència i 
l’oportunitat d’altres mesures, de manera que les esmentades seran l’última 
alternativa. 
4) Trasllat, si escau, de la proposta d’incoació d’expedient (recomanant 
l’elaboració d’una informació prèvia, si escau), sigui administratiu contradictori o 
sigui disciplinari, a l’òrgan competent per incoar-lo, que és: 
– Expedient disciplinari: Secretaria General. 
– Expedient contradictori no disciplinari (en tots els casos excepte el previst en 
l’incís següent). 
– Expedient contradictori de declaració de la situació de jubilació forçosa: 
Direcció dels Serveis Territorials. 
Sempre en serà informada la persona afectada per tal de garantir-ne la màxima 



90 

transparència i el dret a la defensa. 
 
5. Normativa de referència. El procediment establert en els punts anteriors 
s’entén en el marc legal i reglamentari vigent, en el qual es destaquen les 
normes següents: 
– Legislació sobre funció pública de la Generalitat, recollida al Decret legislatiu 
1/1997. 
– Decrets d’estructura del Departament d’Ensenyament, que assignen funcions 
als seus òrgans centrals i territorials (Decret 320/2000 i Decret 255/2001). 
– Normativa reguladora de la borsa de treball del professorat interí i substitut i 
de l’assignació de llocs de treball temporals a aquest professorat (Decret 
133/2001 i Decret 104/2002). 
– Normativa reguladora de la seguretat social aplicable als funcionaris docents 
(Reial decret llei 4/2000). 
– Normativa reguladora del reglament de règim disciplinari dels funcionaris 
(Decret 243/1995). 
– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
– Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat. 
 
3. PROTOCOL PER A LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
CONTRADICTORI, NO DISCIPLINARI, QUE PODRIA SER EL RESULTAT DE 
L’ESTUDI DE LES QUEIXES SOBRE L’ACTUACIÓ D’UN DOCENT O DE LA 
RESTA DE PERSONAL DEL CENTRE, O TENIR UNS ALTRES ORÍGENS 
 
1. Límits a la possibilitat d’actuació. La incoació d’un expedient administratiu 
contradictori, no disciplinari, a un funcionari públic és inclosa a l’art. 75 del 
Decret legislatiu 1/1997 com a procediment de remoció de funcionaris del seu 
lloc de treball (“si es produeix un rendiment insuficient que no comporta 
inhibició o si es manifesta una evident manca de capacitat per ocupar el lloc de 
treball que els impedeixi de complir amb eficàcia les funcions assignades”). 
Aquest procediment és poc utilitzat en els funcionaris docents, amb les 
excepcions que més endavant s’assenyalaran, que ja disposen de 
reglamentació específica. En el cas del personal docent interí, el procediment 
de l’expedient administratiu contradictori per a l’exclusió de persones de la 
borsa de treball és previst al Decret 133/2001, sobre regulació de la borsa de 
treball per prestar serveis de caràcter temporal com a personal docent interí. 
Tanmateix, l’aplicació del que preveu el Decret 133/2001 és sempre una 
aplicación posterior als fets que la puguin determinar, i no resol el problema de 
la prevenció, a priori, de les possibles situacions d’incompetència docent 
específica en una matèria en persones que disposen d’una titulació acadèmica 
considerada administrativamente suficient per incorporar-se a la borsa de 
treball d’interins i, eventualment, per optar a vacants provisionals de 
l’especialitat de què es tracti. I això és així tant per la impossibilitat de 
reglamentar de manera exhaustiva les molt diverses vies de titulació i 
d’adequació de l’experiència professional prèvia, com pel fet que els continguts 
formatius a impartir –especialment en el món de la formació professional 
específica– de vegades estan associats a tecnologies que evolucionen molt 
ràpidament. 
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2. Procediment 
En el cas que la resolució de la Direcció dels Serveis Territorials, a partir de les 
denúncies a què fa referència el protocol de l’annex 2, conclogui la procedència 
d’instar o proposar la incoació d’un expedient administratiu contradictori, no 
disciplinari, en relació amb una persona que, amb vinculació administrativa amb 
el Departament d’Ensenyament, treballa en un Centre públic, els Serveis 
Territorials hauran de: 
– formular a la Direcció General de Recursos Humans la proposta d’incoació 
d’expedient administratiu contradictori, no disciplinari (i adjuntar-hi tota la 
documentació a partir de la qual es fa la proposta), llevat que es tracti d’un 
expedient que condueixi a declarar la jubilació forçosa, cas en què serà la 
Direcció dels Serveis Territorials qui emetrà la resolució d’incoació de 
l’expedient corresponent; 
– comunicar a l’afectat i als signants de la denúncia –si és el cas– el 
compliment del tràmit anterior, respectant, en tot cas, el caràcter absolutament 
confidencial de les dades de tipus personal i mèdic que s’hagin pogut tenir en 
compte. Es recomana que també se n’informi, amb les mateixes reserves, la 
Direcció del Centre docent on presta els serveis la persona afectada. 
– comunicar-ho, amb les mateixes reserves, a la Junta de personal. 
 
3. Actuacions posteriors 
3.1. En tots els casos, llevat del de la incoació d’expedient per declarar la 
situació de jubilació forçosa, l’actuació que correspon a la Direcció General de 
Recursos Humans en rebre de la Direcció dels Serveis Territorials una proposta 
d’incoació d’expedient administratiu contradictori, no disciplinari, per a la 
remoció d’un funcionari (docent o no) de carrera del seu lloc, o l’exclusió d’un 
funcionari docent interí de la borsa de treball, és prendre, basant-se en l’estudi 
de la documentació aportada per la Direcció dels Serveis Territorials, la decisió 
d’incoar l’expedient o d’arxivar la proposta. En el primer cas, es continua com 
s’indica tot seguit: 
– emetre la resolució d’incoació de l’expedient i notificar-la a la persona 
afectada; 
– evacuar el tràmit de vista i audiència per tal que la persona afectada la pugui 
conèixer i presentar-hi per escrit totes les al·legacions que consideri oportunes; 
– estudiar i adoptar les mesures conduents a l’acabament convencial del 
procediment; 
– fer la proposta de resolució i obrir el tràmit d’al·legacions; 
– resoldre l’expedient; 
– notificar la resolució a l’interessat i a la Direcció dels Serveis Territorials; 
– executar el que sigui procedent segons el contingut de la resolució adoptada, 
respectant els terminis per assegurar-ne la fermesa, i sense perjudici del que 
posteriorment resulti dels recursos que, en les vies administrativa i 
jurisdiccional, puguin haver-se interposat. 
3.2. Cas particular de les declaracions de jubilació forçosa. En el cas particular 
dels expedients incoats amb la finalitat de declarar la situació de jubilació 
forçosa de personal funcionari docent que presta els serveis en un Centre 
docent públic, els tràmits del procediment corresponen als Serveis Territorials, i 
són: 
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– emetre la resolució motivada de la Direcció dels Serveis Territorials per la 
qual, i basant-se en informes de contingut essencialment mèdic, s’acorda 
incoar l’expedient de declaració de jubilació forçosa (que es pot considerar un 
expedient administratiu contradictori). Aquesta resolució es pot emetre bé 
d’ofici, bé com a resultat de queixa o denúncia presentada, o també a instància 
de la persona interessada, a qui, en tot cas, se li ha de notificar, i sempre es 
fonamentarà en informes de caràcter mèdic; 
– notificar la resolució a l’òrgan mèdic de valoració (ICAM, abans CRAM), el 
qual convoca la persona interessada a la revisió pertinent i emet el 
corresponent dictamen, preceptiu però no vinculant, que trasllada als Serveis 
Territorials. (Es recorda que la nocompareixença per dues vegades, no 
justificada prèviament, a la convocatòria de l’òrgan mèdic, és raó suficient per a 
la incoació d’un expedient disciplinari al funcionari afectat per presumpte 
incompliment dels seus deures); 
– preparar l’esborrany de resolució, i evacuar el tràmit de vista de l’expedient 
(documentació que l’integra i esborrany de resolució) i audiència a la persona 
interessada, per tal que aquesta pugui formular les al·legacions pertinents; 
– emetre la resolució de declaració de la jubilació forçosa (o de denegació de la 
jubilación forçosa, si és el cas), i notificar-la a la persona interessada; 
– executar el que sigui procedent segons el contingut de la resolució adoptada, 
respectant els terminis per assegurar-ne la fermesa, i sense perjudici del que 
posteriorment resulti dels recursos que, en les vies administrativa i 
jurisdiccional, puguin haver-se interposat. 
4. Normativa d’aplicació. Els diversos procediments establerts en els punts 
anteriors s’entenen sempre en el marc legal i reglamentari vigent, en el qual es 
destaquen les normes següents: 
– legislació sobre funció pública de la Generalitat, recollida al Decret llei 1/1997; 
– decrets d’estructura del Departament d’Ensenyament, que assignen funcions 
als seus òrgans centrals i territorials (Decret 320/2000 i Decret 255/2001); 
– normativa reguladora de la borsa de treball del professorat interí i substitut i 
de l’assignació de llocs de treball temporals a aquest professorat (Decret 
133/2001 i Decret 104/2002); 
– normativa reguladora de la seguretat social aplicable als funcionaris docents 
(incapacitats laborals temporals i permanents, Reial decret llei 4/2000); 
– normativa reguladora del reglament de règim disciplinari dels funcionaris 
(Decret 243/1995); 
– normativa reguladora del procediment a seguir per a les jubilacions 
anticipades per disminució de les facultats del funcionari (Resolució de 
29/12/1995 del Ministeri d’Administracions Públiques); 
– Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les 
condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions 
Públiques; 
– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; 
– Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat. 
5. Jubilacions forçoses de la resta de personal. 
La tramitació de la jubilació forçosa del personal docent interí correspon a la 
Seguretat Social, i la del personal administratiu, a la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública de la Generalitat, raons per les quals no els és d’aplicació el 
procediment indicat en el punt 3.2. 
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9. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

 Els casos no previstos en aquestes normes seran resolts pel Consell 
Escolar. 

 El present document entrarà en vigor l´endemà de la seva aprovació pel 
Consell Escolar. 

 S´enviarà un ejemplar al Departament d´Ensenyament per tal que en 
verifiqui la legalitat. 

 El contingut d´aquestes NOFC serà difós a tots els sectors de la Comunitat 
Educativa. Es penjarà a la carpeta “P” dels ordinadors. 

 Aquest document podrà ser modificat pel Consell Escolar a proposta de 
qualsevol sector de la Comunitat Educativa. La proposta de modificació serà 
presentada als diferents sectors, que l´hauran de debatre. Posteriorment 
serà sotmesa a l´aprovació, si s´escau, del plenari del Consell Escolar. 

 
 

CONTROL DE CANVIS 
 

Data Modificació 
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