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1. INTRODUCCIÓ
Normativa reguladora
La normativa de referència que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquestes
normes d’organització i funcionament del nostre centre és la següent:
● Llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE)
● Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC).
● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
● Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de
la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm.
4670, de 6.7.2006), derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010,
d’autonomia dels centres educatius.
Objectius generals
Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) han d’aplegar el conjunt
d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible,
en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permetin assolir els objectius
proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.
Les NOFC són una eina per regular la vida interna de l’institut i establir les relacions
entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Han de servir per garantir la
convivència, considerant els drets i deures de tots els membres integrants i el bon
funcionament del centre.
Sempre tindran un caràcter de permanent actualització i millora segons els
mecanismes establerts en aquest document. Correspon al consell escolar, a proposta
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de la direcció, aprovar les normes d’organització i funcionament de centre i les seves
modiﬁcacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.

Àmbit d’aplicació
Les presents normes s’aplicaran a les activitats desenvolupades ja sigui al centre o en
qualsevol altra instal lació o ediﬁci on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la
seva totalitat o en grups.
S’aplicaran a totes les persones que constitueixen la Comunitat Educativa (alumnat,
professorat, pares/mares o tutors legals i personal d’administració i serveis).

2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE
EDUCATIU (PEC)
L’autonomia del centre educatiu abasta l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió de
recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió.
El nostre centre està subjecte a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de
rendiments educatius de l’alumnat.
L’administració educativa respecta i dona suport a l’exercici de l’autonomia del centre
en el marc de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i
control previstes a l’ordenament.
La Inspecció d’Ensenyament adequa les actuacions que li corresponen en l’exercici de
les seves funcions, al règim d’autonomia del centre i a l’assignació de responsabilitats a
la seva direcció.
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El centre té establert un sistema d’acolliment del professorat a inici de curs, per
garantir el coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació del seu exercici
professional.

2.1. PER ORIENTAR L'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
En el marc de l’autonomia de centre, els criteris que regeixen l’organització pedagògica
dels nostres ensenyaments han de contribuir al compliment dels principis del sistema
educatiu:
1. L’organització pedagògica orienta a desenvolupar les capacitats de l’alumnat que els
permetin la plena integració social i laboral, i la incorporació als estudis superiors com
a resultat de l’acció educativa. Entre d’altres, a través de l’acció i coordinació tutorials.
2. La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball quotidià al
centre educatiu.
3. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual per
mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació per
mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel lència.
4. La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.
5. L’establiment de regles, basades en els principis democràtics, que afavoreixen els
hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.
6. La implicació de les famílies en el procés educatiu.
Tanmateix els criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments postobligatoris,
com són els que s’imparteixen al nostre centre han de contribuir a:
a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de l’alumnat en el seu procés
educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació
dels seus ﬁlls i les seves ﬁlles.
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b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge
que resultin positius per al progrés de l’alumnat.
c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que
utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir
amb èxit uns determinats resultats.
d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les
característiques i necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius
especíﬁcs de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència
global dels elements educatius de la formació.
e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i
els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i els resultats
de l’avaluació del progrés assolit individualment per a cada alumne, i evidenciar la
correlació entre els resultats acadèmics de l’alumnat i les ﬁtes que es proposaven en
incorporar-se a aquestes etapes.
f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de
la comunitat.
La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments té la ﬁnalitat prioritària de
garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les especíﬁques de cada
currículum, així com la consecució de l’excel lència en un context d’equitat que pot
comportar la incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de mesures organitzatives
i de gestió especíﬁques. Aquestes mesures poden afectar variables com l’ús del temps i
dels espais, l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al
professorat, l’ús dels recursos didàctics, la utilització de la biblioteca escolar i la
formació del professorat, i d’acord amb el que determinin els decrets d’ordenació
curricular aplicables, la distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos.
Tots els grups classe disposen d’un tutor o tutora, designada entre el professorat que
s’encarrega de la docència. Correspon a la persona tutora de cada grup garantir
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l’atenció educativa general de l’alumnat, directament i per mitjà de l’orientació de
l’acció conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i les
famílies a propòsit del progrés personal dels seus ﬁlls.
Tot l’alumnat que està matriculat del mòdul professional formació en centres de treball
disposa d’una persona que tutoritza les pràctiques per al seguiment de la formació
pràctica en centres de treball.
Tots els grups classe d’ESO, de batxillerat i de primer dels CFGM de SMX i GAD disposen
d’una hora setmanal al seu horari per a l’atenció i orientació tutorial.

2.2. PER ORIENTAR LA RENDICIÓ DE COMPTES AL
CONSELL ESCOLAR DE LA GESTIÓ DEL PEC
a) El projecte educatiu (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia del centre
educatiu i l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que
ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de
la direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de
desenvolupar durant el període i, si escau, ha de formular propostes en relació a
l’adaptació o modiﬁcació, total o parcial, del projecte educatiu.
b) El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions
generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte.
c) En l’actualització del projecte de direcció, en la renovació del mandat, s’han de tenir
en compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es
considerin pertinents, sense perjudici de la possibilitat d’introduir-n’hi de noves, amb els
indicadors corresponents, quan escaigui.
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2.3. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC
Deﬁnició del Projecte Educatiu de Centre:
El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta
l’activitat i li dona sentit amb la ﬁnalitat que l’alumnat assoleixi les competències
bàsiques i, més en general, el màxim aproﬁtament educatiu.
El projecte educatiu contribueix a impulsar la col laboració entre els diversos sectors de
la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. El projecte educatiu
ha de tenir en compte els projectes educatius territorials, si n’hi ha. Per deﬁnir o
actualitzar el projecte educatiu, el centre ha de tenir en compte les característiques
socials i culturals del context escolar i de l’entorn productiu, i preveure les necessitats
educatives de l’alumnat.
El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents
amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu
projecte educatiu.

Aprovació del projecte educatiu:
La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professors, a
iniciativa de la directora i amb la participació dels professionals d’atenció educativa.
L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar.
Correspon a la directora posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració
educativa, que n’ha de requerir la modiﬁcació en cas que no s’ajusti a l’ordenament.

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE
COORDINACIÓ DEL CENTRE
Finalitat
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L’estructura d’organització i gestió del centre ha de permetre, dins el marc del projecte
educatiu:
a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica i la deﬁnició dels seus objectius.
b) L’assoliment dels objectius pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la
seva adequació a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.
c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici
dels drets i deures dels membres que la componen.
d) La millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seva
avaluació.
e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.

Aspectes generals
L’estructura d’organització i gestió del nostre institut està formada per òrgans de
govern i de coordinació, els quals poden ser col legiats o unipersonals.
Els òrgans col legiats de participació en el govern i la gestió del centre són el consell
escolar i el claustre de professors.
Els òrgans unipersonals de govern són: directora, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt a
direcció, cap d’estudis d’FP, coordinadora pedagògica i secretari. El conjunt d’aquests
òrgans unipersonals constitueix l’equip directiu.
Els òrgans unipersonals de coordinació són: coordinació d’ESO, coordinació de
formació professional, coordinació d’activitats i serveis escolars, coordinació de
prevenció de riscos laborals, coordinació d’informàtica, coordinació de llengua,
interculturalitat i cohesió social.
El centre, a més, estableix de forma interna altres òrgans unipersonals de coordinació
per donar resposta a necessitats de gestió del centre (els quals no tenen
reconeixement per part de l’Administració educativa). Aquestes coordinacions són les
de: nivell d’ESO, biblioteca, batxillerat, patis, parlament verd, club de lectura, teatre,
mediació i qualsevol altra que la direcció consideri necessària..
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3.1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ
Els òrgans unipersonals de direcció del nostre centre són la directora, la cap d’estudis,
el cap d’estudis adjunt, la cap d’estudis d’FP, la coordinadora pedagògica i el secretari.

3.1.1. Directora
La directora del centre públic és responsable de l'organització, el funcionament i
l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.
La selecció de la directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què
participen la comunitat escolar i l’Administració educativa.
Correspon a la directora les següents funcions:

Funcions de representació:
a) Representar el centre.
b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre.
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració.

Funcions de direcció i lideratge pedagògics:
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modiﬁcacions i adaptacions
corresponents.
b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents
amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment en coordinació amb la cap
d’estudis.
c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments d’acció tutorial, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres
plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de
direcció.
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d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de
comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el
projecte lingüístic del centre.
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.
f) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l'article
124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article 115.
g) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i,
eventualment, dels acords de corresponsabilitat.
h) Coordinar l'equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre
d'acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col laboració de
l'equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del
professorat i al consell escolar.
i)Vetllar i responsabilitzar-se de les estades de l’alumnat a l’estranger, ja sigui en el
programa Erasmus+ o en aquelles organitzades sense la beca europea.

Funcions amb relació a la comunitat escolar:
a)Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del
centre.
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures
disciplinàries corresponents.
c) Assegurar la participació del consell escolar i del claustre.
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si
escau, amb les associacions d'alumnes.
e) Promoure la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís de
cooperació i d'integració plena en la prestació del servei d'educació de Catalunya, en
el marc de la zona educativa corresponent.

Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre:
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a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del
centre i dirigir-ne l’aplicació.
b) Proposar, conjuntament amb la cap d’estudis, la programació general anual del
centre, que també ha d’incloure les activitats i els serveis que es presten durant tot
l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’equip directiu i retre’n
comptes mitjançant la memòria anual.
c) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el
projecte educatiu.
d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l'aplicació del pressupost que aprova el
consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments.
e) Emetre la documentació oﬁcial de caràcter acadèmic establerta per la normativa
vigent.
f) Visar les certiﬁcacions.
g) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari
del centre.
h) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i
actuar com a òrgan de contractació.
i) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals, en el
marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l'ús de les instal lacions del centre,
sense interferències amb l'activitat escolar i l'ús social que li són propis i d'acord amb
l'Ajuntament de Figueres.
j) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal lacions
correspon a la Generalitat, i instar l'administració o institució que se n'encarregui
perquè hi faci les accions oportunes,
k) Gestionar la millora de les instal lacions del centre i instar el Departament
d'Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes.
l) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals
li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació.
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m) Dirigir i gestionar, conjuntament amb cap d’estudis, el personal del centre per
garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació
de la pràctica docent a l'aula.
n)

Proposar,

conjuntament

reglamentàriament

i

d'acord

amb
amb

cap
el

d’estudis,
projecte

en

els

educatiu

termes
i

les

establerts

assignacions

pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docents de manera concordant amb el
projecte educatiu del centre i d'acord amb criteris d'estabilitat per a cursos escolars
successius i amb els canvis en l'oferta educativa.
o) Proposar al Departament d’Educació, conjuntament amb cap d’estudis, en funció de
les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció
del centre, llocs docents a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el
compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent, i
llocs docents singulars a proveir per concursos especíﬁcs.
p) Proposar al Departament d’Educació, conjuntament amb el cap d’estudis adjunt, els
llocs de treball de la plantilla del centre que s'han de proveir pel sistema extraordinari
de provisió especial.
q) Presidir les sessions d’avaluació de ﬁ de curs juntament amb la resta de l’equip
directiu.

Atribucions en matèria de jornada i horari del personal:
a) Correspon a la direcció del centre l'assignació de la jornada especial als funcionaris
docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern.
b) Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l'horari del
professorat, resoldre sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justiﬁcades de tot
el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que
hi pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director
o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació la part de jornada no

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 16 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

realitzada que determina la deducció proporcional d'havers corresponent. Aquesta
deducció no té caràcter sancionador.
c) Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades
quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d'aplicar les deduccions
proporcionals d'havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció.
d) Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat
disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l'article 117 del Text únic de
la Llei de funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, comeses pel personal que presti serveis al
centre, així com les que s'hi corresponen d'acord amb la regulació laboral.
e) Les faltes a què fa referència l'apartat anterior se sancionen d'acord amb la
normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament
disciplinari de l'Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de
juny, que el Departament ha d'adaptar a les característiques especíﬁques dels centres
educatius, en el qual caldrà en tot cas l'audiència de la persona interessada. Les
resolucions sancionadores que s'emetin s'han de comunicar als serveis territorials
corresponents. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs
d'alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departament d'Educació o, quan
correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General
del Departament d'Educació.
f) Correspon a la direcció del centre formular la proposta d'incoació d'expedient
disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament
comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d'incoació
d'expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l'article 10.1, incisos c) i
d). Sense perjudici que, si escau, l'òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars
d'acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l'adopció de
mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui
imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes
mesures poden suposar la modiﬁcació de tasques atribuïdes a la persona afectada. En
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aquests casos, se li hauran d'assignar tasques complementàries concordants amb el
seu cos i titulació, en la part de l'horari afectat per les mesures organitzatives
provisionals.

Funcions especíﬁques com a cap del personal del centre:
a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar,
d'acord amb el marc reglamentari i les normes d'organització i funcionament del
centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de
coordinació; assignar-los responsabilitats especíﬁques i proposar l'assignació dels
complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el
Govern i els recursos assignats al centre.
b) Assignar, conjuntament amb el cap d’estudis, al professorat del centre altres
responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència
que siguin requerides per a l'aplicació del projecte educatiu i siguin adequades a la
seva preparació i experiència.
c) Proposar motivadament, amb cap d’estudis,

la incoació dels expedients

contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball
ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas
d'incompetència per a la funció docent palesada en el primer any d'exercici
professional, i també en els supòsits d'incapacitat sobrevinguda o de falta de
rendiment que no comporti inhibició, d'acord amb el procediment que estableix el
Departament. La motivació de la proposta s'ha de basar en les constatacions fetes per
la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l'avaluació de
l'exercici de la docència.
d) Proposar motivadament, amb la cap d’estudis,

la incoació dels expedients

contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera
destinats en el centre, com a conseqüència de l'avaluació de l'activitat docent, d'acord
amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de
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basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves
funcions o en el resultat de l'avaluació de l'exercici de la docència.
e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre,
que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de
treball de personal interí docent, d'acord amb la reglamentació que estableix el
Govern, i nomenar-lo d'acord amb el procediment que estableix el Departament
d'Educació.
f) Intervenir, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, en els procediments
de provisió per concurs especíﬁc i de provisió especial, i formular les propostes de
nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas.
g) Fomentar, amb la resta de l’equip directiu, la participació del professorat en
activitats de formació permanent i d'actualització de les seves capacitats professionals
en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu.
h) Facilitar al professorat l'acreditació corresponent d'accés gratuït a les biblioteques i
els museus dependents dels poders públics.

Altres
a) La directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en
les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici
de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de
menors
b)La directora respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment dels
objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcció, i en ret comptes
davant el consell escolar i l'Administració educativa. L'Administració educativa avalua
l'acció directiva i el funcionament del centre.
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3.1.2. Cap d'estudis
Correspon a la cap d'estudis la planiﬁcació, el seguiment i l'avaluació interna de les
activitats del centre, la seva organització i coordinació, la gestió de la convivència i la
resolució de conﬂictes amb l’alumnat així com la relació amb les famílies, sota el
comandament de la directora del centre.

Són funcions especíﬁques de la cap d'estudis:
● Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com
amb els centres de procedència dels alumnes i els centres públics que
imparteixen l'educació secundària obligatòria de la zona escolar corresponent,
juntament amb la coordinadora pedagògica.
● Dirigir l’actuació dels diferents òrgans unipersonals de coordinació i tutoria.
● Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i
especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics, juntament
amb la coordinadora pedagògica.
● Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions
d’avaluació de ﬁ de curs, juntament amb la resta de l’equip directiu.
● Presentar els resultats educatius al claustre i elaborar-ne l’estadística.
● Dinamitzar i coordinar l’acció tutorial de l’institut i l’orientació educativa,
acadèmica i professional dels alumnes, i vetllar-ne per la continuïtat i coherència
entre els diferents grups d’alumnes, d’acord amb la coordinadora pedagògica.
● Fer un seguiment amb la coordinadora pedagògica de l’absentisme i dels
problemes de convivència de l’alumnat, a través de reunions periòdiques amb
els tutors.
● Establir els contactes, establerts en el protocol d’absentisme del centre, amb els
Serveis Socials i l’Oﬁcina Municipal d’Escolartizació (OME).
● Supervisar les reunions dels equips docents de grup en coordinació amb la
coordinadora pedagògica i les coordinadores de nivell.
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● Coordinar els actes acadèmics, les activitats i sortides complementàries,
concursos i treballs en grup per cada nivell i vetllar perquè estiguin distribuïts
d’una manera òptima.
● Convocar i dirigir les Comissions pedagògiques.
● Elaborar el calendari d’activitats del curs amb la col laboració de la resta de
l’equip directiu.
● Coordinar i preparar l’acollida de l’alumnat i les jornades de portes obertes.
● Informar i assessorar els delegats electes sobre les seves funcions.
● Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre i facilitar-ne i
orientar-ne l'organització. Supervisar el funcionament del Parlament Verd.
● Coordinar les actuacions per mantenir el projecte d’Escola Verda.
● Vetllar pel compliment de les normes de convivència de l’institut, conèixer-ne les
incidències, controlar-les, corregir-les en l’àmbit de les seves competències i
informar-ne, si escau, a la directora.
● Coordinar-se amb la coordinadora de mobilitat del centre pel que fa als
intercanvis i a l’Erasmus+.
● Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora o atribuïdes
per disposicions del Departament d'Educació.

3.1.3. Cap d’estudis adjunt
Correspon al cap d’estudis adjunt la planiﬁcació, el seguiment i l'avaluació interna de
les activitats del centre i la seva organització i coordinació, en coordinació amb la cap
d’estudis i sota el comandament de la directora del centre.

Són funcions especíﬁques del cap d’estudis adjunt:
● Acollir el professorat de nova incorporació.
● Elaborar l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais
docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica i les necessitats.
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● Comunicar les jornades no treballades quan el personal del centre exerceix el
dret de vaga, als efectes d'aplicar les deduccions proporcionals d'havers que
corresponguin, que no tenen caràcter de sanció.
● Coordinar el control de l’assistència del professorat a les activitats de l’institut i
comunicar-ne les incidències a la directora.
● Elaborar la proposta d’assignació als Departaments de coordinació didàctica de
les assignatures que aquests han d’impartir als diferents grups d’alumnes.
● Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris
d’alumnes i professors, preveure l’atenció dels alumnes en cas d’absència dels
professors o professores i controlar-ne les incidències.
● Coordinar també quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a
terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i
altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica i les
necessitats, escoltat el claustre.
● Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies
competències.
● Vetllar, junt amb la cap d’estudis i la coordinadora pedagògica, per l’oferta de
les matèries optatives en els diferents nivells, així com l’assignació de les
optatives als alumnes.
● Valorar els resultats acadèmics i comparar-los amb els de cursos precedents.
● Coordinar-se amb el professor responsable del DJAU pel que fa a les
actualitzacions de dades, gestió de les incidències i propostes de millora de
l’aplicació.
● Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora o atribuïdes
per disposicions del Departament d'Educació.
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3.1.4 Cap d’estudis d’FP
Correspon a la cap d'estudis d’FP la planiﬁcació, el seguiment i l'avaluació interna de
les activitats del centre, la seva organització i coordinació, la gestió de la convivència i
la resolució de conﬂictes amb l’alumnat així com la relació amb les famílies, sota el
comandament de la directora del centre.

Són funcions especíﬁques de la cap d'estudis:
● Elaborar, juntament amb el Cap d'Estudis adjunt, els horaris d’FP
●

Revisar i aprovar els projectes curriculars dels departaments d’FP

●

Revisar i aprovar les programacions i el seguiment de les diferents UF de cada
Mòdul

● Organitzar les sessions d’avaluacions en el SAGA, presidir-les i revisar les actes
d’avaluació
● Coordinar la relació entre les famílies d'FP
●

Convocar i presidir les reunions de caps de departaments de cicles, equips
docents de cicles i la coordinació de Mobilitat.

● Participar en els diferents programes d’innovació i millora del centre
● Coordinar les relacions amb el Departament d’Educació, entitats públiques
d’àmbit

comarcal (Ajuntament, Consell Comarcal, etc.) o associacions

empresarials, per temes relacionats amb l’FP.
● Participar en la creació i revisió dels documents estratègics del centre (Pla
d’acció

tutorial,

programació

general

anual,

memòria

anual,

normes

d’organització i funcionament de centre, guies de l’alumnat i del professorat ..)
● Controlar els indicadors del Manual d’Indicadors de centre.
●

Organitzar i cooperar amb l’equip directiu per la promoció i difusió de l’oferta
educativa de Cicles Formatius.

● Responsabilitzar-se de la disciplina de l’alumnat de cicles en el centre: vetllar pel
compliment de les normes de convivència de l'institut, gestionar les incidències i
les sancions en l'àmbit de les seves competències i informar-ne a la directora.
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● Coordinar amb les persones encarregades de la tutoria de cicles les qüestions
relatives a l'absentisme escolar, a través de la gestió del DJAU.
● Vetllar per la difusió del centre a la xarxa (web, xarxes socials).

3.1.5 Coordinadora pedagògica
Correspon, amb caràcter general, a la coordinadora pedagògica el seguiment i
l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'institut, sota la
dependència de la directora.

Són funcions especíﬁques de la coordinadora pedagògica:
● Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes
dels ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària
obligatòria i els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si
de la zona escolar corresponent.
● Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre
la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne,
especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot
procurant la col laboració i participació amb tot el professorat del claustre en
els grups de treball. Proposar les modiﬁcacions curriculars que hagin de ser
autoritzades pel Departament d'Educació quan escaigui.
● Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a
terme en relació amb els objectius generals de l'etapa i amb els generals i
terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament.
● Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents cicles,
etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre.
● Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i
complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixin a
l'institut, juntament amb els caps de departament.
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● Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i
reciclatge del professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui.
● Convocar i supervisar les reunions dels Equips docents de grup en coordinació
amb l’adjunt de direcció i els coordinadors de nivell.
● Organitzar i coordinar les accions de l’institut encaminades a assegurar la
formació en empreses i centres de treball dels alumnes, i a promoure la seva
inserció laboral.
● Fer de pont entre l’equip docent i l’equip directiu.
● Programar amb les coordinadores de nivell el Pla d'Acció Tutorial, establir un
calendari de desenvolupament i vetllar per la seva aplicació.
● Dinamitzar i coordinar amb la cap d’estudis l'acció tutorial del centre, mitjançant
reunions periòdiques amb les coordinadores de nivell i els tutors.
● Vetllar per la coordinació amb el Centre de Recursos i l'EAP.
● Coordinar el control de l’assistència dels alumnes a les activitats de l’institut i la
tramesa de la informació resultant a les seves famílies, i comunicar-ne les
incidències a la cap d’estudis.
● Vetllar, junt amb la cap d’estudis i el cap d’estudis adjunt, per l’oferta de les
matèries optatives en els diferents nivells així com l’assignació de les optatives
als alumnes.
● Millorar la coordinació entre l’institut i els serveis de salut per donar resposta a
les necessitats dels adolescents.
● Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents per facilitar la
promoció d’actituds i d'hàbits saludables (factors protectors) i reduir els
comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
● Detectar els problemes de salut per intervenir-hi com més aviat millor.
● Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes
per disposicions del Departament d'Educació.
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3.1.6 Secretari
Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de
l'institut, sota el comandament de la directora, i exercir, per delegació d'aquesta, la
prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a l'institut, quan la directora
així ho determini.

Són funcions especíﬁques del secretari:
a) Exercir la secretaria dels òrgans col legiats de govern i aixecar les actes de les
reunions que celebrin.
b) Tenir cura de les tasques administratives de l'institut, atenent la seva programació
general i el calendari escolar.
c) Estendre les certiﬁcacions i els documents oﬁcials de l'institut, amb el vistiplau de la
directora.
d) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva, i
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes
necessaris en entitats ﬁnanceres juntament amb la directora. Elaborar el projecte de
pressupost del centre.
e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de
preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les
disposicions vigents.
f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats
d'acord amb la normativa vigent.
g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels
registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oﬁcials i custodiar-los.
h) Confegir i mantenir l'inventari general del centre.
i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal lacions,
mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions de la directora i les disposicions
vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.
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j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, l'alienació i
lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb la
normativa vigent.
k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de l'institut o
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació.

3.2. ÒRGANS COL LEGIATS DE PARTICIPACIÓ
3.2.1. Consell escolar
El consell escolar és l’òrgan col legiat de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modiﬁcacions corresponents per una majoria de
tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i
els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de
col laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament del centre i les modiﬁcacions
corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la
directora.
i) Intervenir en la resolució dels conﬂictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
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j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i
d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i
conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col laboració amb altres centres i amb l’entorn.
ll) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi
mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Funcionament:
● El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que
no estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col legiats
de l'Administració de la Generalitat.
● El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i
sempre que el convoca la directora del centre o ho sol licita almenys un terç de
les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i
una altra a la seva ﬁnalització.
● Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és
possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres
presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria
qualiﬁcada.
● La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell
amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que
hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot
reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si
totes les persones membres hi estan d'acord.
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● Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat
normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata
d'alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del
consell escolar, se la podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el
tema o qüestió corresponent.
● El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions
especíﬁques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un
professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una
representant de les mares i els pares.

El consell escolar del nostre centre està integrat per les següents
persones membres:
●

La directora, que el presideix.

●

La cap d'estudis.

●

Un representant de l'Ajuntament de Figueres.

●

Sis professors en representació del professorat, elegits pel claustre.

●

Tres pares en representació de les famílies, elegits respectivament per ells i entre
ells.

●

Tres alumnes en representació de l'alumnat, elegits respectivament per ells i
entre ells.

●

Un representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest
personal.

●

El secretari del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb
veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

Comissions de treball:
✓ Les normes d'organització i funcionament poden establir comissions d'estudi i
informació en el si del consell escolar i delimitar els àmbits d'actuació i les
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funcions que se'ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al
plenari del consell.
✓ Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva
representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora,
i un alumne o alumna o representant de les mares i els pares, sense perjudici del
que s'estableix en l'apartat següent.
✓ Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d'haver
preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a mínim, pel director o
directora, que la presideix, el secretari i, en el seu cas, l'administrador o
administradora, un professor o professora, un o una representant dels pares i
mares i un o una representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica
supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d'oﬁci o a requeriment del
consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.

Renovació de les persones membres del consell escolar:
● Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents
sectors, ho són per un període de quatre anys.
● Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants
electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El
consell escolar renovat s'ha de constituir abans de ﬁnalitzar el període lectiu del
mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones
membres del consell escolar les convoca la directora del centre públic amb
quinze dies d'antelació, dins les dates que a aquest respecte ﬁxi amb caràcter
general el Departament d'Educació.
● Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s'ha d'ocupar pel
procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre. Si
aquestes no ho preveuen, la vacant s'ha d'ocupar per la següent candidatura
més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la
van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates
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per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir ﬁns a la propera renovació del
consell escolar. La nova persona membre s'ha de nomenar pel temps que
restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
● La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec
que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per
ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.
● Els processos electius es desenvolupen en el centre d'acord amb les normes que
aprova el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic. En tot cas,
aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i
de les diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que
seran presidides pel director o directora, o persona de l'equip directiu en qui
delegui, i han d'establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria
de les eleccions d'un sector i el dia de les votacions.

3.3.2. Claustre del professorat
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la
gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius
del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix la directora del centre.

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

Funcionament:
● Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la
seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del
professorat al consell escolar del centre, amb l'única excepció del professorat
substitut, que no és elegible.
● Les normes d'organització i funcionament del centre poden establir comissions de
treball en el si del claustre del professorat per a l'estudi de temes especíﬁcs, i
determinar-ne l'àmbit d'actuació i les funcions que se'ls encomana per tal que
formulin aportacions i propostes al claustre.

● El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l'inici i al ﬁnal de curs, i
sempre que el convoqui la directora del centre o ho sol liciti almenys un terç de les
persones membres.

3.3. EQUIP DIRECTIU
L'equip directiu del centre està format per la directora, que el presideix, el cap d'estudis
i la cap d’estudis adjunt a direcció, la coordinadora pedagògica i el secretari.
L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic i les persones que en
són membres han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions.
Correspon a les persones membres de l'equip directiu la gestió del projecte de direcció.
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3.4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ
➢ Coordinadores de nivell d’ESO
FUNCIONS DELS COORDINADORS DE NIVELL
● Coordinar, juntament amb la coordinadora pedagògica,
la cap d’estudis i coordinadors d’equips docents, les
EQUIPS DOCENTS

reunions de l’Equip docent de grup i tutors.
● Elaborar l’ordre del dia, presidir les reunions d’ED,
aixecar-ne acta i fer el seguiment dels acords presos.
● Elaborar l’ordre del dia, presidir les reunions de tutors,
aixecar-ne acta i fer el seguiment dels acords presos.
● Fer el seguiment del control de les faltes d’assistència del
nivell.
● Fer el seguiment de les reunions amb les famílies del

REUNIONS

DE

TUTORS

nivell.
● Coordinar i fer el seguiment, juntament amb la MPT i els
POE, del pla d’acció tutorial: planiﬁcar el contingut de les
sessions de tutoria, proporcionar el material de les
activitats

als

tutors,

revisar

periòdicament

la

programació, actualitzar les activitats i valorar l’aplicació
per part dels tutors i de l’alumnat.
● Coordinar el traspàs d’informació d’un curs a l’altre.
● Coordinar la confecció de grups de l’any següent.
SEGUIMENT DELS
GRUPS

● Revisar la composició del grup.
● Proposar o recollir propostes d’alumnes que han de rebre
una atenció individualitzada, que poden aproﬁtar el
recurs de grups de nivell o del projecte singular o que
han de rebre l’atenció de l’EAP.
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● Vetllar pel tractament de la disciplina i l’aplicació de les
mesures correctores en coordinació amb l’equip directiu i
l’equip docent.
● Coordinar els PI juntament amb la CAD i l’equip docent.
● Vetllar per una planiﬁcació racional del calendari.
● Procurar que no es posin més d’un examen per dia i que
GESTIÓ

DEL

CALENDARI

DEL

NIVELL

no es posin després de dies festius.
● Procurar que es compleixi el calendari acordat a la ﬁ del
curs anterior dels treballs en grup.
● Distribuir uniformement al llarg dels trimestres les sortides
i les xerrades acordades a ﬁ de curs.
● Col laborar en l’organització de la Jornada de portes
obertes i atendre a les famílies que no poden assistir-hi.

ALTRES

● Atendre, si escau, a les famílies de l’alumnat del nivell
juntament amb el tutor.

✓ Per dur a terme aquestes funcions s’haurà d’assistir a una reunió setmanal de
persones coordinadores.
✓ Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies
competències.
✓ Més aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu.

➢ Coordinador de batxillerat
FUNCIONS DEL COORDINADOR DE BATXILLERAT
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● Coordinar, juntament amb la coordinadora pedagògica i la cap
d’estudis, les reunions de l’Equip docent de grup i tutors.
● Elaborar l’ordre del dia conjuntament amb la coordinadora
pedagògica i la cap d’estudis, presidir les reunions d’ED,
aixecar-ne acta i fer el seguiment dels acords presos.
● Vetllar pel tractament de la disciplina i l’aplicació de les mesures
correctores en coordinació amb l’equip directiu i l’equip docent.
● Elaborar el Pla d’acció tutorial (PAT): Continguts, material,
programes especíﬁcs (salut, orientació estudis posteriors,
valors,...), d’acord amb la coordinadora pedagògica.
● A inici de curs: Lliurar el PAT als tutors, penjar els documents al
Moodle de tutoria de 1r i 2n de BAT, lliurar la documentació
pels tutors.
● Elaborar l’ordre del dia, presidir les reunions de tutors i
aixecar-ne acta.
● Fer el seguiment del control de les faltes d’assistència.
● Fer el seguiment de les reunions amb les famílies.
● Elaborar i fer el seguiment, juntament amb el POE, del Pla
d’acció tutorial: planiﬁcar el contingut de les sessions de
tutoria, proporcionar el material de les activitats als tutors,
incloure programes especíﬁcs, revisar periòdicament la
programació, actualitzar les activitats, valorar l’aplicació per
part dels tutors i de l’alumnat i vetllar per la bona orientació.
● Fer el seguiment dels acords presos.
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● Coordinar el traspàs d’informació d’un curs a l’altre.
● Coordinar la confecció de grups de l’any següent.
● Proposar o recollir propostes d’alumnes que han de rebre una
atenció individualitzada.
● Coordinar els PI juntament amb el POE i l’equip docent.
● Informar als tutors de totes aquelles informacions que vagin
sorgint al llarg del curs: activitats, treball de recerca, premis,
campus de recerca, beques, preinscripcions...
● Planiﬁcar les activitats d’orientació acadèmica i professional
(jornades de portes obertes a les universitats, xerrades
informatives, visites...)
● Informar sobre la preinscripció a CFGS i universitats.
● Coordinar amb tutors la promoció del batxillerat dins el centre
amb xerrades d'alumnes de batxillerat a tutories de 4t d’ESO.
● Promocionar el batxillerat del centre amb alumnes de 1r
Batxillerat a escoles concertades de Figueres.
● Vetllar pel bon ús del calendari.
● Col laborar en l'organització de la Setmana de la Ciència a
batxillerat.
● Distribuir uniformement al llarg dels trimestres les sortides i les
xerrades.
● Organitzar l’acte de graduació i l’orla de ﬁnal de batxillerat.
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● Elaborar i revisar el dossier del treball de recerca (TdR).
● Dirigir i organitzar la gestió dels treballs de recerca: Revisió de
tutors de TdR al setembre, elaboració de tribunals de TdR,
distribució de TdR a membres de tribunals, elaboració d'horaris
per presentació de TdR a tutories, recordatori de normes
d’avaluació i rúbrica per tribunal, publicar notes al suro de 2n
BAT amb DNI i nota, escollir alumnes que participaran a Fòrum
TdR Alt Empordà (juntament amb tutors), propostes de TdR
dels departaments, adjudicació de tutors, revisió de tutors al
juny i petició d'informes de seguiment de TdR a professorat
que marxa del centre.
● Incentivar la participació a Premis de TdR, estades a Campus
de recerca, beques per TdR... a través de la pàgina web del
centre i fer difusió a la premsa, si escau.
● Iniciar, elaborar i coordinar una petita comissió de professors
que expliqui concretament l'elaboració del TdR a batxillerat:
part bibliogràﬁca, part informàtica, estructura...
● Informació als alumnes i a les famílies sobre les PAU
(funcionament, preinscripció, matrícula).
● Seguiment i acompanyament de les proves de les PAU.

FAMÍLIES

● Preparació i atenció als pares en la jornada de portes obertes
de batxillerat.
● Atenció personalitzada als pares que no han pogut assistir a
les portes obertes però volen informació sobre el centre.
● Reunió de pares a 2n de batxillerat per explicar l’orientació
acadèmica i professional i les PAU.

ALTRES

● Atendre, si s’escau, a les famílies de l’alumnat del nivell
juntament amb el tutor.

✓ Per dur a terme aquestes funcions s’haurà d’assistir a les reunions de
coordinació convocades per direcció.
✓ És recomanable participar a la Comissió que organitza el Fòrum TdR Alt
Empordà.
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✓ Més aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu.

➢ Coordinadora de Formació Professional
FUNCIONS DE LA COORDINADORA DE CICLES FORMATIUS
●

Coordinar, juntament amb la coordinadora pedagògica i
la cap d’estudis, les reunions de l’equip docent de grup i

EQUIPS DOCENTS

tutors.
● Elaborar l’ordre del dia, presidir les reunions d’ED o de
tutors, aixecar-ne les actes i fer el seguiment dels acords
presos.
● Fer el seguiment del control de les faltes d’assistència.
● Fer el seguiment de les reunions amb les famílies.
● Elaborar i fer el seguiment, juntament amb el POE, del

REUNIONS

DE

TUTORS

Pla d’acció tutorial: planiﬁcar el contingut de les sessions
de tutoria, proporcionar el material de les activitats als
tutors,

incloure

programes

especíﬁcs,

revisar

periòdicament la programació, actualitzar les activitats,
valorar l’aplicació per part dels tutors i de l’alumnat i
vetllar per la bona orientació.
● Coordinar el traspàs d’informació d’un curs a l’altre.
● Coordinar la confecció de grups de l’any següent.
● Proposar o recollir propostes d’alumnes que han de
SEGUIMENT
GRUPS

DELS

rebre una atenció individualitzada.
● Coordinar els PI juntament amb el POE i l’equip docent.
● Informar als tutors de totes aquelles informacions que
vagin sorgint al llarg del curs: activitats, premis, beques,
preinscripcions....
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GESTIÓ

DEL

● Vetllar per una planiﬁcació racional del calendari

CALENDARI

DEL

● Distribuir uniformement al llarg dels trimestres les

NIVELL

sortides i les xerrades.
● Coordinar les exempcions i proposar a l’equip directiu les
exempcions a concedir.

GESTIÓ ACADÈMICA

● Dur a terme el procés d’homologació dels centres de
treball.
● Proposar a l’equip directiu les adaptacions de les hores
de lliure disposició (HDLL).
● Responsabilitzar-se de la coordinació i organització de la
Formació en Centres de Treball dels alumnes del Centre
amb la col laboració dels Tutors/es d’FCT.
● Vetllar per la programació, el seguiment, el control i

FCT

l’avaluació de l’FCT i d’estada a l’empresa dels alumnes
de batxillerat.
● Convocar i presidir les reunions amb els tutor de
pràctiques, d’acord amb el que estableixi l’equip directiu.
● Cooperar en l’apreciació de les necessitats d’FP de
l’àmbit territorial on s’ubica l’institut.
● Relacionar-se

RELACIÓ
L’ENTORN
EMPRESARIAL

AMB

amb

les

administracions

locals,

les

institucions públiques o privades i les empreses de l’àrea
d’inﬂuència.
● Impulsar l’aplicació de les accions promogudes pel
Servei de Relacions Escola - Empresa del Departament
d’Educació i proposar els criteris i les línies de treball als
òrgans de govern del centre per desenvolupar-les.
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● Mantenir les relacions oportunes amb les institucions
municipals, empresarials i d’altres.
● Organitzar els cursos i seminaris que l’institut porti a
terme amb les institucions i entitats col laboradores.
● Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels
programes desenvolupats.
● Impulsar la creació de la borsa de treball per a alumnes i
exalumnes del centre, posant en contacte les empreses
de la zona amb ofertes laborals i els possibles alumnes
interessats.
● Assessorar el centre en la deﬁnició de les línies
d’actuació de les relacions institut-empresa.
● Coordinar les visites de professorat i alumnes a les
empreses.
MOBILITAT

● Coordinar el projecte Erasmus+ i organitzar les estades a
l’estranger dels alumnes de cicles formatius.
● Col laborar en l'organització de la Jornada de portes
obertes i atendre a les famílies que no puguin assistir-hi.

ALTRES

● Atendre, si escau, a les famílies de l’alumnat del nivell
juntament amb el tutor.
●

Informació als alumnes i als tutors sobre les PAU
(funcionament, preinscripció, matrícula...)

✓ Per dur a terme aquestes funcions s’haurà d’assistir a les reunions de
coordinació convocades per la direcció.
✓ Més aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu.
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➢ Coordinació de qualitat
● Coordinar-se amb els responsables del projecte del Departament i assistir a
totes les reunions convocades a la Xarxa de qualitat de què el centre forma part.
● Planiﬁcar, implementar i fer el manteniment dels processos del Sistema de
Gestió de la Qualitat. Supervisar l’elaboració del manual de qualitat i del manual
de procediments, així com el control de les modiﬁcacions que s’hagin de fer.
● Establir i fer el seguiment dels objectius de la qualitat i millora.
● Informar i comunicar a tot el personal que treballa en el centre sobre la política i
cultura de la qualitat i del model d'excel lència educativa, especíﬁcament, de tot
el que han de conèixer i dominar per desenvolupar la seva tasca en el marc del
projecte.
● Elaborar, controlar i revisar tota la documentació generada pel Sistema de
Gestió de Qualitat del centre.
● Crear, impulsar i fer el seguiment dels equips i accions de millora.
● Planiﬁcar i coordinar les auditories internes i externes que es realitzin i fer
l’anàlisi del resultat d’aquestes.
● Convocar, presidir i coordinar les reunions i les activitats de la Comissió de
Qualitat del centre així com aixecar-ne les actes. Orientar els membres de la
Comissió de Qualitat en les tasques que cal realitzar i sobre la metodologia de
treball que cal emprar.
● Crear les enquestes de satisfacció i fer el buidatge i distribució dels resultats als
agents implicats en les mateixes.
● Proposar accions de millora, incloent-hi les correctives i les preventives, com a
conseqüència de l’anàlisi de resultat de les diferents accions preses en l’àmbit de
la Qualitat, així com de les queixes/suggeriments rebudes dels diferents àmbits
de la comunitat educativa. Analitzar les possibles no conformitats del SGC
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evidenciades a les auditories i fer-ne el seguiment així com generar propostes
de millora.
● Informar a la direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat
de millora.
● Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la direcció del centre o
atribuïdes pel Departament d'Educació.

➢ Coordinació d’activitats
● Elaborar la proposta de programació general de les activitats escolars
complementàries i de les activitats extraescolars que s’ofereixen en l’institut,
d’acord amb les instruccions del Cap d’estudis.
● Efectuar la planiﬁcació i organització de les activitats escolars complementàries
i activitats extraescolars organitzades per l’institut d’acord amb el seu
pressupost.
● Informar a les famílies del viatge de ﬁnal de curs (2n de batxillerat i 4t ESO)
● Organitzar, divulgar i tenir cura d’activitats socials que afavoreixen la cohesió
del personal del centre (sopar de Nadal, dinar de ﬁ de curs,...) i de l’alumnat
(sopar de ﬁ de curs).
● Elaborar una memòria ﬁnal de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades
que s’inclourà en la memòria anual de les activitats del centre
● Assessorar

el professorat en la utilització educativa de programes i

equipaments informàtics.
● Coordinar i realitzar l’orla d’aquells alumnes que acaben els seus estudis.
● Disseny, manteniment, publicació dels continguts de la pàgina web del centre.
(www.iescendrassos.net)
● Publicació dels continguts al compte de TWITTER i de l’instagram del centre.
(@cendrassos)
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● Manteniment i publicació dels continguts del canal de vídeos del centre.
(www.youtube.com/user/CENDRASSOS)
● Gestió d’usuaris (professorat i alumnat) i cursos de la plataforma educativa
MOODLE (moodle.iescendrassos.net).

➢ Coordinació digital
● Vetllar pel manteniment i custòdia dels equipaments informàtics de l’institut, així
com dels espais especíﬁcs on aquells s’ubiquen, d’acord amb les instruccions del
secretari.
● Assistir a les reunions de coordinació d’informàtica.
● Elaborar la memòria anual de la coordinació d’informàtica.
● Col laborar amb l’equip directiu en l’elaboració de dades estadístiques
requerides pel Departament d'Educació.
●

Aquelles altres funcions que la directora de l’institut li encomani en relació amb
els recursos informàtics i que li pugui atribuir el Departament d'Educació.

● Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització
dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.
● Assessorar

el professorat en la utilització educativa de programes i

equipaments informàtics i orientar-lo sobre la seva formació permanent en
aquest tema.

➢ Coordinació de Prevenció i Riscos Laborals
Correspon al personal coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre.
● Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i
fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord
amb les orientacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals
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● Col laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i
també en la implantació, la planiﬁcació i la realització dels simulacres
d’evacuació.
● Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la ﬁnalitat d'assegurar-ne
l'adequació i la funcionalitat.
● Revisar periòdicament el pla d’emergència amb la ﬁnalitat d’assegurar-ne
l’adequació i la funcionalitat.
●

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

● Revisar

periòdicament

els

equips

contra

incendis,

com

a

actuació

complementària a les revisions oﬁcials.
● Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja.
● Atendre al professorat que ha patit un accident laboral per donar suport en la
tramitació de la documentació.
● Emplenar i trametre als Serveis Territorials el full de Notiﬁcació d’accidents
● 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.
● Col laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per
desenvolupar, dins el currículum de l'alumne, continguts de prevenció de riscos.
● Redactar, en ﬁnalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d’incloure a la Memòria anual.
● Donar suport a la directora del centre per formalitzar i trametre als serveis
territorials el “full de notiﬁcació d’accident, incident laboral o malaltia
professional.”
● Aquelles altres que la directora del centre li encomani en relació amb la salut i
seguretat al centre o que li pugui atribuir el Departament d'Educació.

➢ Coordinació de biblioteca
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● Assegurar l'organització, el manteniment i l'adequada utilització dels recursos
documentals de la biblioteca del Centre.
● Mantenir l'ordre dels llibres, revistes, DVD, treballs de recerca i resta de
documents de la biblioteca.
● Gestionar els recursos econòmics que té assignats i lliurar a la secretaria els
suggeriments que consideri oportuns quant a l’adquisició de nous materials.
● Coordinar-se amb els caps de departament per al manteniment, adquisició i ús
de llibres i documentació didàctica de cada àrea, i promoure el seu ús entre
l'alumnat.
● Catalogació de llibres i tot tipus de material nou, mantenint actualitzat l’inventari
de materials.
● Atendre a l'alumnat en les seves necessitats d'estudi i recerca d'informació, així
com assessorar-los en l'ús dels fons bibliogràﬁcs.
● Tenir cura de l'ambient de lectura i estudi i fomentar hàbits i actituds adequades
en l'ús de la biblioteca.
● Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles
per al desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.
● Difondre novetats bibliogràﬁques i propostes culturals dins i fora del centre.
Actualitzar la web de l'institut amb ressenyes de noves adquisicions o amb
recomanacions dels propis alumnes.
● Coordinar-se amb els professors de guàrdia de biblioteca, per informar-los de
les instruccions bàsiques d'ús de la biblioteca i préstec de llibres, i per resoldre
les incidències que sorgeixen habitualment d'aquests serveis.
● Atendre a l'alumnat en les seves necessitats d'estudi i recerca d'informació, així
com assessorar-los en l'ús dels fons bibliogràﬁcs.

➢ Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió (LIC)
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● Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessoria LIC,
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l‘educació
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte
educatiu basat en el plurilingüisme.
● Revisar, actualitzar i modiﬁcar el Projecte Lingüístic de centre.
● Assessorar l’equip directiu i col laborar en l’actualització dels documents de
centre i en la gestió d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració de
l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat amb risc d’exclusió i a la promoció de
l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre.
● Organitzar el servei de correcció de textos.
● Redactar, al ﬁnalitzar el curs, la memòria d'avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d'incloure en la Memòria Final.

➢ Coordinació del Parlament Verd (PV)
● Preparar i convocar les sessions del PV.
● Fer el registre de les puntuacions setmanals dels controls d’aula neta.
● Incentivar i dinamitzar actuacions del PV al centre.
● Informar l’equip directiu de les propostes sorgides del PV.
● Publicar a la pàgina web del centre informació referent a l’aula neta i a les
activitats del PV.
● Redactar, al ﬁnalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d’incloure en la Memòria Final.

➢ Coordinació de dinamització de patis
● Organitzar el calendari de competicions dels patis.
● Informar l'alumnat interessat a participar a les activitats esportives.
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● Publicar les puntuacions al suro.
● Publicar a la pàgina web del centre les classiﬁcacions de les activitats esportives.
● Redactar, al ﬁnalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d’incloure en la Memòria Final.

➢ Coordinació de tallers artístics
● Informar l’alumnat interessat a participar al taller de teatre.
● Realitzar el taller una tarda setmanal d’octubre a juny.
● Planiﬁcar el calendari anual de les actuacions teatrals en què pren part el centre.
● Coordinar-se amb altres professors (de ball, de música, de visual i plàstica, de
llengua i literatura) pels festivals de Nadal, Sant Jordi i de ﬁ de curs.
● Redactar, al ﬁnalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d’incloure en la Memòria Final.

➢ Coordinació del club de lectura
● Informar l’alumnat interessat a participar al club de lectura.
● Proposar lectures adequades als interessos de l’alumnat del club de lectura.
● Organitzar les trobades del club de lectura.
● Publicar a la pàgina web del centre informació referent al Club de lectura.
● Redactar, al ﬁnalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d’incloure en la Memòria Final.

➢ Coordinació de mediació
● Vetllar per la millora de la convivència en el centre.
● Assistir a les reunions de mediació.

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 47 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

● Col laborar amb l’equip directiu per la millora de la convivència del centre.
● Formar l’equip de mediadors.
● Organitzar les sessions de mediació.
● Redactar, al ﬁnalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats
realitzades, que s’haurà d’incloure en la Memòria Final.

➢ Coordinació de mobilitat
● Promoure la participació dels nostres estudiants i professorat en els programes
de mobilitat.
● Cercar socis a l’estranger per a la participació, amb reciprocitat o sense, en
diferents projectes d’internacionalització.
● Mantenir i millorar les relacions amb les institucions, centres i empreses amb les
quals l’institut tingui convenis de mobilitat subscrits. Ser l’interlocutor del centre
en matèria de relacions internacionals.
● Coordinar i supervisar les activitats de mobilitat del centre:
➔ Fer una previsió, a través d’enquestes i reunions informatives, del nombre
d’ajuts que és pertinent demanar per a accions de mobilitat internacional.
➔ Dirigir el procés de selecció d’alumnes participants en els projectes de
mobilitat segons els criteris i procediments de selecció prèviament
establerts.
➔ Dirigir el procés d’admissió i selecció de professorat per a la realització de
mobilitats internacionals segons els requisits establerts.
➔ Sol licitar ajuts Erasmus+ per a professorat i alumnat.
➔ Vetllar pels aspectes logístics referents als viatges, allotjaments,
transports, manutenció i adaptació de les mobilitats internacionals.
➔ Assegurar la tramesa d’assegurances i visats necessaris per a les estades
internacionals.
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➔ Facilitar la preparació lingüística dels participants en els projectes de
mobilitat internacional.
● Participar en cursos de formació i actualització en l’àmbit de la mobilitat
internacional.
● Fer difusió dels projectes d’internacionalització del centre a les xarxes socials i
premsa.
● Fer una xerrada informativa de mobilitat a l’alumnat de segon curs de CF durant
el primer trimestre.
●

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

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
4.1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT
4.1.1. Equips docents
L’Equip Docent (ED) és un instrument d’organització que permet un treball coordinat
dels professors d’un grup i d’un mateix nivell. Té per objectiu poder fer el seguiment del
procés d’aprenentatge dels alumnes tant de forma individual com del grup, compartint
informacions i consensuant actuacions.

➢ Equips docents d’ESO i BAT
L’equip docent d’ESO està integrat pel coordinador/a del nivell, un membre de l’equip
directiu i el professorat assignat a principi de curs a l’equip docent. La persona
coordinadora del nivell comunicarà al professorat qui forma part de l’equip docent i es
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publicarà el llistat al moodle en el curs “Informació i documentació del centre”. De
forma general, l’equip docent estarà format per tot el professorat que imparteix el
nivell excepte a 2n i 3r d’ESO que no hi assistirà el professorat que imparteix les
optatives. No obstant això en les sessions d’avaluació hi assistirà tot el professorat del
nivell.
L’equip docent de batxillerat està format per tot el professorat que imparteix classes
en aquest nivell i està presidit pel coordinador de batxillerat. Es reuneix, com a
mínim,un cop al mes.
L’equip docent el presideix el coordinador/a de nivell, el convoca, porta a terme l’ordre
del dia i en redacta l’acta.
És responsabilitat de l’equip directiu fer la planiﬁcació dels equips docents i la seva
anotació en el calendari mensual anual. El coordinador/a del nivell té la responsabilitat
de convocar per correu electrònic l’equip docent.
L’equip docent, ha d’actuar com a òrgan col legiat i té les funcions següents:
● Fer el seguiment global de l’alumnat del grup i establir les mesures necessàries
per a la millora de l’aprenentatge, d’acord amb el projecte educatiu del centre.
● Coordinar les actuacions educatives, pedagògiques i didàctiques del professorat
de l’Equip docent de grup que afecten tant el mateix grup com cadascun dels
seus alumnes en particular.
● Fer col legiadament l’avaluació de l’alumnat, d’acord amb la normativa establerta
i amb el projecte educatiu del centre, i adoptar les decisions de promoció
corresponents.
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● Col laborar per a prevenir els problemes d’aprenentatge que puguin presentar-se i
compartiran tota la informació que sigui necessària per treballar de manera
coordinada en el compliment de les seves funcions.
●

Cada professor ha d’aportar informació sobre el progrés d’ensenyament i
aprenentatge de l’alumnat en la matèria que imparteix.

●

Conèixer les circumstàncies que incideixen en la vida acadèmica i educativa de
cadascun dels alumnes del grup.

●

Proposar a cap d’estudis i a la coordinadora pedagògica, en l’àmbit de les
respectives competències, les actuacions pertinents per a l’atenció de les
necessitats educatives dels alumnes del grup.

●

Resoldre les faltes de disciplina tipiﬁcades com a lleus (incidències, retards,
absentisme...). Això implica imposar la sanció i controlar-la. Així mateix, podran
proposar a cap d’estudis aquells casos en que l’acumulació de faltes lleus pugui
originar una falta greu.

●

L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges dels alumnes, adopta les
decisions per consens. En cas de no arribar-hi, s’ha de fer per les majories que es
determinin per a cada cas. Cada professor de l’equip pot emetre un únic vot, amb
independència del nombre de matèries que imparteix. El vot del

tutor serà

diriment en cas d’empat.
● La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, per intercanviar informació i
adoptar decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. També poden
participar en les sessions d’avaluació altres professors amb responsabilitats de
coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en el procés
d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.
● Per valorar els aprenentatges de cada alumne i el desenvolupament per part del
professorat del procés d’ensenyament cal fer, almenys, una sessió d’avaluació
trimestral.
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● En les sessions d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions que
consideri pertinents respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés
d’aprenentatge de l’alumnat.
● La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup
d’alumnes, aixecar-ne l’acta del desenvolupament, fer-hi constar els acords
presos, i vehicular l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o representants
legals dels i les alumnes, quan correspongui.
● El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com els
processos d’ensenyament i la pròpia pràctica docent. Un dels elements d’aquesta
anàlisi del professorat el constitueixen els resultats de les sessions d’avaluació i
les decisions que es proposen en el document orientador de cada curs.
● Participar en la confecció dels diversos agrupaments d’alumnes.
● Programar i col laborar en l’organització les sortides i activitats complementàries.
● Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la direcció del centre o
atribuïdes pel Departament d'Educació.

Equip docent de Cicles Formatius
L’equip docent de Cicles Formatius (CF) està format per tot el professorat de Cicles
Formatius, tant de Grau mitjà (CFGM) com de Grau superior (CFGS).
Les reunions d’Equip docent de CF són d’una hora setmanal, i per incompatibilitat
horària entre matí i tarda, s’ha distribuït en dues sessions: una per al professorat de 1r
CFGM i una altra per a la resta de professorat.
Dins l’hora destinada a reunions d’Equip docent, s’hi inclou:
● Reunions d’equip docent per nivell per seguiment del grup classe
● Reunió de tutors de nivells (excepte 1r CFGM)
● Reunió de tutors d’FCT
● Comissió de treball dels programes OrientaFP, EmprènFP, ActivaFP i Erasmus+
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● Altres a proposta de direcció

És responsabilitat de Cap d’estudis d’FP, amb coordinació amb els responsables dels
programes d’FP i les tutories, fer la planiﬁcació de les reunions d’equip docent.
La cap d’estudis d’FP convocarà per correu electrònic les reunions d’equip docent,
indicant en cada cas l’ordre del dia i el professorat convocat. En cada cas es designarà
també qui presidirà la reunió, que també portarà a terme l’ordre del dia i en redactarà
l’acta.

4.1.2. Departaments
El departament didàctic és l’òrgan de coordinació curricular que vetlla per la
coherència didàctica de les diferents àrees/matèries/mòduls professionals que
conﬁguren els currículums.
Tot el professorat del centre haurà d’estar adscrit a un departament concret.
El centre s’organitza en els següents departaments:
● Departament de Llengua catalana
● Departament de Llengua castellana
● Departament de Matemàtiques
● Departament de Llengua estrangera
● Departament de Ciències experimentals
● Departament de Ciències socials
● Departament de Tecnologia
● Departament de Educació visual/ Música
● Departament de Educació física
● Departament d’orientació educativa
● Departament d’administratiu
● Departament d’informàtica
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El Departament de Visual i Plàstica està unit amb el Departament de Música.
El Departament d’orientació aglutina: la

professora d’aula d’acollida, la mestra en

pedagogia terapèutica, els professors d’orientació educativa i les psicòlogues i la PAE
de la SIEI.
La matèria de Filosoﬁa està adscrita a Socials; Clàssiques, a Llengua Castellana i
Economia a Matemàtiques.
El Departament d’administratiu hi formen part tot el professorat de la família
Administració i gestió.
El Departament d’informàtica hi formen part tot el professorat de la família
d’informàtica i comunicacions i el professor de FOL

Funcions:
Correspon al cap de departament:
a) Coordinar les activitats del departament que li corresponen, la seva programació i
avaluació.
b) Fer que les directrius del departament estiguin totes elles encaminades a complir els
objectius generals del centre.
c) Convocar i presidir les reunions del departament que li correspongui.
d) Aixecar acta de cada reunió en la qual han de constar els acords presos, els
professors assistents i absents a la reunió.
e) Coordinar l’elaboració de les concrecions curriculars:
-

Coordinar la ﬁxació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels
alumnes i resoldre, d’acord amb la normativa vigent, les reclamacions a les
qualiﬁcacions a ﬁnal de curs.

-

Vetllar per la confecció, compliment i revisió de les programacions i vetllar per la
coherència del currículum.

-

Vetllar per l’establiment de la metodologia didàctica aplicable a la pràctica
docent.
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Coordinar l’adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i
complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a
l’institut.

f) Detectar les necessitats materials del departament i fer la gestió de compra.
g) Vetllar pel manteniment de les instal lacions pròpies de les especialitats del
departament i assessorar sobre l’adquisició de material didàctic corresponent.
h) Mantenir l’inventari actualitzat.
i) Resoldre les reclamacions relatives a l’avaluació dels alumnes en les assignatures
impartides pel departament, sense perjudici de les competències de la Junta
d’avaluació quant a la promoció dels alumnes.
j) Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la directora o atribuïdes pel
Departament d'Educació.

4.1.3. Comissió pedagògica
La comissió pedagògica d’ESO i Batxillerat està integrada per la directora, la cap
d’estudis i per tots els caps de departament excepte els de cicles formatius. Es reuneix
una vegada a la setmana. La presideix la cap d’estudis, que la convoca per correu
electrònic, porta a terme l’ordre del dia i en redacta l’acta.
La comissió pedagògica de Cicles formatius està integrada per la directora, la cap
d’estudis d’FP i per tots els caps de departament de cicles formatius. Es reuneix una
vegada a la setmana. La presideix la cap d’estudis d‘FP, que la convoca per correu
electrònic, porta a terme l’ordre del dia i en redacta l’acta.

Funcions:
● Coordinar eixos transversals encaminats a l’assoliment de les competències
bàsiques, en el cas de la comissió pedagògica d’ESO i Batxillerat.
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● Valorar acuradament els resultats acadèmics i l’avaluació interna i externa per
tal de poder proposar actuacions encaminades a la millora.
● Establir els criteris i els procediments que s’han de seguir per elaborar els
Projectes Curriculars de Departament i les programacions de nivell.
● Elaborar els criteris i les normes que s’han seguir per realitzar l’avaluació de les
matèries, el pas de curs i l’acreditació d’etapa.
● Proposar, organitzar i distribuir les activitats extraescolars segons interessos i
nivell educatiu.
● Proposar i liderar canvis metodològics que permetin a l’alumnat assolir millor i
de manera més competencial els continguts de les matèries.
● Proposar millores al PCC.
● Propiciar la innovació i recerca educativa i la formació permanent del
professorat.
● Coordinar l’acció dels diferents departaments.
● Impulsar i coordinar la visibilització del centre tant entre la comunitat educativa
com a nivell extern, en activitats com l’acte de graduació i les Jornades de
Portes Obertes, entre d’altres.
● La difusió de la participació de l’alumnat en concursos, premis, ﬁres…
● Gestionar la selecció dels llibres de text, llicències digitals, dossiers...
● Dirigir i/o participar de la confecció de material didàctic en aquells cursos en
què no hi ha llibres de text.
Són funcions especíﬁques de la comissió pedagògica de cicles:
● Coordinar la planiﬁcació i disseny dels nous currículums.
● Impulsar els programes d’ImpulsFP.
● Fer propostes de millora per a l’acció tutorial.
● Treballar per impulsar i elaborar la carta de serveis a les empreses .
● Treballar per consolidar l’oferta integrada d’FP.

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 56 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

4.1.4. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)
Està integrada per la cap d’estudis i la coordinadora pedagògica que la presideix, la
mestra de pedagogia terapèutica, els professors especialistes en orientació educativa,
la tutora de la SIEI i la professional de l’EAP.
Per tal de coordinar l’atenció a la diversitat es reuneix setmanalment la comissió per la
concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat,
l’organització, ajustaments i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les
mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats
educatives especials i especíﬁques i proposar, si escau, plans individualitzats.

Funcions:
● Discutir i resoldre qüestions puntuals referents a l’alumnat.
● Fer el seguiment i avaluar les diferents estratègies i/o mesures d’atenció a la
diversitat a aplicar cada curs encaminades a aconseguir que l’alumnat assoleixi
les competències bàsiques. Aquestes mesures són, entre d’altres, les següents:
Agrupaments per ritmes d’aprenentatges, Grups d’adaptació curricular, Oferta
de matèries optatives, Grups reduïts, Atenció individualitzada, SIEI, UEC (unitat
d’escolarització compartida), Projecte singular Form@’t (PS), aula d’acollida...
● Aprovar, a proposta dels equips docents, el canvi d’alumnes de grup i
l’adscripció dels alumnes als diferents recursos per atendre la diversitat.
●

Establir els protocols a seguir per a l’aplicació de les diferents mesures d’atenció
a la diversitat als membres de la comunitat educativa.

● Donar el vistiplau als Plans individualitzats que s’hagin d’aplicar als alumnes.
● Gestionar la derivació d’alumnat a altres recursos (educatius, mèdics…)
juntament amb l’ESP.
● Acordar i planiﬁcar la intervenció de l'educador social per afavorir la millor
escolarització de l’alumnat afectat per situacions socioeconòmiques i/o familiars
desfavorides i/o de risc social.
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● Acordar i planiﬁcar recursos entre l’alumnat com ara tallers de suport educatiu
gratuïts a les tardes, els tallers de tardes del Ksameu…
● Aprovar, a proposta de la tutoria del SIEI, les inclusions dels alumnes a l’aula
ordinària.
● Aprovar, a proposta de la tutoria de l’aula d’acollida, les inclusions de l’alumnat
nouvingut a l’aula ordinària.

4.1.5. Comissió de qualitat
La Comissió de qualitat a l’institut Cendrassos s’ha creat al curs 2019-2020 quan vam
iniciar el Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC).

Composició:
Formen la Comissió de qualitat la Coordinadora de qualitat, la cap d’estudis, un
professor dels CF d’Informàtica, una professora dels CF d’Administració, dos professors
de l’ESO i Batxillerat i la directora. Tot i així, la composició d’aquesta comissió és oberta
perquè la coordinadora de qualitat pot convocar els membres de la comunitat
educativa en funció dels temes a tractar en el moment que calgui.

Organització:
La Comissió de qualitat es reuneix de manera completa o parcial, segons les
necessitats dels aspectes que cal treballar.

4.1.6. Comissió de mobilitat
L’estructura de l’equip de treball en matèria de mobilitat formativa i cooperació en FP
està formada per:
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-La coordinadora de Mobilitat. Funcions: coordinació, organització i gestió dels
projectes de mobilitat d’FP i la responsable de les estades de mobilitat.
-La comissió de Mobilitat dels alumnes de Grau Mitjà (formada per l’equip docent
dels cicles de Grau Mitjà). Funció: selecció dels participants en projectes de mobilitat
de Grau Mitjà.
-La comissió de Mobilitat dels alumnes de Grau Superior (formada per l’equip
docent dels cicles de Grau Superior). Funció: selecció dels participants en projectes
de mobilitat de Grau Superior.
-La Direcció del centre. Funció: la responsabilitat dels projectes de mobilitat i la
signatura digital.
-Tutor de l‘FCT. Funció: la gestió del QBID i la tutorització de l’alumne durant la seva
estada.
-Secretari del centre. Funció: la gestió econòmica dels projectes de mobilitat d’FP.

4.1.7. Comissions
Les comissions de treball són uns espais de treball creats perquè es treballi de manera
transversal diferents projectes o activitats de centre.
Hi ha dos tipus de comissions:
● Les que tenen una periodicitat setmanal que són la comissió audiovisual i el GEP.
En aquest cas, tenen les hores assignades dins el seu marc horari ﬁx de 24
hores.
● Les que tenen una periodicitat superior a la setmana, que són: la comissió
digital, la d’emprenedoria, la mediambiental, la de xarxa de competències
bàsiques i la de qualitat. En aquest cas, no tenen les hores assignades dins el seu
marc horari ﬁx de 24 hores i la setmana en què es reuneixin s’apuntaran com
una guàrdia feta.
Enguany s’establiran dues comissions de millora dins el PQiMC.
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4.2. ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT
4.2.1 Atenció a la diversitat
Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats
educatives de cada alumne per poder assolir les competències bàsiques, els objectius
educatius i els continguts de l’etapa.
Entre les mesures d’atenció a la diversitat es preveuen agrupaments ﬂexibles en funció
del ritme d’aprenentatge, el reforç en grups ordinaris, el desdoblament de grups per
reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions curriculars, la integració de matèries per
àmbits, programes de diversiﬁcació curricular i altres programes personalitzats per a
aquells alumnes amb necessitats especíﬁques de reforç educatiu.
El centre ha organitzat programes de diversiﬁcació curricular per a l’alumnat que
necessiti una organització diferenciada de l’establerta en el centre, pel que fa als
continguts i als criteris d’avaluació per tal que s’assoleixi els objectius i competències
bàsiques de l’etapa i afavorir l’obtenció del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
Les primeres mesures d’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes a l’aula
ordinària corresponen al conjunt d’estratègies que han d’adoptar els professors de les
diferents matèries per ajustar la programació de les necessitats de tots els alumnes
del grup classe.
Els criteris d’avaluació s’han d’establir d’acord amb els objectius programats i l’objectiu
d’assolir les competències bàsiques, i s’han de diversiﬁcar els procediments i les
activitats

d’avaluació

per

facilitar

l’avaluació
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d’aprenentatge dels alumnes. Al mateix temps, cal potenciar l’autoavaluació i la
coavaluació com a mesures de regulació de l’aprenentatge.
Les diferents mesures organitzatives emprades tenen com a objectiu aconseguir una
millora en les estratègies didàctiques i metodològiques, i en el procés global
d’avaluació de l’alumnat. Aquest procés organitzatiu ha de facilitar que el professorat
pugui aplicar un conjunt d'estratègies en les diferents matèries per poder ajustar la
programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe.
És fonamental fer un bon traspàs d’informació entre els centres de primària i els de
secundària per tal de facilitar el coneixement de les característiques dels alumnes que
s’incorporen a secundària.
Les dades dels alumnes de 1r d'ESO s’obtenen del traspàs d’informació que realitzen
els centres de primària a través dels informes i les reunions a ﬁnal de curs entre la
coordinadora pedagògica, la mestra de pedagogia terapèutica, la professional de
l’EAP i el tutor de l’escola de primària .
El centre ha d’adoptar les mesures adients per garantir l’adequada planiﬁcació,
implementació i seguiment de les actuacions especíﬁques d’atenció a la diversitat de
necessitats educatives dels alumnes, i amb aquests efectes és convenient mantenir
una adequada coordinació d’actuacions.
Des de la Comissió pedagògica es realitzarà el seguiment de les mesures adoptades i
també es concretaran els criteris i prioritats per una bona atenció a la diversitat dels
alumnes del centre.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives
especials i especíﬁques ha de seguir el mateix procés que en la resta d’alumnes.
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L’avaluació tindrà com a referent les competències bàsiques i els objectius mínims de
l’educació secundària obligatòria, així com els criteris d’avaluació especíﬁcs del
programa.
Els plans individualitzats (PI) són una eina per a la planiﬁcació de mesures, actuacions
i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats
alumnes, i han d’esdevenir el referent per a l’avaluació d’aquests alumnes amb
necessitats educatives especíﬁques. Cada trimestre els equips docents els revisaran
en les diferents avaluacions i comptaran amb l’assessorament de la Comissió
Pedagògica per valorar-ne la seva continuïtat en funció de cada alumne.
Correspon a la junta d’avaluació, especialment a través de la tutoria de l’alumne, fer el
seguiment dels seus aprenentatges i adoptar les decisions que corresponguin en
relació amb l’atenció educativa que se li dona. És per això, que a cada curs de l’ESO i al
1r de CF es lliurarà als alumnes a ﬁnal de curs un document orientador per tal
d’assessorar-lo per a les seves futures decisions acadèmiques.

4.2.1.1 L’Aula d’Acollida (AA)
En l’educació secundària, es considera alumne nouvingut aquell que s’ha incorporat
per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o,
excepcionalment, el que s’hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos i procedeix
d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre.
El centre ha de donar a aquest alumnat una resposta personalitzada per garantir
l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització,
i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que facilitin la integració a
les aules ordinàries (AO) des del primer moment.
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L’especiﬁcitat del procés d’aprenentatge dels alumnes nouvinguts, que sovint s’han
incorporat durant el curs escolar amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats,
procedències i processos d’escolarització previs i, especialment, el fet de compartir el
temps escolar entre l’aula d’acollida o altres estructures de suport i l’aula ordinària, fa
necessària l’elaboració d’un pla individualitzat (PI).
El pla individualitzat ha de recollir la informació obtinguda amb l’avaluació inicial de
l’alumne nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives que cal treballar i ha
d’establir els mecanismes de planiﬁcació, seguiment i avaluació del procés
d’acceleració del seu aprenentatge, la qual cosa li ha de permetre incorporar-se
plenament, al més aviat possible, a la dinàmica habitual del seu grup classe de
referència. I tot això s’ha de fer tenint en compte la diversitat dels alumnes, la
corresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge i
l'aplicació de criteris de coherència, pel que fa a la planiﬁcació curricular de les
matèries.
El pla individualitzat per a l’alumne nouvingut ha d’explicitar les seves característiques
o la situació, les prioritats educatives, la proposta curricular i els emplaçaments en què
es durà a terme, així com els criteris per al seguiment i l’avaluació dels aprenentatges.
Cal preveure la dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del centre per als
alumnes amb una escolarització prèvia deﬁcient.
Els alumnes en l’aula d’acollida en el nostre centre s’organitzen en 3 nivells funcionals:
En el grup 0 s’assignen els alumnes que no tenen cap coneixement de la llengua
catalana. Per facilitar la inclusió en el seu grup i en la vida social del centre, la càrrega
lectiva dins l’AA és d’aproximadament ⅓ del seu horari lectiu; els ⅔ restants transcorren
amb els companys de l’AO.
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En el grup 1 s’assignen els alumnes que tenen nocions de la llengua catalana. Amb una
càrrega lectiva d’aproximadament ⅙ dins l’AA.
En el grup 2 s’assignen els alumnes que tenen més coneixements de la llengua
catalana. Amb una càrrega lectiva més reduïda dins l’AA (aprox. ⅛).
Per valorar quin és el grau de coneixement de la llengua catalana per adjudicar el
grup o per decidir el canvi de grup dels alumnes els alumnes s’avaluen segons les
proves de nivells establerts pel Departament d'Educació. També aquestes avaluacions
indiquen si l’alumne pot incorporar-se a l’aula ordinària en la totalitat de l’horari, en
assolir el nivell B1.
Quan es produeix un canvi de grup d’un alumne o es decideix la incorporació al 100%
de l’horari lectiu a l’aula ordinària, el coordinador de l’aula d’acollida ho comunica a
l’equip docent per correu electrònic.
Els alumnes del grup 0 quan assisteixen a l’aula ordinària realitzen un dossier que els
procuren els docents de l’aula d’acollida. En canvi, els del grup 1 i el grup 2 realitzen
activitats adaptades i elaborades, segons el seu PI, pel professor de la matèria.
Com la resta d’alumnes del centre, els alumnes nouvinguts han de ser avaluats,
almenys trimestralment, de les matèries curriculars que hagin cursat durant el
trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada alumne i la decisió sobre
el pas de curs es duran a terme en relació amb els objectius del seu pla individualitzat.
L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu
progrés d’aprenentatge, i ha d’integrar les aportacions i les observacions efectuades
en cada una de les matèries. En cap cas l’avaluació no s’ha de limitar a la suma o
combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries.
Es fan sessions d’avaluació especíﬁques per als alumnes de l’aula d’acollid per
consensuar la nota entre el professorat de l’aula d’acollida i de l’aula ordinària.
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Per a l’elaboració de l’horari d’aula d’acollida es valora la conveniència que
l’assistència a l’aula d’acollida no interfereixi en aquelles matèries que l’alumne
nouvingut pot compartir amb els seus companys del grup classe per tal de facilitar el
seu procés de socialització. El pas de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària demana
molta coordinació i una atenció educativa que incrementi progressivament els
aprenentatges normalitzats, però amb prou suport per assegurar l’èxit escolar.
Una de les actuacions que es duen a terme per acollir els nouvinguts és el seguiment
que fa el company-guia. Aquesta ﬁgura es comença a treballar en una sessió de
tutoria en la qual el tutor comenta al grup la situació anímica que poden tenir els seus
companys nouvinguts, i planteja la possibilitat que alguns dels membres del grup els
puguin ajudar en els primers temps a l’institut. D’aquí en surt una llista de voluntaris
que després es reuneixen amb el coordinador LIC, el qual els explica amb més detall
les seves funcions i la disposició de recursos. Finalment, quan s’incorpora un alumne
nou a l’aula, se li adjudica un company-guia. El seguiment de la relació el fa el tutor i
l’equip docent.
Correspon al tutor del grup classe ordinari vetllar especialment pel progressiu
assoliment de les competències bàsiques dels alumnes que assisteix durant una part
del seu horari escolar a l’aula d’acollida i per la coordinació, a aquests efectes, amb el
docent d’aquesta aula.

4.2.1.2 Suport Intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI)
És un recurs per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Els
alumnes que hi estan escolaritzats assistiran una part de l’horari escolar a la SIEI (on
treballaran en agrupaments segons les seves necessitats amb activitats especíﬁques,
individuals o en grup reduït) i, l’altra part de l’horari la faran al grup classe de
referència, disposant dels materials especíﬁcs o adaptats que convinguin. A més,
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també participaran en les activitats programades amb caràcter general per a tot
l’alumnat del centre. Amb l’objectiu de promoure la inclusió i treballar per anar
aconseguint un creixement educatiu, personal i social.

4.2.1.3 Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC)
Tenen per ﬁnalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els
centres educatius, als alumnes d’ESO que presenten problemes de comportament i
conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de
marginació.
L’objectiu és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció
del títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que
motivi els alumnes, retornant-los la conﬁança en les possibilitats d’èxit personal,
reforçant-ne els aprenentatges i evitant l’abandó escolar.
Els alumnes de les UEC des del centre tenen un seguiment molt directe per part del/la
professor/a especialista en orientació educativa i de la professional de l’EAP . La
tutoria d’aquests alumnes ha de ser compartida entre el/la tutor/a del centre educatiu
i el/la responsable de l’alumne a la UEC i ha de caracteritzar-se per:
● Donar suport als aspectes psicològics que facilitin el desenvolupament de les
habilitats emocionals i socials.
● Orientar l’alumne en l’elaboració dels seu projecte de futur, donant-li eines per
desenvolupar l’autonomia personal, professional i social.
● Informar i assessorar les famílies dels alumnes sobre aquest procés d’orientació
per garantir-ne la col laboració i la participació.
Es prioritza que el tutor treballi amb aquest alumnes.

4.2.1.4 Els grups competencials
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Amb l’objectiu de que l’alumnat de rendiment baix puguin assolir les competències
bàsiques exigides a 4t d’ESO o puguin optar a aprovar l’accés a cicles de grau mitjà, es
crea el grup competencial a 3r d’ESO. Aquest grup treballa part del seu horari lectiu en
el projecte l’Hort.

4.2.1.5 El projecte singular FORM@’T
El projecte singular Form@’t pretén contribuir a reduir fracàs escolar -un dels dos
objectius del PAC- oferint la possibilitat que més alumnes es beneﬁciïn d’uns
ensenyaments més ajustats a les seves característiques i interessos. Així se’ls facilita la
possibilitat d’acreditar i assolir uns coneixements més professionalitzadors que, alhora,
han d’ajudar-los a inserir-se al món laboral. Des de l’Ins Cendrassos pretenem que
avancin en el domini de les matèries instrumentals i recuperar, en la mesura que sigui
possible, la il lusió per l’estudi, oferint-los un equip docent conscienciat de les seves
necessitats.

Aquest projecte va dirigit a alumnes que tinguin complerts 15 anys o els compleixin en
el curs acadèmic en què s’incorporin al programa, i que cursin preferentment 4t d’ESO.
En casos excepcionals s’hi podran incorporar alumnes de 3r d’ESO que presentin una
situació de risc social i fracàs escolar. Aquests alumnes comparteixen el seu horari
escolar entre una empresa i el centre educatiu: assisteixen a les empreses
col laboradores un màxim del 40 % de l’horari lectiu, que representen 12 hores
setmanals.
La tutoria d’aquests alumnes es fa de manera personalitzada i contínua, i compta amb
assessorament psicopedagògic especialitzat. Aquesta tutoria la realitza el professor
especialista en orientació educativa i ha de caracteritzar-se per:
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● Donar suport als aspectes psicològics que facilitin el desenvolupament de les
habilitats emocionals i socials.
● Orientar l’alumne en l’elaboració dels seu projecte de futur, donant-li eines per
desenvolupar l’autonomia personal, professional i social.
● Informar i assessorar les famílies dels alumnes sobre aquest procés d’orientació
per garantir-ne la col laboració i la participació.
Es prioritza que el nombre de professors que treballin amb aquest alumnes sigui el
mínim.

4.2.1.6 Les atencions individualitzades (AI)
Les atencions individualitzades (AI) són una mesura més dins l’atenció a la diversitat.
Aquesta mesura va dirigida a alumnes amb necessitats educatives especíﬁques o bé a
alumnes que, per situacions personals, familiars o socials, requereixen una atenció
individual més especial.

Qui realitza les Atencions Individualitzades?
Els alumnes són atesos pels diferents orientadors del centre depenent del nivell que
cursin. Uns atenen els alumnes de 1r i 2n d’ESO, un altre els alumnes de 3r i 4t d’ESO,
batxillerat i cicles formatius.

Com es desenvolupa el treball en les Atencions Individualitzades?
A nivell general, a començaments de cada curs els orientadors realitzen el traspàs
d’informació dels alumnes que atendran en AI tant amb els tutors com amb els
respectius equips docents (ED).
Els orientadors estan coordinats al llarg del curs amb els tutors per anar realitzant el
seguiment dels alumnes AI, valorar si cal intervenir a nivell familiar i donar
informacions en els ED.
Al llarg de curs els orientadors informen de les diferents derivacions i actuacions
realitzades en la Comissió d’Atenció a la Diversitat. (CAD).
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De manera més especíﬁca, en funció del curs educatiu, cal tenir present que:
- A 1r d’ESO: es prioritzen els alumnes de primària que ja tenen dictamen
d’escolarització de l’EAP, informe o PI, i d’altres es deriven a través dels tutors i ED al
llarg del curs. També pot haver-hi demandes a partir de les entrevistes realitzades
pels tutors amb les famílies.
- A 2n , 3r i 4t: a l’inici del curs, els orientadors revisen i actualitzen les atencions
realitzades i la seva continuïtat. Es coordinen amb l’EAP per als alumnes amb
necessitats educatives especíﬁques (NEE) i altres en qui s’hagi realitzat alguna
intervenció. També cal tenir en compte l’alumnat que rep seguiment de Serveis Socials
o de qualsevol altre servei extern.
- A Batxillerat i Cicles Formatius: es realitzen AI a l’alumnat amb PI metodològics o que
requereixen altres tipus d’atenció (també amb l’assessorament de l’EAP).
La professional de l'EAP, a petició del tutor o de coordinació pedagògica, porta a terme
les actuacions següents:
● Valoració d’alumnes.
● Entrevistes amb pares.
● Atenció dels alumnes amb NEE, problemes de personalitat, de conducta, de risc
social...
● Seguiment i coordinació amb els centres amb alumnes d’UEC.
● Derivació i coordinació amb serveis externs: serveis socials, centre de salut
mental infantil i juvenil, serveis mèdics...
● Coordinació amb mestres de pedagogia terapèutica (MPT)

i

professorat

d’orientació educativa.
● Participar en la Comissió d’atenció a la diversitat (CAD).

Què cal fer si a l’aula detectem un alumne que presenta diﬁcultats
d’aprenentatge, conducta, personalitat i/o d’altres?
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El professorat que en el dia a dia a l’aula detecti un alumne amb diﬁcultats
d’aprenentatge o qualsevol altra possible problemàtica ha de realitzar el traspàs
d’informació al tutor i aquest realitzarà la derivació a l’orientador del curs
corresponent per iniciar el procés d’atenció i valoració de l’alumne.

4.2.1.7 Estratègies educatives a l’aula per tractar la dislèxia
Algunes de les actuacions en l’àmbit educatiu a secundària haurien de ser:
✓ No forçar a l’alumne/a a llegir en veu alta si hi ha el perill de ridiculitzar-lo
davant dels seus companys/es. Se li pot donar el text prèviament perquè se’l
prepari a casa.
✓ Valorar quines lectures obligatòries trimestrals hi ha.
✓ No penalitzar totes les faltes d’ortograﬁa, però sí exigir-li un mínim (10 normes
bàsiques). No serveix de res fer còpia de les correccions.
✓ Assegurar que l’alumne/a ha entès correctament les preguntes dels exàmens.
Presentar-los amb un format clar, no gaire atapeït i amb preguntes espaiades i
clares.
✓ Donar-li el temps necessari perquè pugui ﬁnalitzar els exàmens.
✓ Si cal, donar una 2a oportunitat fent-li una prova oral. Segurament li sortirà
millor. Intentar no fer-ho a hores d’esbarjo.
✓ Reduir el temari a estudiar. Millor poc i bé que molt i malament.
✓ Donar més valor al contingut del redactat que a la forma.
✓ Si té moltes diﬁcultats en llengua anglesa realitzar més proves orals.
✓ Que en lloc de copiar massa pugui tenir fotocòpies o més temps per a
realitzar-ho.
✓ Tenir en compte on està assegut: Millor a prop del professorat i amb companys
tranquils al seu costat.
✓ Potenciar l'ús de l’ordinador en cas d’escrits molt llargs, treballs...
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✓ Ressaltar els progressos aconseguits.
✓ Vigilar els comentaris que es puguin fer relacionats amb les seves diﬁcultats.
✓ Comentar les notes o observacions personalment amb l’alumne.
NORMES D’ORTOGRAFIA BÀSICA a tenir en compte:
CATALÀ
1. rr
2. bl i br ( mai “vr” i “vl”)
3. mb i nv (mai “mv” o “nb”)
4. ca que qui co cu/sa se si so su
5. ga gue gui go gu/ja ge gi jo ju
6. plurals acabats en –es (mai “-as”)
7. pret. Imperfets –ava
8. perfet d’indicatiu : ha anat
9. masculí-e;femení-a
10. l’
1. haver
2. ahir/avui/demà
3. vaig/maig/faig
- i
- ny
- x/tx
- accentuació (saber-ne la teoria)

CASTELLÀ
rr
pret. imperfectos –aba
bl y br
mb y nv
ca que qui co cu
za ce ci zo zu
ga gue gui go gu/ ja ge gi jo
ju
8. pret. indeﬁnido: ha ido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
-

haber
hoy/ayer/mañana
hacer
y
ñ
ch
acentuación
(saberse
teoría)

la

✓ Tenir en compte que moltes vegades l’esforç que dedica l’alumnat dislèxic pot
no estar a l’alçada dels resultats obtinguts.
✓ Molt important realitzar un PI metodològic en funció de les necessitats de cada
alumne. Les pautes establertes s’han de tenir molt clares a nivell de tot l’ED.

4.2.1.8 Estratègies educatives a l’aula per tractar el TDAH
Les manifestacions del TDAH varien al llarg de la vida de les persones, els trets
relacionats amb l’excés de moviment i d’inquietud solen deixar pas a la manca
d’atenció i la impulsivitat que, tot i mantenir-se present, s’apaivaga. Els trets més
característics durant l’etapa d’educació secundària són:
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● Probablement, en aquesta etapa ja no es percep tant la hiperactivitat i l’alumne/a
és capaç de romandre assegut, encara que li sigui difícil seguir les classes.
● Es mantenen les diﬁcultats d’atenció, així com la impulsivitat.
● Prenen una especial rellevància les diﬁcultats d’organització i planiﬁcació, el control
del temps i l’establiment de prioritats.
● Pot parlar o actuar sense pensar, i això pot generar més d’una baralla o conﬂicte
amb els companys, professors o pares
A continuació es proposen una sèrie de consideracions que poden ajudar els equips
docents a prendre decisions organitzatives i metodològiques que afavoreixin intervenir
positivament amb l’alumnat amb TDAH.
● Intensiﬁcar la col laboració de tot l’equip docent i l’assumpció de pautes comunes.
● Intensiﬁcar el traspàs d’informació relativa a l’alumne un cop ﬁnalitzat el curs amb
l’objectiu de preparar l’inici del següent.
● Extremar les mesures que ens ajudin a gestionar l’aula de tal manera que
afavoreixin el treball autònom de l’alumnat i creïn un clima emocional positiu.
● Tenir cura de la tutoria de grup per ajudar a la comprensió del TDAH, així com per
afavorir la participació activa i positiva de tot l’alumnat en el treball i les tasques
quotidianes.
● Utilitzar ajuts visuals per ordenar i guiar les tasques d’aprenentatge.
● Intervenir positivament. Les intervencions positives són les que van destinades a
identiﬁcar les fortaleses dels alumnes i a estimular-les per afavorir el
desenvolupament de les competències i de l’autoconﬁança. Tenint en compte que
cada alumne és diferent i els trastorns o diﬁcultats que pugui tenir també són
diferents.
Tenir molt en compte la possibilitat de realitzar un PI metodològic que permeti
avaluar-lo en funció d’allò que se li demani en cada matèria:
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-

Més temps per a acabar les tasques, treballs, exàmens....

-

Recurs oral com a suport en funció de la seva producció escrita.

-

Avaluar tenint en compte que la planiﬁcació, ordre i organització en general li
costen més.

-

Molta més utilització de l’agenda i coordinació en el seguiment Institut-família.

Algunes de les estratègies a l’aula per ajudar en el procés d’aprenentatge de l’alumne
TDAH serien:
● Donar les ordres molt clares abans de qualsevol activitat i comprovar si l’alumne
les ha entès.
● Fraccionar una activitat llarga en passos més seqüenciats.
● Proporcionar informació periòdica sobre la qualitat de la feina.
● Proporcionar instruccions sobre les estratègies a utilitzar.
● Major seguiment de l’agenda.
● Evitar major grau de diﬁcultat en l’execució de les tasques, la qual cosa
repercutiria negativament en el rendiment acadèmic de l’alumne.
Cal tenir en compte que mostren més diﬁcultat en:
● Recordar amb detall el que ha succeït o han après.
● Expressar el que saben, de manera estructurada i ordenada.
● Detectar i reconduir els errors que cometen en el moment de l'execució d'una
tasca.
● Aprendre dels errors, dels càstigs o dels premis, anticipar esdeveniments i
conseqüències.
● I en deﬁnitiva, consolidar millor els aprenentatges i optimitzar el rendiment del
que saben. Poden fer-ho, però necessiten més temps i requereixen més esforç i
més supervisió que els altres.
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El procés d’avaluació dels alumnes amb TDAH ha d’estar molt relacionat amb les
diﬁcultats que mostren i la proposta de millora del PI metodològic o de contingut que
s’hagi dut a terme a nivell de cada matèria o de tot l’ED.

4.2.2 Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat
Els projectes educatius del centre són:
➢ Escola Verda
Com a resultat del treball de varis anys per consolidar un projecte d’innovació
educativa de Medi Ambient, el curs 2010 l’institut Cendrassos va rebre
la qualiﬁcació d’ Escola Verda.
Any rere any anem consolidant aquelles actuacions mediambientals
en què tota la comunitat educativa està implicada, com: el reciclatge
de paper, de plàstics, de residus orgànics, la reducció del consum
d’aigua, de llum, d’energia, el manteniment de les plantes verdes, del compostatge..
➢ Parlament Verd (PV)
Una de les actuacions resultant del treball comú de dos projectes d’innovació
educativa que havíem engegat, el de “Medi Ambient” i el de “Formem ciutadants actius
i participatius”, va ser l'organització d’un Parlament verd durant el curs 2008-09.
Consisteix en una mena de Parlament on, a través dels parlamentaris verds (delegats
de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes
d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris... on ells mateixos
proposen, discuteixen, s’esmenen... amb la ﬁnalitat d’arribar a acords als quals s’han de
comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament
aprovi.
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Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient i Relacions Internes
del Parlament Verd és l’Aula Neta. Dos/dues parlamentaris/parlamentàries verds/es
junt amb dos professors/es avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de
l'esbarjo. L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del
material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i
de tenir cura del medi que ens envolta. Es premia amb un bon esmorzar la classe que
hagi acumulat més punts a ﬁnal de cada trimestre.
➢ Servei de mediació
El Servei de Mediació és un recurs dins el Projecte de Convivència del Centre que té per
objectiu educar per a la convivència . Aprendre a conviure i a relacionar-se forma part
de l’aprenentatge, del creixement i del desenvolupament personals.
La mediació permet la resolució de conﬂictes lleus entre iguals de manera pacíﬁca. Els
alumnes poden desenvolupar habilitats per fer front per si mateixos als conﬂictes que,
de manera natural, viuran al llarg de la seva vida. Un equip d’alumnes mediadors
reuneix a les persones en conﬂicte i treballen plegats per canviar la situació, cercant
solucions i arribant a acords per restablir la convivència.

➢ Projecte: “Impuls de les llengües estrangeres”
L’objectiu és que l’alumnat tingui un domini comunicatiu i lingüístic de la llengua
anglesa —i francesa, en el cas que l’alumne l’hagi escollit com a optativa. Les línies
bàsiques d’actuació per assolir aquest objectiu són els desdoblaments per nivells,
intercanvis d’alumnes en instituts a l’estranger, preparació dels alumnes amb bon
rendiment als exàmens d’anglès de la Universitat de Cambridge i de francès de
l’Alliance Française, impartir classes en anglès en àrees no lingüístiques (GEP) i un
auxiliar de conversa a 4t d’ESO.

❖ Projecte d’innovació: Generació plurilingüe (GEP)
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El curs 2019/20 es va iniciar aquest projecte amb l’objectiu d’ampliar les hores en
contacte amb llengua anglesa del nostre alumnat utilitzant la metodologia AICLE que
remarca la importància de la interacció entre els alumnes i les alumnes.
Per tant, es programen activitats d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa al llarg de
tota l’etapa de l’ESO i es realitza tota la matèria de música de 2n d’ESO en anglès.

❖ Intercanvis amb Instituts a l’estranger
L’objectiu és potenciar l’ús del francès i/o de l’anglès fora de l’aula ordinària, donant
als alumnes l’oportunitat de conèixer altres zones geogràﬁques i de conviure amb
entorns familiars diferents al propi per ajudar-los a desenvolupar-se personalment i
culturalment.

❖ Proves externes de l’Alliance Française
Els diplomes DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) i DALF (Diplôme
Approfondi de Langue Française) són diplomes oﬁcials de llengua francesa per a
estrangers. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen als
del Marc europeu comú de referència (MECR).

❖ Proves externes expedits per la Cambridge English
Es preparen i s’orienten als alumnes amb un bon rendiment acadèmic en llengua
anglesa perquè puguin presentar-se als títols oﬁcials expedits per Cambridge English
Language Assessment. Part of the University of Cambridge.

❖ Formació en centres de treball a l’estranger
El programa Erasmus+ dona l'oportunitat als estudiants de cicles formatius de realitzar
el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en un país europeu, aportant-los
coneixements pràctics del cicle estudiat, experiència professional a l'estranger, millora
en el seu nivell d’anglès i coneixement cultural del país d’acollida.
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➢ Projecte d’emprenedoria
Aquest projecte, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO que fa l’optativa d’Emprenedoria,
proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia miniempresa. La forma jurídica
escollida és la societat cooperativa. D'aquesta manera, la cooperativa creada a l'aula
estableix relacions comercials amb miniempreses d'altres instituts de la província amb
l'objectiu de comprar i vendre productes entre elles. Els productes importats seran
comercialitzats en el mercat local i, posteriorment, s’analitzaran els resultats i es
repartiran els beneﬁcis obtinguts de la mateixa manera que qualsevol empresa real.
Per tant, l'alumnat a través d'aquesta experiència pràctica tindrà l'oportunitat de
desenvolupar en un context real habilitats i actituds com ara la iniciativa, la presa de
decisions, la creativitat i el treball en equip i, alhora, assimilar conceptes bàsics sobre la
creació i gestió d'empreses.

➢ Club de lectura
Va dirigit a tots els alumnes del centre amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb
l’excusa d’una lectura interessant. Per tant, el seu objectiu ﬁnal és gaudir de la
literatura i compartir bones estones de tertúlia. Es proposa la lectura de tres obres
literàries al llarg del curs, una per trimestre i es fa una trobada al trimestre amb els
components del club de lectura.

➢ Taller de teatre
El taller de teatre té com a objectiu treballar diferents recursos, com ara: la comprensió
lectora, l’expressió oral, l’autoconeixement i investigació dels estats d’ànim, el treball en
equip o la participació en projectes grupals. El taller es fa fora de l’horari lectiu i està
dirigit als alumnes dels diferents nivells i estudis del centre (ESO, Batxillerat i Cicles
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Formatius). Al llarg del curs es representen diferents peces i els alumnes poden
experimentar les diferents tasques del món de les arts escèniques. Aquest taller es
porta a terme les tardes de dimarts, de les 15:45 h a les 16:45 h. Aquesta activitat s’ha
anul lat pel COVID.

➢ Dinamització de patis
Un dels objectius de l’institut és la millora de la cohesió social. Per això, s’organitza a les
hores del pati les següents activitats esportives: Futbol sala amb dos grups (un per als
alumnes de 1r i 2n d’ESO i un altre per als alumnes de 3r, 4t, bat i CF), Tenis taula, Futbol
indoor, Colpbol, bàsquet 3x3 i campionats de Flexions i dominades. Aquesta activitat
s’ha anul lat perl COVID.

➢ El Projecte Exili, Deportació i Holocaust
El departament de Socials del centre col labora amb el grup de Treball, Exili,
Deportació i Holocaust, que duu a terme el Memorial Democràtic amb seu a
Barcelona. Els alumnes participen d’activitats i/o sortides relacionades amb aquesta
temàtica.

➢ Projecte AraArt
El professorat de música forma part del grup de treball que organitza el concert
benèﬁc UAP que persegueix com a objectiu la cançó com un instrument per fomentar
la pau. L’alumnat participa en aquest concert on col laboren diferents centres
educatius.

➢ Webmentors
Trobada de professionals i futurs desenvolupadors d’aplicacions Web organitzada pel
Cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Web del nostre Institut.

➢ Fòrum d’inversió
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Acte de presentació i lliurament del premi per part de l’AMPA dels projectes
empresarials realitzats pels alumnes de 2n de CFGS. Aquest acte és obert per un
professional de prestigi del sector econòmic.

➢ Projectes d’Innovació d’FP
Amb l’objectiu d’impulsar els estudis professionalitzadors del nostre centre, i de
conﬁgurar una formació que proveeixi als nostres estudiants de les capacitats i eines
necessàries per poder fer front a un nou horitzó laboral en aquesta realitat cada cop
més complexa, el curs 2020-21 s’ha iniciat la participació a IMPULSFP, la unitat
d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i ens sumem a la xarxa de 3
programes:
➢ OrientaFP: On es treballa per millorar l’acompanyament i l'orientació del nostre
alumnat en les transicions educatives i professionals. Entre els seus objectius hi
trobem la millora dels resultats i la ﬁdelització a l’FP dels alumnes.
➢ ActivaFP: Amb l’objectiu d’impulsar canvis a metodologies actives a l’aula, per
desenvolupar aprenentatges basats en projectes.
➢ EmprènFP: Amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria i els seus valors per a la
creació de projectes emprenedors.

➢ Participació en altres projectes
Proves matemàtiques com les del Cangur, Mostra de treballs de matemàtiques a la
biblioteca de Figueres, Concursos literaris, Tramuntec, participació en premis de
treballs de recerca...
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4.3. ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL
L'acció tutorial té per ﬁnalitat contribuir, en col laboració amb les famílies, al
desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel lectual, emocional
i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col lectiu de
l'alumnat per part de tot el professorat.
Els tutors d’ESO disposen de dues hores lectives setmanals de dedicació a les tasques
de tutoria: per atendre la sessió de tutoria amb el grup classe i realitzar atencions
individualitzades d’alumnat o atendre els pares.
En el batxillerat, l’acció tutorial amb el grup classe es concreta en una hora setmanal
de tutoria en cada un dels cursos, durant la qual es faran activitats amb tots els
alumnes d’un grup i atencions individualitzades.
Totes les sessions de tutoria amb el grup classe d’ESO i Batxillerat es fan els dijous a
última hora del matí.
En els cicles formatius de grau mitjà, l’acció tutorial es concreta en una hora lectiva
setmanal a càrrec del tutor per atencions individualitzades. També disposen d’un tutor
de pràctiques d’FCT.
Per tal de facilitar el seguiment dels alumnes d’aula d’acollida (AA), la tasca de tutoria
està coordinada amb dos professors: el tutor de l’aula d’acollida, que serà qui
realitzarà les tasques bàsiques de tutoria i el tutor de l’aula ordinària que actuarà com
a cotutor.
Cal que els tutors convoquin individualment a les famílies de l’alumnat menor d’edat
per facilitar l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés
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educatiu dels seus ﬁlls/es. Aquestes entrevistes es realitzaran durant el primer
quadrimestre.
A cada grup d’alumnes se li assigna un tutor que coordina l’acció tutorial del grup i es
responsabilitzarà de la seva tutoria.

Tutors d’ESO, BAT i CF
● Presidir i coordinar les reunions de l’Equip docent de grup i de la Junta
d’avaluació corresponent, aixecar acta dels acords i acreditar les qualiﬁcacions
dels alumnes en els documents de l’institut, sense perjudici de les competències
dels òrgans de govern.
● Efectuar el seguiment individual de l’evolució del procés educatiu de l’alumnat i
dels seus resultats acadèmics d’acord amb l’organització de l’acció tutorial de
l’institut.
● Facilitar la cooperació educativa entre els professors i professores i els pares,
mares o tutors dels alumnes.
● Informar els pares, mares i persones tutores, de l’evolució del procés educatiu
dels alumnes i dels seus resultats acadèmics, així com d’aquells factors
d’importància que hi incideixen.
● Efectuar l’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, d’acord
amb la seva organització en l’institut.
● Informar els alumnes dels seus drets i deures i de les normes que regulen la
convivència en l’institut.
● Realitzar les activitats tutorials i d’orientació.
● Controlar l’assistència dels alumnes a les activitats de l’institut i les justiﬁcacions
de les seves absències i comunicar-ne les incidències a la cap d’estudis, d’acord
amb el que determina les NOFC.
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Tutor del treball de recerca
● Assessorar els/les seus/seves alumnes i marcar les pautes sobre el ritme
d’activitat. Ha d’orientar les seves iniciatives, mirant que els objectius proposats
pels alumnes o el procés per assolir aquests objectius siguin realitzables.
● Orientar, assessorar i guiar en la planiﬁcació, elaboració, presentació i exposició
del treball.
● Comprovar que l’alumne compleix amb les normes d’elaboració del TdR.
● Disposar d’un quadern de seguiment de l’alumne per fer el seguiment de les
sessions de treball, la planiﬁcació i el seguiment de com es van desenvolupant
les actuacions acordades. Caldrà que signi cada cop que es realitzi una reunió.
● Comunicar periòdicament a la coordinació de treballs de recerca l’estat en què
es troba la seva realització i si hi ha qualsevol incidència.
● Informar a l’alumne dels aspectes que es tindran en compte en l’avaluació del
treball, així com la seva incidència en l’avaluació ﬁnal.
● Ajudar l’alumne en la preparació de la presentació del TdR a les tutories d’ESO i
de 1r de Batxillerat.
● Estimular, si escau, la presentació de treballs a les convocatòries de premis, etc.
● Ajudar els alumnes en la part burocràtica de la presentació dels TdR al concurs
corresponent.

Tutor de Formació en Centres de Treball (FCT)
●

Efectuar la programació.

●

Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els
centres de treball.

●

Assumir, també, les funcions de professor tutor o professora tutora respecte al
seu grup d’alumnes.
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Entrevistar-se amb els/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/a i programar les activitats a realitzar-hi segons el cicle formatiu i el
pla d’activitats.

●

Vetllar perquè l’alumne/a i l’entitat col laboradora emplenin la part corresponent
del quadern de pràctiques on es reﬂecteixin les activitats que l’alumne/a ha dut
a terme, i la posterior avaluació per part de l’entitat col laboradora.

●

Fer el seguiment de l’estada de l’alumne/a i valorar l’aprenentatge assolit i el
programa realment desenvolupat. Aquesta valoració es farà a partir de les
aportacions del/de la representant de l’entitat col laboradora i de l’alumne/a.

●

Visitar les empreses on fan l’estada els/les alumnes i informar la Cap d’estudis
d’FP de les incidències i valoracions que es puguin deduir de les visites.

4.4. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
A més a més de l’orientació acadèmica, personal i professional que poden oferir el
tutor i la psicòloga del centre, s’ofereix un servei adreçat a les famílies i als alumnes de
4t d’ESO, Batxillerat i Cicles per tal que puguin consultar una web d’orientació
acadèmica, www.unportal.cat, i se’ls facilita un correu i una contrasenya. També
s’ofereixen xerrades orientatives d’exalumnes del centre, d’alumnes de CFGM, CFGS i
de Batxillerat per a l’alumnat de 4t d’ESO, xerrades orientatives de facultats i escoles
universitàries i s’informa de les Jornades de Portes Obertes de diferents universitats.

4.4.1 Consell orientador
L’alumne i la família en ﬁnalitzar cada curs rep, juntament amb el butlletí de
qualiﬁcacions, un document anomenat “consell orientador”.
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Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions de les propostes de
mesures de suport per al curs següent.
En l’elaboració d’aquest document a 2n d’ESO es té en compte el test de preferències
cerebrals; a 3r d’ESO, el qüestionari d’interessos i d’aptituds professionals; i a 4t d’ESO,
un seguit de tests de desenvolupament personal, d’orientació vocacional i informació
acadèmica o laboral sobre futur després de l’ESO.
En el cas dels Cicles Formatius, al ﬁnalitzar el curs, el tutor/a lliura a cadascun dels
alumnes, conjuntament amb el butlletí de notes, el document de Recomanació i

Matrícula, on s’indica les UFs que l’Equip docent proposa a l’alumne/a de
matricular-se el pròxim curs. Aquest document també inclou l’explicació dels requisits
per a poder promocionar de curs i les precedències per tenir accés a determinats
mòduls professionals. Aquest document serà necessari en el moment de matriculació
del proper curs, on l’alumne indicarà si sol licita matricular-se a les UF i MP proposats
per l’Equip docent o a UF/MP diferents als proposats, indicant a quins. Caldrà
entregar-lo a secretaria degudament ﬁrmat per l’alumne/a.

5. RECURSOS HUMANS
5.1 EL PROFESSORAT
Els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del
procés educatiu i l'autoritat que se'n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc
deﬁnit per l'article 104 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació, inclou la transmissió
de coneixements, destreses i valors.

Drets i deures del professorat en l’exercici de la funció docent
Els drets i deures dels professors es recullen en el capítol VI de la LEC, article 29.
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Els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets especíﬁcs
següents:
a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article
104 de la Llei d’educació, en el marc del projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent.
Els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els deures especíﬁcs
següents:
a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de
respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els
valors propis d'una societat democràtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives
necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.

La funció docent
Els professors són els agents principals del procés educatiu en els centres i tenen, entre
altres, les funcions següents:
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els
mòduls que tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes
que regulen l'atribució docent.
b) Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes.
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge.
d) Contribuir, en col laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels
alumnes en els aspectes intel lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
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e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en
el procés educatiu.
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin
encomanades.
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin
encomanades.
h) Col laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos
d'ensenyament.
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del
recinte escolar, si són programades pel centre i són incloses en la jornada laboral.
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i
dominar com a eina metodològica.
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars,
d'acord amb l'article 34 de la Llei d’Educació.
L'exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya
comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d'acord amb el que estableixen
les lleis.
La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de
coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del
centre i ha d'incorporar els valors de la col laboració, de la coordinació entre els
docents i els professionals d'atenció educativa i del treball en equip.

Assistència del professorat
Els professors, a més de complir les 24 hores d’horari ﬁx, estan obligats a assistir als
claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades del càrrec que ocupin. Són
també d’assistència obligatòria les reunions extraordinàries no previstes en la
programació general del Centre que siguin degudament convocades per la Direcció.
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Les faltes d’assistència i/o de puntualitat seran o no justiﬁcades d’acord amb la
normativa especíﬁca que cada començament de curs dicta el Departament
d’Educació. Les sol licituds o comunicacions es faran amb un model per correu
electrònic. S’aconsella al professorat que tingui signatura digital per tal d’agilitar i
digitalitzar el procés.
Quan l’absència sigui fruit d’un imprevist es comunicarà al cap d’estudis o a un
membre de l’Equip Directiu que estigui present en aquell moment a ﬁ de preveure la
guàrdia corresponent.
Quan sigui possible preveure una absència (visites mèdiques, acompanyament de
familiars als metge, reunions amb tutors del ﬁll/a…), el professorat ha de fer un canvi
d’hores amb algun company/a que faci el mateix grup classe. En cas que això no sigui
possible, es buscarà un company de departament que li cobreixi l'absència. Quan
aquest canvi d’hora no sigui possible, ho comunicarà al Cap d’estudis..
Si les absències són degudes a l’assistència a cursos de formació del professorat o
similar, s’ha d’intentar que el Departament del professor/a interessat/da assumeixi les
classes afectades.d amb la programació de la seva àrea/matèria/unitat formativa, la
feina que ha de fer el seu alumnat en cas d’absència. El cap de departament vetllarà
perquè l’alumnat rebi
El professorat ha de tenir previst, d’acord les taques a fer a través de les substitucions
o del professorat de guàrdia.
En cas d’una absència temporal curta d’un/a professor/a, la direcció pot adaptar
l’horari d’algun professor del departament per tal de cobrir les classes i el cap de
departament és el responsable de coordinar la substitució.
La relació de professors amb faltes sense justiﬁcar es posarà en coneixement del
Departament d'Educació amb els efectes d’aplicar la corresponent deducció a la
nòmina. Aquesta deducció proporcional de retribucions no té carácter sancionador.
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Acollida del professorat
El centre té establert un protocol d’acolliment del professorat que té com a objectiu
facilitar el període d’adaptació del professorat nouvingut al centre, perquè aquest
pugui conèixer de forma ràpida el funcionament i organització del centre.
Cada inici de curs la direcció estableix una reunió d’acolliment del professorat
nouvingut per facilitar la informació bàsica sobre el funcionament del centre i
presentar els nous professors als caps de departament/seminari respectius.
Per acollir el professorat que s’incorpora al llarg del curs, com a professorat substitut,
el cap d’estudis iniciarà el protocol establert.
L’equip directiu explica als professors nouvinguts l'organització i el funcionament del
centre, el cap de departament els informa sobre l’activitat pedagògica, i el conserge o
la conserge els dona les claus necessàries.

Comunicacions
Cada professor disposa d’una bústia a la sala de professors on es desa la
correspondència, comunicacions especíﬁques del centre, informacions diverses… i on
també l’alumnat pot dipositar deures pendents.
Aplicant criteris d’estalvi i ambientals, les comunicacions internes al professorat es
realitzaran per mitjà del correu de l’XTEC: les convocatòries de claustre, el reenviament
de comunicacions externes que es reben en el correu del centre, la informació de les
avaluacions, la convocatòria de les reunions de departament... Per tant, el professor ha
de revisar diàriament la seva bústia per assabentar-se de les possibles reunions o per
rebre les informacions diverses.
En el Moodle de l’Ins Cendrassos es pengen els documents que regeixen el
funcionament del centre: informacions d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius, de Cap
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d’estudis, Professorat, Formació… També s’hi pengen els cursos que organitzen els
professors per als alumnes.
L’adreça és: http://moodle.cendrassos.net/
En la pàgina web es pengen la majoria d’activitats que es realitzen,

els enllaços

hipertextuals per entrar al programa de faltes, moodle, XTEC... i informacions diverses.
En el calendari anual d’aquesta pàgina s’anoten les sortides, xerrades, tallers, viatges…
L’adreça és: http://www.cendrassos.net
Les informacions i notiﬁcacions de caire urgent o imprevist es notiﬁquen a la pissarra
de la sala de professors.

Control de l’assistència de l’alumnat
Els professors tenen l’obligació de passar llista a cada sessió de classe i quan es fan
hores de guàrdia. Cal entrar al Djau les faltes i les incidències cada dia per tal de
tenir al corrent el control dels alumnes.

Canvis de classe
El canvi de classe ve marcat pel toc de timbre. A partir d’aquell moment els alumnes i
professors que hagin de canviar d’aula ho faran amb la major diligència possible.
Els alumnes que no hagin de canviar de classe han de romandre a l’interior de
l’aula sense sortir al passadís.
Cal que els canvis de classe siguin àgils i que el professorat siguin a l’aula
puntualment.

Guàrdies
Durant tot l’horari lectiu del matí es procurarà que hi hagi professors/es de guàrdia.
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El professorat de guàrdia es presentarà puntualment a la Sala de professors/es,
consultarà la llibreta de guàrdia per comprovar si hi ha alguna guàrdia a cobrir.
En el cas de fer una guàrdia entraran la guàrdia que realitzen en el formulari
“comptador formulari per inscriure G realitzades”. S’accedeix a aquest formulari des
dels ordinadors de la sala de professors/es per un enllaç d’accés directe o des de
qualsevol ordinador en el curs Moodle “Informació i documentació de centre”. A partir
d’aquest formulari es comptarà automàticament les guàrdies efectuades per cada
professor/a i es podrà consultar quins són els/les professors/es que han d’efectuar la
guàrdia. Per fer aquesta consulta s’ha d’accedir al document “Comptador: llistat amb
índex de G realitzades” que es troba al Moodle, en el mateix apartat que el formulari.
Per al registre de la guàrdia s’ha de tenir en compte que:
● Només s'apunten les Guàrdies que fan els professors i les professores en hores
de Guàrdia.
● Només s'apunta una Guàrdia encara que es substitueixin 2 professors/es alhora.
● No s'apunten les Guàrdies adjudicades (provocades per les sortides) que es fan
en hores de classe.
Actuació en les guàrdies del matí per a atendre l’alumnat que no té el professor/a:
● El/la professor/a de guàrdia es dirigirà puntualment a l’aula a on ha de cobrir
l'absència del seu company/a.
● Prèviament, consultarà a la llibreta de guàrdies de la sala de professors si hi ha
alguna anotació sobre les tasques que ha de fer l’alumnat.
● Quan entri a l’aula ha de consultar en el DJAU quina és la tasca que ha
d’efectuar l’alumnat, i aquest ha de començar a fer la tasca en silenci i ordre.
● El/la professor/a ha de passar llista a través de DJAU. Si no es passa llista
s’entendrà que no s’ha efectuat la guàrdia.
● L’alumnat ha de romandre a l’aula assignada durant tota l’hora lectiva. En el cas
d’educació física ha d’estar en l’espai que es té assignat segons el seu horari
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habitual. Cal que el professorat de guàrdia es coordini amb els/les
professors/es d’educació física per si han de canviar d’espai i deixar el gimnàs
per anar a una zona de pati.
Actuació en les guàrdies del matí per al professorat que es queda a la Sala de
professors/es:
● Si hi ha dos professors/es que estan de guàrdia i no han de cobrir-ne cap, un
dels dos farà una passejada ràpida pels passadissos de l’institut per comprovar
que tot està en ordre i que tot l’alumnat està atès pel professorat.
● En cas que un/a alumne/a sigui expulsat/da de l’aula ha de presentar-se a la
sala de professors, el professorat de guàrdia ha de fer el registre de l’expulsió al
programa DJAU i pujar amb l’alumne/a a la taula d’expulsats i vigilar-lo. Durant
aquesta hora l’alumne/a ha de fer en silenci la tasca que el/la professor/a li ha
encomanat en expulsar-lo. En el supòsit que l’alumne/a es presenti a la sala de
professors/es sense cap tasca, el/la professor/a de guàrdia el retornarà a
l’aula.
Altres consideracions
➔ Des des cap d’estudis:
S’entren en el document “comptador formulari per inscriure G realitzades”en el les
guàrdies d’AULA NETA (1 hora) i les guàrdies de les sortides. Les normes que regeixen
les guàrdies de sortides són les següents:
● Quan es participa en una sortida de menys de 4 hores, i el/la professor/a
té 1 hora de G o lliure.
● Sortides de només matins de més de 4 hores.
● Sortides de matins i tardes
● Sortides de matins, tardes i nits.
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Es resta en cas de no fer una G de pati (el document de guàrdies que hi ha l’índex de
guàrdies fetes se sumen automàticament)
➔ Tot el professorat ha d’estar disponible durant les hores de càrrec per cobrir
guàrdies en cas que sigui necessari.
➔ El professorat de guàrdia ha resoldre i/o comunicar al membre de l’Equip Directiu
de guàrdia les incidències que s’hagin pogut presentar.
Com que els/les alumnes d’ESO no poden sortir del recinte escolar en cap moment
sense la supervisió d'un/una professor/a, és necessari que se’ls vigili durant les hores
d’esbarjo. A tal ﬁ caldrà que hi hagi un grup de professorat que s’ocupi de les guàrdies
de pati. El/la professor/a que faci el primer pati també farà el segon i, a efectes
d’horari de permanència del professorat, aquests quaranta minuts comptabilitzaran
com una hora.

Guàrdies de pati
Cal ser molt puntual.
PATI PER A L’ALUMNAT DE 1r D’ESO
Vigilar la porta d'accés al pati petit que els/les alumnes surtin amb
correcció. Un cop han sortit, tancar la porta.

Pati Petit
(1 prof.)

Haurà de vigilar l'interior del pati amb especial atenció a la zona de
les escales.
Un cop toqui la sirena ha d'anar dirigint els/les alumnes cap a dins i
vigilar que no es donin cops, empentes, etc. i que mantinguin les
distàncies de seguretat.

Pati de les
Alzines

PATI PER A L’ALUMNAT DE 2n D’ESO
Hi haurà l’educadora social del SIEI 3 dies a la setmana.
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Es recomana als/ a les alumnes del SIEI de 2n a 4t d’ESO que aquest
sigui el seu pati habitual.
Cal que en la zona de pas no hi hagi alumnes i que el comportament
de l’alumnat sigui el correcte.
Vigilar la part del fons i dels bancs prop de la biblioteca.
5 minuts abans que toqui el timbre ha d'anar a obrir la porta del
passadís d'accés a les aules de 2n d'ESO, i obrir-les.

Pati dels
Plataners
(1 prof.)
Pati gran
(1 prof.)

PATI PER A L’ALUMNAT DE 3r D’ESO
Vigilar que els/les alumnes no vagin a la zona de l’hort, a la zona del
portal d’accés al pati gran i a la zona d’accés del pati petit.

MIG PATI PER A L’ALUMNAT DE 3r D’ESO i MIG PER L’ALUMNAT DE
4t D’ESO
S’ha de vigilar que els/les alumnes que vagin cap a l’entrada pel
passadís exterior no es quedin a l’entrada de l’accés 2 (portal del
c/Calçada de Tapis).
El vestíbul i el passadís del bar és una zona de pas. Per tant, no hi ha

Vestíbul,

d'haver alumnes en aquestes zones. No es poden quedar en els

Passadís

passadissos, ni a les cadires del vestíbul.

del bar i
Bar
(1 prof.)

El passadís del bar és de direcció única d’entrada al bar, ja que la
sortida del bar s’ha de fer pel pati interior.
Vetllar per la correcta formació de la cua en el bar i en els lavabos.
Un cop un/a alumne/a surt del lavabo ha de dirigir-se a la seva zona
de pati, no es pot quedar esperant els seus companys.
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Zona Planta interior:
Es vigilarà que no quedin alumnes a dins les aules (aules 100) i es
tancaran si han quedat obertes.

Interior
Planta
Baixa i 1a
Planta
(1 prof. i 1
TIS)

Es controlaran els lavabos dels alumnes d’aquesta planta.
S’impedirà l’accés a l’ediﬁci, a excepció d’aquells/es alumnes que
vulguin anar al bar o al lavabo.
5 minuts abans que toqui el timbre ha d’anar a obrir les portes de les
aules de 1r d’ESO.
Zona Primera planta:
Es vigilarà que no quedin alumnes a dins les aules (aules 200) i es
tancaran si han quedat obertes.
Es controlaran els lavabos dels/de les alumnes d’aquesta planta.
5 minuts abans que toqui la sirena ha d’anar a obrir les portes de les
aules de 3r i 4t d’ESO.

NOMÉS PODEN SORTIR ELS/LES ALUMNES QUE CURSEN ESTUDIS

Entrada
(1 prof.)

POSTOBLIGATORIS
Deixar sortir els/les alumnes de postobligatòria i vigilar que no
entrin alumnes que no siguin del nostre centre; en cas de dubte, se’ls
demanarà que ensenyin el carnet de postobligatori del centre.
No és permès que els/les alumnes que estiguin a la zona de l’entrada
vagin al costat de la tanca exterior.
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EN CAS DE PLUJA A LES HORES DEL PATI
Els alumnes i les alumnes:
S’hauran de quedar a l’aula. Si estan fent una matèria optativa, de modalitat o hora B
hauran de dirigir-se acompanyats pels professor/a a la seva aula de referència.
Només podran sortir per anar al lavabo o al bar. Hauran de sortir amb grups reduïts.
Els professors i les professores:
El professor o la professora de l’hora anterior es quedarà a vigilar els 10 primers
minuts dels 20 de pati.
El professor o la professora de l’hora següent s’incorporarà a vigilar els 10 darrers
minuts dels 20 de pati.
En el cas que sigui una hora de modalitat, optativa o hora B es quedarà el professor o
la professora que tingui assignada l’aula de referència de l’hora anterior o de l’hora
següent.
El professorat que està de guàrdia:
El professorat de guàrdia de pati es redistribuirà de la següent manera, sempre que es
pugui:
● El/la professor/a de guàrdia del pati petit anirà a la zona dels lavabos de
davant del pati petit (Labavo 2).
● El/la professor/a de guàrdia del pati de les alzines anirà al passadís de les aules
de 2n d’ESO.
● El/la professor/a de guàrdia del pati gran anirà als passadissos de la 1a planta.
● El/la professor/a de guàrdia del pati dels plataners anirà a la zona dels
vestidors i ajudarà, en cas que sigui necessari, a descongestionar els lavabos de
prop de la sala de professors.
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● Els/les professors/es de la zona de l’entrada i del vestíbul/passadís bar/bar es
quedaran a la mateixa zona.
El professorat de guàrdia haurà de procurar que als passadissos hi hagi el mínim de
circulació possible d’alumnat i que es mantingui la distància de seguretat, alhora que
les cues dels lavabos i del bar siguin àgils.

Convivència amb l’alumnat
El professorat té l’obligació d’adoptar les mesures preventives necessàries per tal de
garantir l’efectivitat dels drets dels alumnes. I per altra banda, té l’obligació de posar
de la seva part tots els recursos possibles per tal d’impedir que els alumnes actuïn en
desacord amb les normes de convivència.

Procediment de faltes de disciplina dels alumnes
En funció de la gravetat de la falta, farem una distinció entre irregularitat o incidència
(falta lleu) i falta o expulsió (falta greu).
● L’acumulació per part d’un alumne de tres incidències d’un mateix
professor que facin referència a conductes que diﬁculten el ritme
de la classe es considerarà una expulsió que s’ha de tramitar a
través del programa de gestió de faltes DJAU.

Irregularitat
o incidència

● L’acumulació per part d’un alumne de tres incidències de passadís,
de pati o posada pels professors que han anat a fer una guàrdia
es considerarà una expulsió que el tutor/a ha de tramitar a través
del programa de gestió de faltes DJAU.
● El programa ja adverteix quan l’alumne/a ha acumulat tres
irregularitats o incidències.

Falta o

● L’alumne expulsat s’adreçarà obligatòriament a la sala de

expulsió

professors amb una tasca encomanada que haurà de recollir el
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mateix professor en acabar la classe. El professor de guàrdia
introduirà l’expulsió en el programa de gestió de faltes de l’institut i
l’acompanyarà a les taules del primer pis habilitades amb aquest
propòsit on hi haurà un professor de guàrdia.
● El professor que ha expulsat l’alumne té la responsabilitat de
comunicar-ho per via telefònica als pares o tutors de l’alumne amb
la major rapidesa possible; així mateix, haurà de tramitar l’expulsió
abans de dos dies.
● Fer fora de classe un/a alumne/a es considera una expulsió.
Per a les faltes greus o molt greus caldrà obrir un expedient disciplinari i en aquest cas
la directora nomenarà un instructor. El grau de gravetat de les faltes ve determinat per
les NOFC.

5.2. L’ALUMNAT
Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris

de Catalunya, derogat

parcialment (art. 4 i Títol IV) pel decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.
Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es
derivin de la seva edat i de les etapes o els nivells dels ensenyaments que cursin.

Drets de l’alumnat
L’alumnat de l’institut, pel fet de ser-ho legalment i administrativament, dins el marc de
les relacions en el centre i les seves activitats, té dret a:
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● Rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la
seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament
acceptats en la nostra societat.
● Rebre una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per
la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord
amb els objectius i continguts de l'ensenyament.
● Sol licitar aclariments del professorat respecte de les qualiﬁcacions de les
avaluacions.
● Presentar recurs contra les decisions i qualiﬁcacions que s'adoptin al ﬁnal d'un
curs, d'acord amb el procediment establert en aquestes mateixes NOFC.
● Ser respectat pel que fa a les seves conviccions religioses, morals i ideològiques,
a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat .
● Rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu de centre.
● Rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense
manipulacions ideològiques.
● Ser respectat en la seva integritat física i la seva dignitat personal.
● Ser protegit contra tota agressió física, emocional o moral.
● Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene
adequades.
● Compartir un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat.
● Gaudir de conﬁdencialitat i reserva davant terceres persones sobre tota aquella
informació de què disposa el centre educatiu relativa a les seves circumstàncies
personals i familiars.
● Participar en el funcionament del centre.
● Escollir i ser escollits/des delegats/des de grup que formaran part del
Parlament verd del centre.
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● Reunir-se i associar-se en el centre.
● Ser informats pels seus representants.
● Manifestar les seves opinions, individualment i col lectiva, amb llibertat, sense
perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.
● Rebre una orientació escolar i professional.
● Rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus
personal, familiar, econòmic o sociocultural.
● Rebre protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident.
● Manifestar un queixa o denúncia respecte accions que es produeixin dins del
centre educatiu que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat.

Deures de l’alumnat
● Respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat
escolar.
● Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la
programació general del centre i respectar els horaris establerts.
● Realitzar les tasques encomanades.
● Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys.
● Respectar les normes de convivència del centre.
● Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els
membres de la comunitat educativa.
● No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,
raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
● Respectar el caràcter propi del centre.
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● Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal lacions
del centre.
● Complir les presents normes d’organització i funcionament de centre.
● Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col legiats i del
personal del centre.
● Participar i col laborar activament amb la resta de membres de la comunitat
escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de
la tutoria i orientació i de la convivència en el centre.
● Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de
l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.
●

Normes de funcionament de centre relatives a l’alumnat
L’institut és un espai educatiu compartit per nois i noies d’edats molt diverses, pel
claustre de professors i pel personal d’administració i serveis. Per conviure de manera
ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades i respectar unes normes bàsiques de
convivència.
Els/les alumnes tenen el dret i el deure de ser respectats i de respectar l’exercici de les
llibertats de tots el membres de la comunitat educativa.
L’estudi ha de constituir el dret i el deure bàsic dels alumnes, i això comporta
l’aproﬁtament de les seves aptituds personals i dels coneixements que en el centre es
comparteixen.
En qualsevol cas,

es detallen un seguit d’actituds que cal mantenir dins l'institut i

durant les activitats que es facin fora del centre. Aquestes actituds es resumeixen en:

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 100 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

RENDIMENT ACADÈMIC
● L’alumnat té el deure d’estudiar i mostrar interès pels temes acadèmics i realitzar les
tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.
● L’alumnat ha de presentar els treballs, les pràctiques, la llibreta, els deures... en les
condicions i terminis ﬁxats pel professorat.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE
● Tot l’alumnat haurà de respectar les portes d’accés que se li ha assignat en el pla
d’obertura de centre (punt 2.7) que es troba a la pàgina web del centre i sempre
haurà d’anar amb mascareta. El centre disposa de tres llocs d’accés on hi ha un
cartell amb el recorregut que s’ha de fer per entrar a l’aula. Les portes d’accés són:
Accés 1: porta principal; Accés 2: porta dels busos; i Accés 3: porta del pati gran.
● L’alumnat a partir de les 8 del matí ha d’anar entrant al centre, adreçar-se a l’aula
que li correspon i evitar les aglomeracions.

PUNTUALITAT
● La puntualitat és necessària i obligatòria a totes les activitats docents del centre tant
pel bon funcionament de l'institut com per respecte als companys.
● A les 8:10h els conserges tancaran els accessos i les portes de l’entrada principal i del
carrer Calçada Tapis.
● S’entrarà per l’accés 1 porta 1 (porta principal)
Arribar al centre
amb retard

Arribar tard a
classe

● No es podrà accedir a l’aula i s’haurà d’esperar al vestíbul del
centre ﬁns a la propera classe. Si porten un justiﬁcant vàlid no es
considerarà una irregularitat i podran entrar.
● Han d’entrar a l’aula tot i que es considerarà el retard com una
irregularitat.
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ESBARJOS
● Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap alumne/a a les aules ni als passadissos.
● L’alumnat d’ESO no pot sortir del centre a l’hora de l’esbarjo i ha d’anar al pati
assignat seguint el pla d’obertura de centre (veure 2.8)
Pati petit: els alumnes 1r d’ESO (porta d’emergència 100),
Pati de les alzines: els alumnes de 2n d’ESO (porta del pati de les alzines)
Pati dels plataners i mig pati gran: els alumnes de 3r d’ESO (porta dels vestidors)
Mig pati gran i l’entrada: els alumnes de 4 d’ESO (porta dels busos)
● L’alumnat que hagi d’anar al lavabo
○ Aforament limitat:
■ Lavabo 1 (entre l’aula 304 i 305): 2 persones.
■ Lavabo 2 (davant del pati petit): 8 noies i 7 nois
■ Lavabo 3 (costat de la Sala de professors/es): 4 noies i 4 nois.
■ Lavabo 4 (costat del laboratori 204): 4 noies i 4 nois.
○ Els/les alumnes hauran d’esperar fent cua fora del lavabo, mantenint les
distàncies de seguretat.
○ Rentat de mans a l’entrar i al sortir.
○ Es disposarà un vaporització desinfectant a cada lavabo.
● L’alumnat que hagi d’anar al bar ha de seguir les següents normes:
○ S’entrarà al bar per la porta de sempre (del passadís) i se’n sortirà per la
porta de la terrassa, per tal d’evitar la concentració d’alumnat.
○ A l’entrada s’haurà de fer un rentat de mans amb el gel hidroalcohòlic.
○ Només s’hi podrà comprar productes i no es podrà fer ús ni de les taules ni
de les cadires.
○ S’haurà de fer cua respectant els senyals de terra.
○ No hi haurà la màquina expenedora.
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● L’alumnat de batxillerat i cicles pot sortir del centre a les hores de pati
Batxillerat

sempre i quan present al professorat que vigila la porta d’entrada el

i

carnet de postobligatori, si escau. Els alumnes han de tenir una actuació

Cicles
Formatius

cívica, no molestar els veïns de l'institut i mantenir net l’entorn.
● Quan soni la sirena que indica l’inici de classes es tancarà puntualment
la porta d’accés al centre i l’alumnat que arribi tard no podrà entrar al
centre ﬁns a la propera hora de classe.

ASSISTÈNCIA
●

S’ha d’assistir a classe, participar i respectar les activitats acordades en el calendari
escolar i respectar els horaris establerts. Si a les hores anteriors a l’examen no
s’assisteix a classe es pot perdre el dret a fer l’examen. (veure apartat 6.4.5.2)
● es pot enviar un correu electrònic al tutor/a, indicant el dia o dies
en què no s’assistirà i el motiu
● es pot comunicar per via telefònica, indicant el dia o dies en què

En cas de faltar
justiﬁcadament

no s’assistirà
● o bé es pot presentar al tutor/a el full oﬁcial de sol licitud de
justiﬁcació de faltes (full que es troba a consergeria o a la
pàgina web del centre) en un termini de 3 dies (a partir de la
reincorporació al centre).

Assistència a
activitats
extraescolars

● L’alumnat té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars
aprovades pel Consell Escolar. La inassistència a aquestes caldrà
que sigui degudament justiﬁcada pels pares o tutors, i s’haurà
d’assistir obligatòriament al centre.
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● En el cas que passats cinc minuts no arribi el professor, el delegat
o un responsable d’aula haurà d’anar a la sala de professors a
notiﬁcar-ho.
● En el cas d’absència d’un professor l’alumnat haurà de romandre
a l’aula amb el professor de guàrdia. Excepcionalment si els
alumnes i les alumnes de cicles formatius o batxillerat tenen a
primera hora o última hora del seu horari una guàrdia podran
En cas d’absència
d’un professor

començar més tard o marxar, sempre que ho demanin a un
membre de l’equip directiu. Si tenen una guàrdia al mig de l’horari
lectiu i coincideix que el professor/a d’última hora no té classe ni
guàrdia aquella hora es podrà fer el canvi a ﬁ que l’alumnat pugui
marxar una hora abans. Aquest canvi també s’haurà d’informar a
un membre de l’equip directiu. Sempre que es pugui s’informarà
d’aquest fet a les famílies mitjançant una observació en el DJAU.
A l’inici de curs les famílies que estigui d’acord amb aquest
procediment signaran una autorització de conformitat que els
seus ﬁlls/es menors d’edat surtin del centre dins l’horari lectiu.

COMPORTAMENT DINS EL CENTRE
● A partir de les 8 del matí l’alumnat podrà anar entrant al centre
amb mascareta i per l’accés i per la porta assignada, es dirigirà a
l’aula
Desplaçaments

que els correspon, es rentarà les mans amb el gel

hidroalcohòlic que es trobarà a l'aula i esperarà, sense provocar
aldarulls, l’arribada del professorat.
● Qualsevol desplaçament es farà sempre amb l’ordre adequat,
evitant les corredisses, els tons de veu elevats, les demores...
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● Cal mantenir sempre la correcció i el respecte mutus en el tracte

llenguatge

quotidià dins l’institut, tant amb els companys com amb el

respectuós

professorat i el personal d’administració i serveis.
●

Cal rentar-se les mans a l’entrar a l’aula; abans i després
d’esmorzar i d’anar al lavabo; i abans d’anar al pati.

●

Cal tenir cura del propi cos i de la imatge personal. Per això es
demana que els/les alumnes assisteixin al centre amb una

Higiene i
Indumentària

acurada higiene personal.
●

Cal vestir de forma adequada, evitant l’ús d’aquelles robes que no
són pròpies d’un centre educatiu (tops, pantaló o faldilla
excessivament curt/a, samarretes amb graﬁsmes i inscripcions no
adequats a la situació educativa, gorres...)

●

A les hores d’educació física no es podrà portar arracades
llargues, anells, braçalets ni pírcings per tal d’evitar possibles
lesions.

Consum de
tabac i
estupefaents

● No es permet el consum d’alcohol dins el recinte escolar, ni
consumir qualsevol mena d’estupefaent ni venir al centre sota els
efectes d’haver-ne consumit.

COMPORTAMENT DINS L’AULA
● No es podrà sortir de classe per anar al lavabo, ni en hora de
classe ni en els canvis de classe. Només en cas de necessitat
justiﬁcada el professorat donarà permís a l’alumne/a per anar-hi.
Anar al lavabo

● Per anar als serveis s’han d’aproﬁtar les hores d’esbarjo. S’ha de
respectar l’aforament limitat dels lavabos i la cua per entrar-hi
s’haurà de fer al passadís complint amb les distàncies de seguretat
de 1,5 metres.
● S’han de rentar les mans abans i després d’anar al lavabo.
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● Cap alumne pot sortir de l’aula sense el permís del professorat.
● Per parlar amb el professorat o resoldre assumptes de secretaria,
cal fer-ho fora de les hores lectives i mai durant els canvis de
Sortir de l’aula

classe.
● No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. Si no hi ha canvi
d’aula, l’alumnat ha de romandre dins l’aula i preparar el material
que necessita per a la propera sessió de classe.
● Abans de sortir al pati s’han de tancar llums i ﬁnestres.
● El professor farà sortir l’alumne de classe amb alguna feina
encomanada (deures, còpies...)
● L’alumne expulsat es presentarà a la sala de professors perquè el
professor de guàrdia iniciï el tràmit d’expulsió de classe.
● L’alumne es quedarà a treballar a les taules situades davant de la

Protocol
d’expulsió de
classe

sala de professors i el professor de guàrdia se’n farà càrrec.
● En cas que l’alumne es negui a sortir de classe, el delegat anirà a
buscar al professor de guàrdia, el qual anirà a l’aula a fer-se’n
càrrec. Aquest fet se sancionarà amb una doble expulsió.
● En cas que l’alumne tampoc no vulgui sortir, s’avisarà algun
membre de la direcció, i aquest fet se sancionarà amb una falta
greu.
● En cas que l’alumne no s’adreci a la sala de professors quan sigui
expulsat, aquest fet serà sancionat com una expulsió doble.
● Està prohibit menjar i beure dins l’aula i als passadissos; cal
entendre que aquesta prohibició inclou : caramels, xiclets,... Només

Menjar i beure

es pot menjar a les zones d'esbarjo i s’ha de mantenir la distància
de seguretat de 1,5 metres.. No és permès menjar pipes o qualsevol
altre producte que generi deixalles en si mateix.
● No es pot menjar al bar.
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● Si té simptomatologia COVID: (punt 2.16 del pla d’obertura)
➔ El professor de l’aula acompanyarà l’alumne/a a la Sala de
Visita 3.
➔ Es donarà una mascareta quirúrgica a l’alumne/a i al
professor/a acompanyant.
➔ Consergeria trucarà a la família perquè vingui a recollir el seu
ﬁll/a.
➔ En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061.
➔ Cal tancar en una bossa tot el material utilitzat en l'espai d'ús
individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa
tancada en una segona bossa, abans de dipositar-la amb la
resta de residus.
Què s’ha de fer
quan un

➔ La directora contactarà amb el Serveis Territorials de Girona per
informar del cas.

alumne es troba
malament

● Si no té simptomatologia COVID:
➔ L’alumne/a comunica l’incident al professor/a de classe que
valorarà el cas i l’autoritzarà, si escau, a sortir de l’aula i anar a
consergeria

per

trucar

a

la

família

per informar-los i

demanar-los que el vinguin a recollir.
➔ Segons la gravetat del cas, es comunicarà

al professor de

guàrdia juntament a un membre de l’equip directiu i s’avisarà al
servei d’emergències. En cas d’haver de dur l’alumne/a a
l’hospital, el professor de guàrdia l’hi acompanyarà i hi esperarà
l’arribada dels pares o un responsable de l’alumne/a, o el relleu
d’un altre professor. El desplaçament a l’hospital es farà amb
ambulància o amb taxi. (mirar 8.1.9 Protocol en cas d’accident).
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● L’alumnat de batxillerat i cicles formatius poden sortir del centre
comunicant-ho a consergeria per tenir-ne registre. No cal que
vinguin els pares a recollir-los.

INSTAL LACIONS
● L’alumnat ha de col laborar en la netedat del centre i respectar el
material i les instal lacions com les aules, el bar, la biblioteca, els
patis...
● Quan un determinat grup d’alumnes usi qualsevol espai compartit
Instal lacions del

(lavabos, aules informàtiques, aula de música, laboratori, etc.) i

centre

observi algun desperfecte en les instal lacions i/o mobiliari, el
professor responsable ho comunicarà immediatament a l’equip
directiu.
● Tot l’alumnat desinfectarà la superfície que ha d’utilitzar de la taula
i la cadira abans i després de fer-les servir, a excepció de primera
hora (veure apartat 2.3 del pla d’obertura de centre).
● El grup que té assignat un determinat espai com a aula de
referència és el responsable del seu manteniment: de la

Manteniment de
l’aula

conservació del mobiliari, de la netedat de les parets, etc. i haurà
de fer-se càrrec dels desperfectes que s’hi produeixin durant el
curs. Quan aquestes aules siguin usades per altres grups, i es
produeixi

alguna

alteració,

el

delegat

ho

comunicarà

immediatament al tutor per tal de poder indagar quins n’han estat
els autors.
● Les aules estaran tancades quan no s’hi imparteixin classes. L’aula
ha de quedar endreçada, amb les ﬁnestres tancades i els llums
apagats.
● A l’última hora de classe cal pujar cadires i tancar persianes i llums.
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● L’alumne/a s’haurà de fer responsable de l’ordinador assignat.
● En acabar la classe l’alumne/a:
o Netejarà l’espai.
o S’assegurarà de deixar l’ordinador tancat, endreçat i en perfecte
estat. En cas de sorgir qualsevol problema durant la seva
Aules
d’informàtica

utilització, ho comunicarà al professor de l’aula.
● L’alumnat no pot instal lar ni utilitzar cap programari que no
estigui autoritzat pel professorat de la matèria. Tampoc no es
podrà visitar pàgines web no autoritzades.
● Quan un alumne/a tingui assignat un ordinador de forma ﬁxa,
sempre haurà de seure allà mateix i serà responsable del que passi
en aquell ordinador. I si un alumne/a l’utilitza al matí i un altre a la
tarda seran corresponsables.

MATERIAL ESCOLAR I PERSONAL
Manca de
material escolar

● L’alumne té l’obligació d’assistir a classe amb tot el material escolar
que calgui (s’hi inclouen llibres, portàtils, chromebook, estris de
dibuix, material esportiu,...) i realitzar les tasques que li encomanin.
● L’alumne és el responsable absolut de tot el material que porta a
l’institut (abrics, llibres, portàtils, chromebook, diners, bosses,

Material

mòbils...). Per tant, el centre no es responsabilitzarà de les possibles

personal

pèrdues i/o sostraccions.
● Al centre no es portarà cap tipus de material que pugui provocar
lesions o ferides a tercers.

UTILITZACIÓ DE MÒBILS I AURICULARS
Ús del mòbil

● Està prohibit l’ús inadequat del mòbil a l’institut.
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S’entén com l’ús inadequat del mòbil: fer fotos i/o enregistrar
alumnes o professors (atempta també contra el dret d’imatge
personal), fer ﬁlmacions particulars en el recinte de l’institut…
En cap cas no està permès posar música sense auriculars.
Auriculars

Només es podran portar i utilitzar a les hores i zones d’esbarjo.
● L’institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o

Responsabilitat

robatoris de qualsevol d’aquests aparells electrònics que
l’alumnat porti al centre.

● L'incompliment d’aquestes pautes de convivència comporta sancions que
s’apliquen d’acord amb les presents Normes d’Organització i de Funcionament
de Centre (NOFC) i serà considerat com a irregularitat (falta lleu) o falta greu
segons la gravetat de l’actuació.
● Les irregularitats prescriuen al cap de 30 dies comptat a partir de la seva
comissió i les faltes, als 90 dies.
● L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne per part d’un mateix
professor equival a una falta greu.
● L’acumulació de tres irregularitats fora d’hores de classe (patis, passadissos,
hores de guàrdia) vigents d’un alumne equival a una falta greu que gestiona el
tutor/a.
● L’acumulació de faltes pot implicar la suspensió del dret d’assistència al centre
i/o la pèrdua del dret a assistir a les sortides i/o viatges.
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5.3 LES MARES, PARES I TUTORS LEGALS
Les mares i els pares d’alumnes participen en la gestió del centre i en la seva tasca
educativa mitjançant els seus representants al Consell Escolar, també per mitjà de
l’associació de mares i pares d’alumnes, i amb la seva relació amb el tutor, els
professors del seu ﬁll i els òrgans unipersonals del centre (equip directiu).
El centre ha elaborat un programa informàtic que permet accedir diàriament, a les
famílies, a les faltes d’assistència i/o incidències del seu ﬁll per tal de fer un bon
seguiment del seu rendiment acadèmic i escolar.
Quan es produeix una falta d’assistència, alguna incidència o una expulsió de classe, el
programa de gestió de faltes generarà un correu electrònic avisant-los que poden
consultar el “Portal relació famílies” per visualitzar la falta.
A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net poden consultar

la majoria

d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses.

Drets de les mares, pares i tutors legals
●

Participar en la gestió del centre mitjançant el consell escolar i organitzacions
pròpies.

●

Constituir associacions de pares i mares (AMPA) o associacions de famílies
(AFA) i/o formar-ne part.

●

Ser informats de les normes de l’institut que afectin el seu ﬁll.

●

Ser atesos pel tutor del seu ﬁll en els horaris ﬁxats en la programació general
del centre (prèvia sol licitud de visita) i ser informats del rendiment acadèmic, de
l’assistència a classe i de tots els aspectes referents a l’aprenentatge i la
convivència amb els altres.
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Assistir a les reunions convocades segons la programació general. A inici de curs
es durà a terme una reunió de cada curs d’ESO, de primer de batxillerat i de
primer de cicles per tal d’informar les famílies de l’organització general de
l’etapa educativa que cursa el seu ﬁll.

●

Participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus ﬁlls.

Deures de les mares, pares i tutors legals
● Acceptar els objectius i els principis expressats en el Projecte Educatiu del centre
i la normativa recollida en aquest reglament.
● Col laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor
desenvolupament de les activitats del centre.
● Assistir a les convocatòries individuals i col lectives del professorat, tutors/es o
altres òrgans del centre, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta
o rendiment del seu ﬁll.
● Comunicar al centre si el seu ﬁll/a pateix malalties infeccioses, contagioses i
parasitàries, perquè prenguin les mesures oportunes.
● Justiﬁcar adequadament, si escau, les absències dels seus ﬁlls davant el tutor de
la classe.
● Procurar que el seu ﬁll/a porti la vestimenta adequada i la neteja personal que
requereix l’assistència a un centre educatiu.
● Facilitar als seus ﬁlls/es els mitjans adients per portar a terme les activitats
indicades pel professorat.
● Signar els documents necessaris referits a l’alumne/a i en representació seva,
per condicions de la seva minoria d’edat.
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5.4 EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Formen part del personal d’administració i serveis el personal auxiliar administratiu i
subaltern del centre. El personal de neteja depèn directament d’una empresa, que
contracta el propi institut, d’acord amb les normes especiﬁcades en el contracte.
En l’actualitat aquest personal està integrat per una administrativa, dues auxiliars
administratives i 3 subalterns.

Drets i deures
Els drets i deures del personal no docent són els derivats de la llei de la Funció Pública,
a més d’aquelles que es derivin del present Reglament.

Jornada i horari de treball del personal d’administració i serveis del
centre
La jornada i l’horari de treball del personal auxiliar d’administració (o administratiu),
del personal subaltern i altre personal funcionari adscrit als centres i serveis educatius
són els que estableix el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de
treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC
núm. 6139, de 31.05.2012), sens perjudici de les adaptacions que, per necessitats dels
centres i d’acord amb la seva activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament
adequat.
En règim de jornada completa, la jornada laboral és de 37 hores i 30 minuts en
jornada ordinària, i de 35 hores en període d’estiu (entre l’1 de juny i el 30 de setembre,
ambdós inclosos), de treball efectiu en còmput setmanal de dilluns a divendres. En
règim de jornada parcial (mitja jornada), aquesta és de 18 hores i 45 minuts en jornada
ordinària i de 17 hores i 30 minuts en període d’estiu (entre l’1 de juny i el 30 de
setembre, ambdós inclosos).
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Durant els períodes compresos entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós
inclosos, i durant la Setmana Santa, la jornada ordinària de treball setmanal és
equivalent a multiplicar el nombre de dies laborables d'aquests períodes per 7 hores
diàries.
El personal d'administració i serveis tindrà dret a un descans no superior a 30 minuts
dins de la jornada laboral, que es gaudirà durant la jornada de matí. En tot cas, s’haurà
de garantir que hi hagi almenys un membre a consergeria i a secretaria durant l’hora
de l’esbarjo de l’alumnat, de manera que el servei quedi atès en tot moment.
El secretari vetllarà pel compliment de la jornada del Personal d'Administració i Serveis
i informarà de manera immediata a la Directora de qualsevol incompliment.

Funcions del personal d’administració i serveis dels centres i serveis
educatius
Correspon al personal auxiliar d’administració (o administratiu) dels centres educatius:
● la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes;
● la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials
acadèmics,

expedients

acadèmics,

títols,

beques

i

ajuts,

certiﬁcacions,

diligències...;
● la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
● Arxiu i classiﬁcació de la documentació del centre.
● Despatx de la correspondència (recepció, registre, classiﬁcació, tramesa,
compulsa,
franqueig...).
● Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.
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● Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica que correspongui
en cada cas).
● Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria
administrativa del centre.
● Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal
(baixes, permisos...)
● Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb
l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre.
● Manteniment de l’inventari.
● Control de documents comptables simples.
● Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu
abast (disposicions, comunicats...)
● Confecció de llibres, expedients i la resta de documents oﬁcials de l’alumnat.
● Expedir les certiﬁcacions i altres documents que demani l'administració o els
particulars interessats.
● Ajudar el secretari en la realització i manteniment de l'inventari general de
l'Institut.
● Custodiar i ordenar els llibres i arxius de l'Institut.
● Confeccionar el registre d'entrades i sortides de documents del registre intern
del centre.
● Mantenir i actualitzar els arxius del personal que treballi en el centre.
● Redactar oﬁcis, convocatòries i altres comunicacions que requereixin registre
d'entrada o sortida.
● Gestionar beques i ajudes a l'estudi.
● Mantenir actualitzada la base de dades d'alumnes.
● Redactar els documents i la correspondència.
● Classiﬁcació i registre de documents.
● Manipulació bàsica de màquines i equips d'oﬁcina.
● Actualitzar tota la documentació referida a professors i alumnes.
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● Altres tasques que els encomani la direcció del centre relacionades amb la seva
activitat.
Correspon al personal subaltern dels centres educatius:
● La cura i el control de les instal lacions, els equipaments, el mobiliari i el material
del centre i la comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin
detectar quant al seu estat, ús i funcionament.
● L’encesa (posada en funcionament) i el tancament de les instal lacions d’aigua,
llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del seu correcte
funcionament, així com la posada en funcionament d’aparells per a la seva
utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.)
● L’obertura i el tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis,
instal lacions esportives i altres espais del centre, i la cura i custòdia de les claus
de les diferents dependències.
● El control d’entrada i sortida de persones al centre i la seva recepció i atenció.
● La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...)
● El trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes, no requereixin la
intervenció d’un equip especialitzat.
● La fotocòpia de documents i el seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el
centre.
● La realització d’enquadernacions senzilles, plastiﬁcacions, etc., sobre material
propi de l’activitat del centre.
● La primera atenció telefònica i derivació de trucades.
● La col laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i
sortides.
● La intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació
del centre.
● La recollida i distribució dels justiﬁcants d’absència dels alumnes i col laboració
en el control de la puntualitat i absència dels alumnes.
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● La participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre:
lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
● La recepció, classiﬁcació i distribució del correu (cartes, paquets...)
● La realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el
funcionament propis del centre (tràmits al servei de correus...)
● La realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament
normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.
● Quan acaben les classes, vigilar que no quedi cap ﬁnestra oberta ni cap
ordinador ni cap llum encesos.
● Tancar els accessos i portes 5 minuts després del començament de les classes i
obrir-la 5 minuts abans del seu acabament.
● Tancar el centre en ﬁnalitzar la jornada laboral. Si el personal de neteja acaba
amb posterioritat al personal de consergeria, seran ells qui tanquin el centre.
Com a tasques diàries que el personal subaltern del centre ha de fer, cal destacar:
● Mirar l’e-mail al matí i a la tarda i fer la tasca que calgui.
● Mirar les pissarres de les sales de professors.
● Deixar les feines encomanades a la safata del costat de la fotocopiadora per
poder anar fent-les en el moment oportú.
● Deixar els papers o documents que algú ha de passar a recollir a la safata
corresponent.
● Omplir la taula de tasques de la carpeta a mesura que vagin arribant les
comandes.
● Escombrar

el porxo, el vestíbul de l’entrada i del passadís de sota el porxo

després de cada pati.
● Treure les fulles de l’escala de l’accés al pati de 1r d’ESO.
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● No donar claus als alumnes: d’armaris amb ordinadors, del magatzem de
consergeria ni d’aules.
● No fer còpies ni vendre dossiers entre hores tant al matí com a la tarda.
● No penjar papers als vidres (excepte el del preu de fotocòpies, enquadernació,
etc.)
● Tenir la consergeria ordenada i atendre els visitants amb amabilitat i amb
voluntat d’ajuda.
● Intentar no deixar feina per als altres. S’ha d’anar fent la feina que hi ha a la
carpeta de feines a fer.
● Intentar resoldre els problemes o avaries que es notiﬁquin al moment, en la
mesura que es pugui.
Per als col lectius esmentats, la directora del centre pot determinar, segons les
necessitats i característiques del centre, la realització de funcions i tasques similars o
relacionades amb les anteriors.

Vacances
El període de gaudiment de les vacances està subjecte a les necessitats del servei i,
amb caràcter general, es fa coincidir amb el període d’inactivitat del centre.
Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complet de
servei, garantint en tot cas 22 dies hàbils (23 dies hàbils si és en períodes fraccionats)
o els que corresponguin proporcionalment si el temps de servei és inferior a l’any.

Control horari
La responsabilitat del control de la jornada i l’horari correspon a la directora del centre.
El centre té a disposició del consell escolar del centre i dels òrgans que correspongui
del Departament d'Educació la documentació interna emprada per fer el control
d’absències, i també els justiﬁcants presentats.
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5.5 EDUCADORA SOCIAL
El projecte d’intervenció socioeducativa als instituts de la ciutat de Figueres que
impulsa l’Ajuntament de la ciutat en el si del Pla Educatiu d’Entorn contracta una
educadora social per intervenir com a personal extern a l’institut. L’educadora social
intervé amb els alumnes i la resta de la comunitat escolar (incloses les famílies).
Els àmbits d’actuació són:
● Detecció de desatenció i risc.
● Habilitats parentals.
● Seguiment de l’absentisme.
● Orientació acadèmica.
● Coordinació i col laboració amb altres serveis externs que requereixi l’alumnat.
● Participació a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.

6. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
6.1.

CONVIVÈNCIA

I

RESOLUCIÓ

DE

CONFLICTES.

QÜESTIONS GENERALS
Les conductes estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classiﬁquen en:
● Faltes: Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència.
● Irregularitats: Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència o
conductes contràries a la convivència.
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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,
- durant la realització d'activitats complementàries o extraescolars (aprovades
pel Consell Escolar),
- durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport,
- durant altres activitats organitzades pel centre,
- fora del recinte escolar i estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin
directament relacionats, i afectin altres alumnes o altres membres de la
comunitat educativa.

6.1.1 Mesures de promoció de la convivència
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.
Els membres de la comissió Pedagògica col laboraran en:
● la planiﬁcació de mesures preventives
●

la mediació escolar

● la selecció d’activitats adequades pel PAT.
Altres mesures que ofereix el centre per part de tot el professorat per promoure la
convivència, a més de fomentar i donar suport a les activitats relacionades amb
l’alumnat, són:
● El Parlament Verd, que permet la participació de l’alumnat en la dinàmica del
centre.
● Lligues esportives organitzades pels propis alumnes.
● Sortides acadèmiques i lúdiques que permeten la convivència fora del recinte
escolar.
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● Projectes educatius: escola verda..
● Accions solidàries
● Un musical
● Una coral
● Atencions individualitzades per part de l’equip de psicopedagogia del centre.
● Atenció en grups reduïts (AA, PS...)

6.1.2 Mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de
conﬂictes
● Mediació escolar com a procés educatiu de gestió i resolució pacíﬁca dels
conﬂictes.
● Activitats programades en el PAT que incideixen en: la prevenció de conﬂictes,
fomentar bones actituds i proporcionar recursos per a la resolució pacíﬁca de
problemes.
● Atencions individualitzades per part de l’equip de psicopedagogia del centre.
● Tutories individualitzades.
● Actuacions consensuades des dels equips docents.

6.2 MEDIACIÓ ESCOLAR
La mediació escolar és un mètode de resolució de conﬂictes mitjançant la intervenció
d'una tercera persona, imparcial i amb formació especíﬁca amb l'objecte d'ajudar les
parts en desacord a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.
Es basa en els principis següents:
a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conﬂicte són lliures
d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.
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b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir
l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La
persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el
conﬂicte.
c) La conﬁdencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones
alienes la informació conﬁdencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la
normativa vigent.
d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés
de mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es
puguin valer de representants o intermediaris.

Àmbit d'aplicació:
● El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió
de conﬂictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin
tipiﬁcats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la
convivència en el centre.
● Es pot oferir la mediació en la resolució de conﬂictes generats per conductes de
l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a
la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies
següents:
i) Que la conducta greument perjudicial per a la convivència hagi emprat
violència, intimidació, humiliacions o la reiterada i sistemàtica comissió de
conductes contràries a les normes de convivència en el centre.
ii) 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.
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● Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un
cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la
conﬁança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en
situacions semblants que es puguin produir.

6.2.1 Projecte de mediació al centre
El projecte de mediació del centre es va iniciar el curs 2011-2012 arran de la iniciativa
d’un grup de professores interessades a engegar el projecte.
Des del departament d’orientació educativa a través d’una optativa a 3r d’ESO es
va formar el primer equip de mediadors que ja va entrar en servei el gener del
mateix curs.
Es va anar elaborant el projecte, el logo de mediació, amb col laboració amb el
departament

de visual i plàstica, un tríptic informatiu i

tota la documentació

necessària per dur a terme el Servei de Mediació a l’institut Cendrassos.
Des dels inicis, s’ha anat aprenent i millorant maneres de dur a terme la mediació,
així com la formació dels mediadors . Actualment aquesta formació de l’alumnat
mediador es porta a terme a 2n d’ESO a través d’activitats realitzades a tutoria . Els
mediadors realitzen la seva tasca durant dos cursos i al ﬁnal de 4t d’ESO se’ls
entrega un diploma en agraïment a la bona feina realitzada.
Es valora de manera positiva que els mediadors participin en la formació que es
realitza a través d’una persona membre dels mossos d’esquadra per poder impartir els
tallers d’internet segura a 1r d’ESO.
Els mediadors intervenen a les tutories de 1r i 2n realitzant activitats de
desenvolupament personal i dinàmica de grups per treballar habilitats socials, donar
a conèixer el servei de mediació i com es realitza una mediació.
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Destacar en aquest projecte que són molt enriquidores les trobades de mediació
que anem realitzant amb els instituts Monturiol, Olivar Gran i Vilafant, on compartim
les experiències viscudes al llarg del curs.

SERVEI DE MEDIACIÓ

Objectius del
projecte

● Ajudar a prevenir i a treballar les situacions conﬂictes entre
iguals.
● Proporcionar alternatives més dialogants, més tolerants i
respectuoses per a tothom.
● Obrir nous canals de comunicació.
● Proporcionar més participació.
● Formar persones dialogants.
En deﬁnitiva, millorar la convivència en el centre.

L’equip de
mediadors/es del
centre

Participants

Espai on es
realitzen les
mediacions

Formen l’equip de mediadors:
● La Coordinadora
de mediació,
d'orientació educativa.
● L’alumnat voluntari mediador.

des

del

departament

Podran participar com a mediadors l’alumnat voluntari format l’últim
trimestre de 2n d’ESO ﬁns acabar la seva tasca al ﬁnalitzar 4t d’ESO.

Es realitzen les mediacions en el departament d’orientació, on es
diposita tota la documentació que acompanya les trobades i que té
un caràcter conﬁdencial.
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Les sessions de mediació, les portaran a terme dos mediadors:
●
A les hores d’esbarjo
●
A hores de classe, de manera excepcional, quan es
contempli que la sessió requerirà més temps.
En aquest cas un mediador avisarà al professor de la classe
de l’alumnat que està realitzant la mediació.
Horaris del servei

Si en la sessió s’ha arribat a un acord se citarà novament les parts en
contrast al cap de quinze dies per veure si l’acord es compleix. Es
revisa i es tanca la mediació.

Els participants en un conﬂicte poden demanar el servei de mediació
dirigint-se :
● A l’aula de mediació (dep. d’orientació) on hi haurà un plafó amb
la documentació fàcil d’omplir, per recollir la informació del
Demanda del
conﬂicte.
servei de mediació ● El tutor/a, que tindrà els fulls de sol licitud i, un cop feta la
demanda, caldrà dipositar-la a l’espai destinat a aquest ús.
També pot entregar-la directament a la coordinadora de
mediació.

El dia, l’hora i
l’adjudicació dels
mediadors

La coordinadora de mediació
o la parella
de mediadors
corresponents avisen els participants del conﬂicte del dia i hora
d’esbarjo que cal que duguin a terme el servei de mediació.

L’equip de mediadors es trobarà regularment per revisar els casos, els acords a què
s’ha arribat i el seguiment que se n’ha fet.
Es portarà el recompte del nombre d’alumnes que hi participen, del curs en què estan
inscrits, la tipologia de conﬂictes que s’han treballat, i si s’ha arribat ﬁnalment a un
acord i aquest ha estat respectat per les parts.
Tot això quedarà reﬂectit a la graella corresponent de seguiment de les sessions de
mediació.
A cada reunió de l’equip de mediació es farà una acta i a partir d’aquestes es realitzarà
la memòria de ﬁnal de curs.
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6.3 RÈGIM DISCIPLINARI DE L'ALUMNAT. CONDUCTES
GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN
EL CENTRE
L’institut és un espai educatiu compartit per nois i noies des de 12 anys ﬁns a més de
20, per tot el claustre de professors, conserges, administratius, monitors… -som més de
set-centes persones compartint moltes coses-. Per poder conviure d’una manera
ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades unes normes bàsiques de convivència
i respectar-les. És necessari que en tot moment ens comportem amb total respecte
envers les persones i el material del centre i que tots respectem totes les normes.
Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplat a:
- En el capítol V de la Llei 12/2009 (LEC), del 10 de juliol, d’educació.
- L’article 24 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.
- L’article 7.b) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres
educatius públics i del personal directiu professional docent.

6.3.1 Conductes sancionables
Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre són
considerades faltes i poden ser:
● Faltes greument perjudicials
● Faltes especialment greus
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Faltes greument perjudicials
● Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa.
● El deteriorament intencionat de les pertinences del centre.
● Els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal:
assetjaments, baralles...
● L'alteració injustiﬁcada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre:
-

el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre.

-

la falsiﬁcació o la sostracció de documents i materials acadèmics i/o
personals: mòbils, ordinadors...

-

la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. Per exemple:
entrar amb un usuari que no sigui el propi en una plataforma educativa,
no identiﬁcar-se correctament amb un professor/a del centre, falsiﬁcar
una signatura, trucar en nom d’una altra persona....

● Els actes que puguin ser perjudicials per a la salut o integritat personals o
col lectives, o la possessió de mitjans o substàncies que puguin conduir a lesions
i la incitació a actes lesius. Per exemple: fumar, vendre substàncies perjudicials
per a la salut.
● La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.

Faltes especialment greus
● Els actes o les conductes abans esmentades que impliquin discriminació per raó
de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats.
Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la convivència en els
centres:
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1. La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri ﬁscal qualsevol fet que
pugui ser constitutiu de delicte (per exemple: tràﬁc d’estupefaents) o falta perseguible
penalment (per exemple: agressió) comès per qualsevol persona de la comunitat
educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sense perjudici de la
continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per a l'alumnat i en la
regulació disciplinària d'aplicació als treballadors del centre d'acord amb el que
preveuen les lleis.
2. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels i
de les menors, els o les menors afectats hagin manifestat al ministeri ﬁscal la seva
voluntat de participar en un procediment de mediació penal juvenil, la direcció del
centre o la persona que designi ha d'assistir en representació del centre a la
convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per tal d'escoltar la proposta
de conciliació o de reparació dels i de les menors i avaluar-la.

6.3.2 Sancions imposables
L’acumulació de tres faltes greus suposarà la suspensió del dret d’assistir al centre per
un període mínim de dos dies.
Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipiﬁcades
anteriorment són:
● Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries.
● Suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes.
● Sanció complementària: Els alumnes que, intencionadament o per negligència,
causin danys a les instal lacions o al material del centre o en sostreguin material
han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la
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responsabilitat civil que els correspongui a ells mateixos o a les mares, als pares
o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.
● Realització d’alguna activitat d’utilitat social per al centre.
En els dos primers supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti
ﬁns a la ﬁnalització del curs acadèmic; si són de tres mesos, el Departament haurà de
proporcionar a l’alumnat sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu per
tal de garantir el seu dret a l’escolaritat, o bé la inhabilitació deﬁnitiva per cursar
estudis al centre.
L’aplicació de les sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació
ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas es poden imposar
sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat dels alumnes.

6.3.3 Competència per imposar les sancions
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.

6.3.4 Vigència i prescripció de les sancions
Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als 90
dies de la seva comissió i de la seva imposició.

6.3.5 Graduació de les sancions. Criteris
Per a la graduació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents:
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● Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat imputat.
● La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
● La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat
imputat i de la resta de l'alumnat.
● L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de
la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la
sanció de manera compartida.
● La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona.
● La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
Pel que fa als actes o conductes que són considerades especialment greus, les
mesures sancionadores s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta especial
gravetat.

6.3.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes
1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre es corregeixen
mitjançant una de les sancions anteriorment descrites. 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 es
descriuen els fets, i s’estableix la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es proposa
provisionalment 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.
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3. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el
cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les
altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la
proposta deﬁnitiva de resolució, l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar
l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de
l'expedient completat ﬁns a la proposta de resolució provisional per tal que puguin
manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi
puguin formular al legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de
la realització del qual n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el
termini per formular-hi al legacions és de cinc dies lectius més.
4. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta
d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de
manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de
tres dies lectius prorrogables ﬁns a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en
la resolució de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la
no-assistència al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional
d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a classe, que
s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures
educatives a dur a terme durant aquest període.
5. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o
tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la
sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions
pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del
centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt.
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6. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que impliquin 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 l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a
i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.
En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suﬁcients que algun alumne/a ha
comès algun acte presumiblement delictiu o constitutiu de falta penal, cal:
- Incoar expedient disciplinari.
- Denunciar el cas davant la policia.

6.4 RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES
PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
Les conductes i actes que no perjudiquen greument a la convivència en el centre són
considerades irregularitats.
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6.4.1 Conductes contràries a les normes de convivència del
centre (irregularitats)
●

Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa quan no siguin de caràcter greu.

●

El deteriorament intencionat de llurs pertinences quan no siguin de caràcter
greu.

●

Els actes que atemptin, amb caràcter no greu, contra llur intimitat o contra llur
integritat personal.

●

L'alteració injustiﬁcada no greu del desenvolupament normal de les activitats
del centre:

●

-

Deteriorament de les dependències o equipaments.

-

Falsiﬁcació o sostracció de documents o materials acadèmics.

-

Suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials
per a la salut, i la incitació a aquests actes quan no siguin de caràcter greu.

●

La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre
quan no siguin de caràcter greu.

●

L’incompliment de les normes de funcionament de centre relatives a l’alumnat.

●

Les faltes injustiﬁcades d'assistència a classe.

●

Les faltes injustiﬁcades de puntualitat.

6.4.2 Aplicació de mesures correctores i sancionadores
La competència per imposar les següents sancions correspon a:
● Amonestació oral.

Professorat

● Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o
de la directora del centre.
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● Privació del temps d’esbarjo.

Tutors/es

● Amonestació escrita.
● Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no
lectiu, que no es podrà prolongar per un període superior a
dues setmanes.
● Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o
complementàries del centre per un període màxim d’un mes.
● Canvi de grup o classe de l’alumnat per un perìode màxim de
quinze dies.

Cap d’estudis
o direcció del
centre

● Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un
període no superior a cinc dies lectius.
● Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin
danys a les instal lacions o el material del centre o en
sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que
hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els
correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als
tutors, en els termes que determina la legislació vigent.
● Realització d’alguna activitat d’utilitat social per al centre
educatiu.

Les mesures recollides en els dos anteriors paràgrafs s’han de comunicar formalment
als pares de l’alumnat, quan aquests són menors d’edat i ha de quedar constància
escrita de la seva adopció, amb l’explicació de la conducta de l’alumnat que ha
motivat la mesura.
Aquí detallem les mesures correctores i sancionadores que s’han d’adoptar davant de
determinades irregularitats. De la resta d’irregularitats, el professor en deixarà
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constància en el programa de gestió de faltes i, des de cap d’estudis, en l’historial
disciplinari de l’alumnat.
QUI PREN LA MESURA
IRREGULARITAT

QUI EN DEIXA CONSTÀNCIA? CORRECTORA/SANCIONADORA ?
Els

conserges

entren

al L’alumne,

si

no

porta

un

programa DJAU el retard amb justiﬁcant vàlid, no es podrà
el text “retard en entrar al incorporar a l’aula i s’haurà
centre”. El tutor quan accedeix d’esperar al vestíbul ﬁns a la
Faltes injustiﬁcades
de puntualitat a
l’hora d’entrar al
centre.

al programa DJAU veurà per classe següent.
una banda que té un avís L’equip docent de CFGS
notiﬁcant aquesta entrada i, avaluarà aquells casos que
per altra banda, la notiﬁcació se’ls permetrà l’entrada a
en

l’apartat

de

tutoria l’aula.

/incidències de tutor.

Des

de

tutoria

es

comunica a la família i s’entra

El professor de l’aula posa la al programa com una falta.
falta que és injustiﬁcada.
El
Escapar-se del centre
a l’hora de l’esbarjo.

professorat

anota

la Des

de

cap

d’estudis

se

irregularitat en el programa i sanciona a l’alumnat afectat a
ho comunica a cap d’estudis.

copiar durant una hora, fora
del seu horari lectiu, els drets i
deures de l’alumnat i/o les
normes de convivència.

No assistir a les
activitats
extraescolars

El professor/a que organitza la Des de tutoria s’exposarà el
sortida ha d’informar el tutor/a cas
de

l’alumnat

que

no

participa.
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aprovades pel

participar en la sortida lúdica

Consell Escolar.

de ﬁnal de curs.
El

professorat

anota

la L’alumnat és amonestat des

irregularitat en el programa i de cap d’estudis i ha de trucar
Fumar

ho comunica a cap d’estudis.

a la família explicant els fets.
S’haurà de fer un treball sobre
les malalties que provoca el
consum del tabac.

Estar sota els efectes

El professorat anota la

Des de cap d’estudis es truca

del consum de

irregularitat en el programa i

a la família perquè vingui a

qualsevol

ho comunica, al mateix

estupefaent.

moment, a cap d’estudis.
El

Ús de telèfons mòbils
dins l’aulari.

Portar qualsevol

professorat

anota

recollir el seu ﬁll/a.

la El

professor

tramita

la

irregularitat en el programa i irregularitat i n’entra una altra.
l’alumne surt de l’aula.

Comunica a la família que
equival a 2 faltes greus.

El

professorat

anota

la Amonestació oral des de cap

objecte que pugui

irregularitat en el programa i d’estudis. Els pares

provocar lesions o

diposita

ferides a tercers:

d’estudis.

l’objecte

a

cap legals

o tutors

hauran de venir al

centre a recollir-lo.

cúters, cadenes,
navalles,...
Vestuari inadequat
per a un centre
educatiu.

El

professorat

anota

la Des

de

cap

d’estudis

irregularitat en el programa i l’amonesta oralment
envia l’alumne a cap d’estudis.

se

i se

l’obliga a corregir el vestuari.
En cas de no ser possible,
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s’avisa a la família que portin
una peça de roba adequada o
no podrà entrar a l’aula.
El professorat del grup anota

Els

responsables

la irregularitat en el programa i pagar
ho comunica a cap d’estudis.

la

reparació

o

de
la

substitució i, si escau, es pot
aplicar

Desperfectes de

n’han

una

sanció

disciplinària, com per exemple,

materials per culpa

realitzar tasques de reparació,

del mal ús

manteniment i/o neteja. En

intencionat o per

cas que no se’n pugui esbrinar

negligència

l’autoria,

el

grup

n’és

responsable i, per tant, haurà
de pagar la reparació o la
substitució

● L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne per part d’un mateix
professor equival a una falta greu i es tramitarà com a tal.
● Si el professor considera que la irregularitat que ha comès l’alumne és prou greu
aquesta tindrà consideració de falta i es procedirà a l’expulsió de l’alumne de
classe.
● L’observació reiterada d’aquestes faltes pot comportar l’expulsió del centre per
uns dies i la pèrdua del dret a assistir a les sortides i/o viatges.

6.4.3.Circumstàncies atenuants i agreujants
Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades,
s'han de tenir en compte els criteris següents:
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● Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.
● La proporcionalitat de la sanció proposada amb la conducta o l’acte que la
motiva.
● La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat
afectat i de la resta de l'alumnat.
● L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de
la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la
sanció de manera compartida.
● La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona.
● La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

6.4.4. Prescripcions
Les irregularitats prescriuen pel transcurs del termini de 30 dies comptadors a partir de
la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini de 30 dies des de la
seva imposició.

6.4.5 Absències a classe i puntualitat. Mesures correctores
L'assistència dels alumnes de tots els nivells educatius al centre és obligatòria (article
22.1.a de la Llei d'educació).
Excepcionalment, quan els alumnes i les alumnes de cicles formatius o batxillerat tenen
a primera hora o última hora del seu horari una guàrdia podran marxar o començar
més tard, sempre que ho notiﬁquin a un membre de l’equip directiu. Si tenen una
guàrdia al mig de l’horari lectiu i coincideix que el professor/a d’última hora no té
classe ni guàrdia aquella hora es podrà fer el canvi a ﬁ que l’alumnat pugui marxar
una hora abans. Aquest canvi també s’haurà d’informar a un membre de l’equip
directiu. Sempre que es pugui s’informarà d’aquest fet a les famílies mitjançant una
observació en el DJAU. A l’inici de curs les famílies que estiguin d’acord amb aquest
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procediment signaran una autorització de conformitat que els seus ﬁlls/es menors
d’edat surtin del centre dins l’horari lectiu.
La reincidència en les faltes d’assistència injustiﬁcades és considerada una conducta
contrària a les normes de convivència.
El centre disposa d’un aplicatiu informàtic, el DJAU, que permet que les famílies i els
alumnes majors d’edat accedeixin diàriament a les faltes d’assistència i/o incidències
de l’alumne/a per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment acadèmic i escolar.
Les absències es comptabilitzen per sessions de classe i poden ser:

6.4.5.1 Faltes d’assistència justiﬁcables
Són aquelles que per motius de malaltia o de força major fan que l’alumne no pugui
assistir a classe.
En aquest cas cal que opti per una de les següents formes de comunicació:
- enviar un correu electrònic al tutor/a indicant el dia o dies en què l’alumne/a no
assistirà a classe i el motiu;
-

comunicar per via telefònica, indicant el dia o dies en què l’alumne/a no assistirà a
classe;

-

entregar el full oﬁcial de sol licitud de justiﬁcació d’absències (full que es troba a
consergeria o a la pàgina web del centre) i que es presentarà al tutor/a en un
termini de 3 dies (a partir de la reincorporació al centre).

Cal que s’expressi de manera clara els motius, els dies i /o hores d’absència a classe.
Aquesta justiﬁcació serà valorada pel tutor/a, que pot considerar-la vàlida o no. En
aquest darrer cas, les absències es consideraran no justiﬁcades i s’acumularan durant
el curs.
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a.Faltes d’assistència justiﬁcables en els CF
Són aquelles que per motius de malaltia, laborals o de força major fan que l’alumne/a
no pugui assistir a classe.
En el cas de malaltia cal que:
-

es comuniqui per via telefònica indicant el dia o dies en que no assistirà

-

o bé mitjançant el full oﬁcial de sol licitud de justiﬁcació de faltes (full que es troba a
consergeria o a la pàgina web del centre) i que s’ha de presentar al tutor en un
termini de 3 dies (a partir de la reincorporació al centre).

En el cas de motius laborals cal que:
-es presenti una sol licitud al tutor motivant l’absència, acompanyada d’un justiﬁcant
(contracte de treball, certiﬁcat d’empresa, etc.)
Cal que s’expressi de manera clara els motius, els dies i /o hores de les absències de
classe. Aquesta justiﬁcació serà valorada per l’equip docent, que pot considerar-la
vàlida o no. En aquest darrer cas les faltes es consideraran no justiﬁcades i
s’acumularan durant el curs.

PROTOCOL DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES PER MOTIUS LABORALS
1. Alumne/a: Descarrega la sol licitud de la pàgina web o la demana a secretaria i
l’entrega al tutor/a degudament omplerta i acompanyada del document
justiﬁcatiu.
2. Tutor/a: Entrega la sol licitud a la Cap d’Estudis d’FP.
3. Cap d’Estudis d’FP: Convoca l’equip docent.
4. Equip docent: Resol la sol licitud i trasllada la proposta a Direcció (Cap d’Estudis
d’FP).
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5. Direcció: Ratiﬁca o denega l’acord de l’equip docent i ho comunica a tutor/a i
l’alumne/a. En el cas que la resolució sigui positiva també ho comunicarà a
consergeria.

6.4.5.2 Faltes d’assistència injustiﬁcades
Són aquelles faltes en què l’alumne no ha presentat cap document que avali la seva
absència o aquelles que el tutor consideri injustiﬁcades malgrat les al legacions de
l’alumne.
Quan hi hagi faltes d’assistència

i/o incidències el programa de gestió de faltes

generarà un correu electrònic comunicant a les famílies o als alumnes majors d’edat
que poden accedir a aquesta informació a través del “Portal relació famílies”. Aquest
és un servei d’informació que es troba a la pàgina web del centre.

➢ PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ABSENTISME A L’ESO

ABSÈNCIES < 25%
Qui actua
Professorat

Actuació
Control diari d’assistència.
Trucar

a

la

família

comunicant

les

faltes d’assistència

injustiﬁcades i recordant que és obligat justiﬁcar-les. (A 1r d’ESO
Tutor/a

es pot trucar 2 o 3 cops per anar recordant a les famílies el seu
deure de justiﬁcar les faltes; als altres cursos només es farà un
trucada recordatòria)

Tutor/a

● S’envia una primera carta per correu electrònic a la família
notiﬁcant l’acumulació de 15 faltes sense justiﬁcar.
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● S’envia una segona carta per correu electrònic a la família
notiﬁcant l’acumulació de 15 faltes més sense justiﬁcar.
També els truca per reconduir el problema d’absentisme.
● S’envia una tercera carta per correu electrònic a la família
notiﬁcant l’acumulació de 15 faltes sense justiﬁcar. També
descarrega del moodle (curs tutoria/documentació general
ESO) el full de derivació del cas a Serveis Socials, l’omple i
l’entrega a la cap d’estudis.
● Notiﬁca l’absentisme a l’EAP i a ’educadora social.
Cap d’estudis

● Envia el full de derivació a serveis socials mitjançant correu
electrònic (ctle).

ABSÈNCIA > 25%
Qui actua
Professorat

Actuació
Control diari d’assistència.
Truca

a

la

família

comunicant

les

faltes

d’assistència

injustiﬁcades i recorda l’obligació de justiﬁcar-les. (a 1r d’ESO es
Tutor/a

pot trucar 2 o 3 cops per anar recordant a les famílies el seu
deure de justiﬁcar les faltes; als altres cursos només es farà un
trucada recordatòria)
● S’envia una primera carta per correu electrònic a la família
notiﬁcant l’acumulació de 15 faltes sense justiﬁcar.

Tutor/a

● S’envia una segona carta per correu electrònic a la família
notiﬁcant l’acumulació de 15 faltes més sense justiﬁcar.
També els truca per fer una reunió per reconduir el problema
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d’absentisme.
● S’envia una tercera carta per correu electrònic a la família
notiﬁcant l’acumulació de 15 faltes més sense justiﬁcar.
També descarrega del moodle (curs tutoria/documentació
general ESO) el full de derivació del cas a Serveis Socials
l’omple i l’entrega a la cap d’estudis.
● Notiﬁca l’absentisme a l’EAP i l’educadora social.
Cap d’estudis

● Envia el full de derivació a serveis socials mitjançant correu
electrònic (ctle).
si retorna al centre

CAD

Activa el pla d’acollida
si no assisteix

Serveis Socials

● Convocarà i/o visitarà a la família per tal de reconduir
l’escolaritat.
● Farà retorn als centres via email de les actuacions
realitzades.
si retorna al centre

CAD

Activa el pla d’acollida
si no assisteix
● Entreguen una carta institucional a la família i els convoquen
a les dependències corresponents per prendre declaració.

Guàrdia urbana

● Reforça el missatge de l’obligatorietat d’assistir a classe, se’ls
esmenta la normativa vigent i insta a complir el deure
d’escolaritzar el menor.
● Remet un informe dels fets a la Comissió Tècnica.
si retorna al centre

CAD

Activa el pla d’acollida.
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si no assisteix
Comissió Tècnica

● Citació i audiència de la família.
si retorna al centre

CAD

Activa el pla d’acollida.
si no assisteix

Fiscalia

Es tramet la informació.

ABSENTISME > 25% IL LOCALITZABLES
A partir de la sisena setmana, si la família no es presenta i/o l'alumne no assisteix, es
notiﬁcarà a la cap d’estudis que enviarà un correu a l’oﬁcina municipal d’escolarització
(OME).
Comprovar el número identiﬁcatiu de l’alumne ( RALC).
Retorn: si l'alumne/a apareix en un altre centre, el director el/la dona de
baixa a gestió d’escolarització dels alumne (GEDAC) i drive.
Si l'alumne/a no apareix en un altre centre, l'OME deriva a guàrdia urbana
OME
- per comprovació a domicili.
Inspecció
OME remet als centres l'informe de guàrdia urbana.
Alumne/a no localitzat: director el/la dona de baixa a GEDAC i drive (terminis
establerts per normativa).
Alumne/a localitzat: director emet full de derivació a serveis socials.
Convocaran i/o visitaran la família per tal de reconduir l’escolaritat.
Faran retorn als centres via mail de les actuacions realitzades.
Serveis
socials

Si l'alumne assisteix al centre, el centre activa el Pla d’Acollida.
Si la família no es presenta i/o l'alumne/a no hi assisteix: derivació a g.
urbana i mossos.
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Entreguen una Carta Institucional a la família i els convoquen a les
dependències corresponents per prendre’n declaració
Reforça el missatge de l’obligatorietat de l’assistència, esmenta la normativa
vigent i insta a complir el deure d’escolaritzar el menor.
G. Urbana
/ mossos Remet un informe dels fets a la Comissió Tècnica.
Si l'alumne assisteix al centre: el centre activa el Pla d’Acollida.
Si la família no es presenta i/o l'alumne/a no hi assisteix: derivació a comissió
tècnica
Citació i audiència de la família i actuacions que se’n derivin.
Si l'alumne/a assisteix al centre, el centre activa el Pla d’Acollida.
Comissió
tècnica Si la família no es presenta i/o l'alumne/a no assisteix, recull de
documentació i estudiar passar a ﬁscalia

➢ PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT
Es proposa una pauta de treball per sistematitzar les actuacions d’acollida i
d’acompanyament al procés d’incorporació de l’alumnat al centre educatiu.

Pla d’acollida i reincorporació de l’alumne/a al centre educatiu

1
Preparació
del
retorn
de
l’alumnat al centre
educatiu

● Suport

a l’alumne/a: Diagnòstic complet de la

recuperació

d’hàbits

i situació sociofamiliar i del

actituds per a l’estudi i nivell
repàs

de

d’aprenentatges

i

continguts d’hàbits de l’alumne/a

bàsics
● Al centre: preparació de
l’acollida

(prejudicis,

normalització, etc.)
● Amb

la

l’entorn:

família
valoració
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i

vincle
2

● Al

Retorn
amb

al centre
rebuda

i

acollida

centre:

mirada Disseny del pla a la CAD:

acollidora global.

estratègies pactades, pla

● Acollida a l’alumne/a: individual,
afectivitat

i

adaptació

vinculació curricular, unitat de criteris

amb els companys/es i d’intervenció.
amb el centre educatiu
en general
● Acceptació i integració
de la família
3

● Increment

de Seguiment i avaluació del

Acompanyament a

l’assistència

la

continguts i millora dels reformulació d’estratègies,

reincorporació

progressiva

i

els pla

des

de

la

CAD:

hàbits, les actituds i els progressió en els objectius i
aprenentatges.

resultats esperats.

● Acompanyament
afectiu

i

suport

emocional
● Suports especíﬁcs dels
professionals (de salut,
psicològic,
d’emparament

o

d’integració
sociocultural)
● Vinculació
comunitat

a
(barri

la
i

centre)
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Seguiment normalitzat

● Si és major de 16 anys,

de l’alumnat tant en els

acompanyament cap a

aprenentatges com en

dispositius de transició

els hàbits i actituds

escola-treball

Suports especíﬁcs dels
professionals

● Si és menor de 16 anys,
tornem

al

punt

1:

preparació del retorn
amb més èmfasi en
determinats aspectes

➢ PROTOCOL D’ACTUACIÓ AL BATXILLERAT
Per tenir dret a l’avaluació contínua de qualsevol matèria és indispensable com a
mínim l’assistència al 80% de les hores lectives. En cas contrari, es perd el dret a
l’avaluació continuada i caldrà examinar-se de la matèria a l’avaluació extraordinària.
Quan s’acumulen faltes d’assistència injustiﬁcades es procedirà de la següent manera:

IRREGULARITAT

ACTUACIÓ

Primera acumulació de Des de tutoria es comunica, per correu electrònic, a la
15 absències

família o tutors legals, o a l’alumne/a si és major

justiﬁcades

d’edat, l’acumulació d’aquestes absències.
Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o

Segona acumulació de

a l’alumne si és major d’edat, per segona vegada,

15 absències

amb una altra carta per correu electrònic. Es realitzarà

injustiﬁcades

una tutoria individualitzada amb l’alumne/a per
reconduir la situació.
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Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o
Tercera acumulació de

a l’alumne si és major d’edat, per tercera vegada, amb

15 absències

una altra carta per correu electrònic exposant que, si

injustiﬁcades

malgrat tot, no rectiﬁca la seva actitud, se li cursarà
d’oﬁci la baixa administrativa

Aquells/es alumnes que presenten un 10% d’absències injustiﬁcades del total d’un
curs podran ser donats de baixa per la Direcció del centre. El tutor/a respectiu ho
notiﬁcarà a l’alumne/a mitjançant una carta certiﬁcada.
IMPORTANT: En cas d’examen, si l’alumne no justiﬁca la seva falta d’assistència, amb
anterioritat a l’hora de l’examen, el professor no té l’obligació de fer-l’hi un altre dia.
Si el dia de l’examen un alumne falta sense justiﬁcar a les hores prèvies, no té dret a
fer-lo i, en conseqüència, la qualiﬁcació d’aquest examen serà 0.
Si l’alumne falta a un examen, la família ha de telefonar a primera hora, s’ha d’avisar el
professor i portar un justiﬁcant oﬁcial (justiﬁcant del metge o centre sanitari, o
certiﬁcat d’assistència a un examen oﬁcial); podrà realitzar l’examen durant la
setmana que es reincorpori al centre (pactarà amb el professor quin dia d’aquella
setmana realitzarà l’examen).
Si no hi hagués temps de corregir i avaluar a l’alumne després de realitzar l’examen, al
butlletí de notes apareixerà la nota provisional del primer examen i, posteriorment, el
tutor corregirà la nota ajustant-la a la mitjana que li correspongui.

➢ PROTOCOL D’ACTUACIÓ ALS CICLES FORMATIUS
Amb caràcter general, per tenir dret a l’avaluació contínua de qualsevol unitat
formativa és indispensable com a mínim l’assistència al 80% de les hores lectives. En
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cas contrari, es perd el dret a l’avaluació continuada i caldrà examinar-se de la unitat
formativa en segona convocatòria del curs.
En aquest cas de pèrdua d’avaluació continuada, a l’expedient hi constarà un 1,
minorant el còmput total de convocatòries disponibles.
En el cas de la segona convocatòria del curs, sent voluntari el fet de presentar-s’hi, la
no presentació també constarà com a “No presentat/ada” NP, però no minorarà el
total de convocatòries disponibles.
Per al cas d’unitats formatives de curta durada (33h), o, en casos excepcionals,
l’alumne/a pot sol licitar que es reconsideri la pèrdua del dret a l’avaluació continuada
seguint el mateix protocol que “justiﬁcació de faltes per motius laborals” (veure 6.4.5.1
a). Aquestes actuacions sempre seran prèvies a la sessió d’avaluació.
Quan s’acumulen faltes d’absències injustiﬁcades es procedirà de la següent manera:

IRREGULARITAT

ACTUACIÓ

Primera acumulació de
15 faltes injustiﬁcades

Des de tutoria es comunicarà, per correu electrònic, a
la família o tutors legals, o a l’alumne/a si és major
d’edat, l’acumulació d’aquestes absències.
Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o

Segona acumulació de
15 faltes injustiﬁcades

a l’alumne/a si és major d’edat, per segona vegada,
amb una altra carta per correu electrònic. Es realitzarà
una

tutoria

individualitzada

amb

l’alumne

per

reconduir la situació.
Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o
Tercera acumulació de
15 faltes injustiﬁcades

a l’alumne/a si és major d’edat, per tercera vegada,
amb una altra carta per correu electrònic exposant
que, si malgrat tot, no rectiﬁca la seva actitud, se li
cursarà d’oﬁci la baixa administrativa.
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Un cop enviades les 3 cartes per faltes injustiﬁcades, si l’alumne arriba a un 10% de
faltes injustiﬁcades s’activarà el protocol de baixa administrativa. Es notiﬁcarà a
l’alumne/a mitjantçant un correu electrònic i per carta certiﬁcada (30 dies) si
l’alumne/a no respon.
IMPORTANT: En cas d’examen, si l’alumne/a no justiﬁca la seva falta d’assistència amb
anterioritat a l’hora de l’examen, el professor no té l’obligació de fer-l’hi un altre dia.
Si el dia de l’examen un alumne falta sense justiﬁcar-ho a les hores prèvies, no té dret a
fer-lo i, en conseqüència, la qualiﬁcació d’aquest examen serà 0.

6.4.6 Falta d’assistència a classe per decisió col lectiva de l’alumnat
✓ Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a fer vaga.
✓ En cas que els alumnes d’adhereixin a una convocatòria de vaga o de protesta
que s’adreci al sector de l’alumnat, caldrà que els delegats de curs lliurin a
direcció els documents següents, amb 48 hores d’antelació; en el cas que es
convoqui la vaga per un dimecres s’ha de comunicar amb

36

hores

d’antelació
● El document oﬁcial del centre (comunicació de vaga d’estudiants), que es
troba a la pàgina web, exposant els motius de la vaga i/o manifestació.
● Un llistat amb noms, cognoms i signatures de tot l’alumnat que s’hi
adhereix. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO han de portar l’autorització dels
pares.
✓ Un cop la cap d’estudis hagi comprovat els requisits anteriorment exposats,
enviarà un correu al tutor/a informant si l’alumne/a té o no acceptada la vaga.
El tutor/a ho comunicarà a l’alumne/a
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✓ Les absències que es produeixin sense haver seguit aquest protocol computaran
com a absència injustiﬁcada. Aquesta només es justiﬁcarà si hi ha un document
oﬁcial que n’acrediti l’absència en el cas d’estudis postobligatoris. Amb els
alumnes de 3r i 4t d’ESO, en una primera instància s’acceptarà el full de
justiﬁcació del pares, però es farà una trucada a la família demanant-los que en
futures ocasions facin servir el document oﬁcial, per tal d’educar en
responsabilitat entre tots.
✓ La no assistència a classe dels alumnes que tenen la vaga acceptada no
computarà ni com a absència justiﬁcada ni com a falta injustiﬁcada. Tot i que al
DJAU sortirà “justiﬁcada”. Durant el dia de vaga no es faran activitats
avaluables.
✓ Si un alumne assisteix al centre i decideix a l’últim moment no fer vaga, ha de
venir a totes les classes. No pot escollir a quines classes ve i quines no.
✓ És important que l’alumnat sigui coherent amb la decisió que prengui (o es fa
vaga o no se’n fa).
✓ Als alumnes que no s’adhereixen a la vaga se’ls impartiran les classes amb
normalitat.

6.4.7 Informació a les famílies
El centre ha elaborat un programa informàtic que permet a les famílies accedir
diàriament a les absències i/o incidències del seu ﬁll/a per tal de fer un bon seguiment
del seu rendiment acadèmic i escolar.
Quan es produeix una absència o alguna incidència, el programa de gestió de faltes
(DJAU) genera un correu electrònic avisant-los que poden consultar el “Portal relació
famílies” per visualitzar la falta.
Quan es produeix una expulsió de classe, el professor trucarà a la família per explicar
els motius que l’han originat.
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6.4.8 Puntualitat en hores punta a Cicles Formatius
Quan l’alumnat de Cicles formatius resideix fora de Figueres i arriba al centre amb
transport públic diferent del transport escolar, es pot donar el cas que en
determinades ocasions l’alumne/a arribi 5-10 minuts tard per retards del transport
públic.
Si l’alumne/a preveu que aquesta situació li pot passar de forma recurrent, caldrà que
faci una sol licitud per poder entrar a classe amb aquest petit retard i sense ser
sancionat/ada amb una incidència. Termini de sol licitud: 30 d'octubre. El procediment
a seguir és el que s’indica a continuació:

PROTOCOL SOL LICITUD ENTRADA A L’AULA AMB PETIT RETARD A HORES PUNTA
1. Alumne/a: Descarrega la sol licitud de la web del centre o del Moodle de
Tutoria. L’omple degudament, la ﬁrma -també el tutor legal en cas de menorsi l’entrega al tutor/a. L’ha d’acompanyar dels horaris públics del transport.
2. Tutor/a: Revisa que la sol licitud estigui omplerta correctament i que
s’acompanya dels horaris del mitjà de transport i l’entrega a Cap d’estudis
d’FP.
3. Cap d’estudis d’FP: Valora la sol licitud, la resol i ho comunica al tutor/a,
indicant el motiu en el cas de la no acceptació.
4. Cap d’estudis d’FP: Informa a consergeria en el cas que la sol licitud sigui
acceptada.
5. Tutor/a: Posa la resolució en coneixement de tot l’equip docent del grup.
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7. COL LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS
DE LA COMUNITAT ESCOLAR
7.1. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
El tutor és el referent pel que fa a la comunicació entre les famílies i el centre. Per
qualsevol informació que les famílies requereixin sobre el procés d’ensenyamentaprenentatge s’hauran de dirigir al tutor del grup.
Els tutors disposen d’una hora setmanal dintre del seu horari per realitzar entrevistes
amb els alumnes i les famílies. L’horari de les entrevistes entre el tutor i les famílies es
ﬁxarà de mutu acord, en funció de la urgència del tema a tractar i de la disponibilitat
horària del tutor.
El nombre d’entrevistes a mantenir entre el tutor i l’alumne i/o la seva família estarà en
funció de la situació, evolució i necessitats de l’alumne/a. Les entrevistes poden ser
convocades pel tutor o sol licitades per la família quan ho considerin oportú. Es vetllarà
perquè al llarg de cada curs, els tutors de cada grup realitzin com a mínim una
entrevista amb la família de cada alumne/a.
És molt important que el tutor disposi de diversos números de telèfon que permetin en
cas necessari localitzar fàcilment a la família de l’alumne/a. Per aquesta raó convé
que l’alumne/a faciliti el telèfon del domicili familiar i altres telèfons de contacte
(telèfons de la feina dels pares, mòbils dels pares, etc…)
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Segons les instruccions rebudes del Departament d'Educació, s’aplicaran els següents
criteris en els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals dels
alumnes menors d’edat:
● Com a regla general el centre no ha prendre partit ni adoptar cap
posicionament en les relacions privades entre els parents o tutors i els seus drets
respectius..
● El centre ha de complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a
les citades relacions.
● Cap funcionari del centre no té la facultat de proporcionar informes dels
alumnes, a petició d’advocats ni altres persones. Només es podran proporcionar
si hi ha un requeriment judicial per part d’un jutge o ﬁscal.
● Els pares, si no han estat privats de la pàtria potestat, tenen dret a rebre
informació sobre el desenvolupament educatiu dels ﬁlls.
● Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al
règim de relacions amb el ﬁll que hagi estat establert mitjançant sentència
judicial.
● Les decisions de canvi de centre d’un alumne menor corresponen a qui en tingui
atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o per un
de sol, amb consentiment exprés o tàcit de l’altre. En cas de desacord s’ha
d’estar a allò que determini el jutge.
● Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans expressats, caldrà
demanar el corresponent requeriment judicial.
A més dels contactes que pot tenir el tutor amb la família, el centre ha elaborat un
programa informàtic que permet accedir diàriament a les faltes d’assistència i/o
incidències dels alumnes per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment acadèmic i
escolar.
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Quan es produeix una falta d’assistència, alguna incidència o una expulsió de classe, el
programa de gestió de faltes genera un correu electrònic avisant a les famílies que
poden consultar el “Portal relació famílies” per visualitzar la falta.
A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net es pot consultar la majoria
d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses.
Informació a les famílies d’alumnat major de 18 anys
En el cas d’alumnes majors d’edat, es demana explícitament a l’alumne/a la seva
conformitat o disconformitat que des del centre es faciliti informació acadèmica als
pares/mares o tutors/es legals.
Quan l’alumne/a comença el curs amb 17 anys i assoleix la majoria d’edat un cop ja
iniciat, es posa en coneixement dels pares, mares o tutors/es legals la decisió anterior, i
cal retornar el document signat.

Autorització relativa als alumnes majors de 18 anys: Notiﬁcació
informacions a la família. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
1. Tutor/a: a les primeres sessions de tutoria explica el protocol i entrega
telemàticament el document als alumnes majors d'edat o que faran els 18
durant el curs escolar. (penjat al Moodle de tutoria)
2. Alumne/a: omple el document autoritzant o no la notiﬁcació d'informació als
pares, mares o tutors/es legals i el retorna digitalment al tutor. Cal ﬁrma digital
o ﬁrmar-lo i escanejar-lo. En el cas d'alumnes que inicien el curs amb 17 anys,
caldrà la ﬁrma també dels pares.Termini màxim d'entrega: 30 d'octubre.
3. Tutor/a: Afegeix els documents ﬁrmats a la carpeta DRIVE

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 155 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

4. Tutor/a: Quan cal, modiﬁca les dades del DJAU (telèfon i mail de contacte) i
passa la informació a secretaria, mitjançant el Drive de modiﬁcacions

7.2. ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES
(AMPA) O DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA)
En l’actualitat a l’INS Cendrassos hi ha una única associació de mares i pares
d’alumnes, la qual es regeix per uns estatuts aprovats en la seva Assemblea general.
La directora facilitarà el desenvolupament de les activitats de les associacions de
mares i pares d’alumnes, i els mantindrà informats, mitjançant els seus representants,
de tot el que afecti a la vida del centre, a més de recollir i considerar els seus
suggeriments i peticions.
La directora assistirà a les assemblees i reunions convocades per l’associació de mares
i pares d’alumnes, exceptuant aquelles en què es tractin temes d’ordre intern de
l’associació.
L’equip directiu facilitarà a la presidenta de l’AMPA un espai del centre, perquè puguin
reunir-se, així mateix, un espai per guardar la seva documentació.
Prèvia petició a l’equip directiu, també podran utilitzar altres instal lacions del centre
per tal de poder desenvolupar activitats esportives, lúdiques o culturals.

Objectius de l’AMPA
● Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares,
mares i tutors, els professors, els alumnes i els seus òrgans de govern i de
participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels alumnes en el marc
de l’Institut.
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● Vetllar i col laborar, si s’escau, en el correcte desenvolupament de les activitats
del centre.
● Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre,
mitjançant l’AMPA (i les seves comissions) i el Consell Escolar.
● Facilitar la col laboració de l’Institut en els àmbits social, cultural, econòmic i
laboral de l’entorn.
● Col laborar en les activitats educatives que s’acordin en el Consell Escolar.
● Organitzar activitats extraescolars, d’acord amb el Consell Escolar, que siguin
d’interès pels seus associats.
● Promoure les activitats de formació de pares, mares i tutors tant des del vessant
cultural com de l’especíﬁc de responsabilització de les famílies en l’educació dels
seus ﬁlls.
● Assistir i col laborar en la reunió de recepció de pares d’alumnes nouvinguts de
6è de primària.
● D’altres que, en el marc de la normativa educativa, siguin d’interès per la
comunitat educativa de l’Institut.
L’educació dels joves és el resultat de l’esforç de les famílies, de l’escola i de l’entorn. En
aquest marc,

la relació entre el centre i l’AMPA és d’estreta col laboració ja que

compartim els mateixos objectius.
L’Associació de Pares i Mares dels alumnes col labora:
● en la dotació de diferents premis, com els literaris de Sant Jordi, els de
matemàtiques, els d’educació visual i plàstica...
● dotant els premis dels millors treballs de recerca de batxillerat. Formulen
les bases del concurs, gestionen els correctors dels treballs i fan el
lliurament dels premis;
● organitzant xerrades adreçades a les famílies;
● col laborant amb la orientació acadèmica i personal de l’alumnat.
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7.4. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Model de la Carta de Compromís educatiu del document que l’acompanya:
Benvolguts/udes,
La Llei d’educació aprovada en el parlament de Catalunya en data 10 de juliol de 2009
preveu una Carta de compromís educatiu i la deﬁneix com el document que expressa
els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de
les activitats educatives. Mitjançant la Carta de compromís educatiu es vol potenciar la
participació de les famílies en l’educació dels seus ﬁlls i ﬁlles. La ﬁnalitat de la carta de
compromís educatiu és potenciar la comunicació, la participació, la implicació i el
compromís entre els centres i les famílies per dur a terme una acció coherent i
coordinada en l’educació dels infants i dels joves.
En general, són valors especialment rellevants a considerar en la Carta de compromís
educatiu l’educació en l’esforç i la responsabilitat, en la sociabilitat i en l’autonomia
personal. En l’ESO, la Carta de compromís ha de tenir en compte la corresponsabilitat
del centre i de la família en el procés d’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si
escau, professional de l’alumnat per poder assolir la maduresa personal, la presa de
decisions i la integració social.
En el marc de la Llei, doncs, l’institut Cendrassos ha redactat, amb el consens del
claustre de professors i amb l’aprovació del Consell escolar del centre, la seva pròpia
carta de compromís educatiu, que tot seguit us presentem i que hauríeu de retornar al
tutor/a del vostre ﬁll/a.
TEXT:
Les persones sotasignades, .....................................................................(nom i cognoms), tutor/a de
centre

educatiu

“Institut

Cendrassos”

.......................................................................................................
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l’alumne/a............................................................................., de l’altra, reunits a la localitat de Figueres,
amb data ................, conscients que l’educació dels ﬁlls implica l’acció conjunta de la
família i del centre educatiu, signem aquesta carta , la qual comporta els següents
COMPROMISOS
Per part del centre
1. Facilitar una

formació que contribueixi al desenvolupament integral de la

personalitat de l’alumne/a.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne/a.
4. Emprar, normalment,

el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del

sistema educatiu.
5. Potenciar l'aprenentatge de les llengües estrangeres, organitzant intercanvis
lingüístics amb centres estrangers a ﬁ de millorar les competències comunicatives
en aquesta llengua.
6. Proporcionar visites culturals, conferències o xerrades, participació en activitats,
concursos o certàmens que enriqueixin el desenvolupament integral de l'alumne.
7. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i de
funcionament del centre mitjançant la Guia de l’institut, les reunions de pares i les
trobades amb el tutor/a. En aquests documents hi consten els criteris que
regeixen per a l’aplicació de les sancions.
8. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la
família els resultats de les avaluacions .
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9. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per
atendre les necessitats especíﬁques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la
família (PI, desdoblaments, SIEI, grup competencial, UEC, AA...)
10.Mantenir comunicació regular amb la família o tutors per informar-los de
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a: Informació escrita 4 vegades al
curs i almenys una reunió de la família i el tutor/a, una vegada durant el curs al
marge de la reunió d’inici de curs
11. Posar a disposició de les famílies, mitjançant el programa DJAU, tota la
informació referent a les absències i situació disciplinària referents a l’alumne/a.
12. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família en horari acordat, entenent com a raonable una setmana.
13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, si
fos necessari.
Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més
especíﬁcament, la del l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del ﬁll/a i desenvolupar i afavorir les
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el ﬁll/a a respectar les normes especíﬁques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de
les classes.
4. Vetllar perquè el ﬁll/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les tasques
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encomanades pel professorat. I així mateix, facilitar la participació del ﬁll/a en les
activitats i sortides programades pel centre
5. Ajudar el nostre ﬁll/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el
material per a l’activitat escolar.
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del
ﬁll/a.
7. Facilitar al centre les informacions del ﬁll/a que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini aproximat d’una setmana --excepte en casos d’urgència-les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del ﬁll/a, així
com acceptar i ajudar a respectar les decisions correctores o sancionadores del
centre.
10.Informar el ﬁll/a del contingut d’aquests compromisos.
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests
compromisos, si fos necessari.
12. Procurar assistir als actes i reunions que es programen per a les famílies, i molt
especialment, assistir puntualment a les convocatòries individualitzades ja siguin
des de cap d'’estudis, del tutor/a del ﬁll/a o de qualsevol altre professional del
centre.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
Per part del centre

Per part de la família
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Figueres, ......... d.. ........................... de 20...

8. FUNCIONAMENT DEL CENTRE
8.1. ASPECTES GENERALS
8.1.1. Entrades i sortides del centre
Els alumnes d’ESO només podran sortir del centre, dins l’horari lectiu, si venen
personalment els pares/mares o tutors/es legals a recollir-los. Aquests hauran de
signar el llibre de registres de sortides d’alumnes a consergeria.

8.1.2. Visites dels pares
El centre ha habilitat diferents espais per poder atendre a les famílies quan sol liciten
una entrevista amb el tutor o quan són citades per fer el traspàs d’informació
acadèmica i personal dels seus ﬁlls.
A 1r d’ESO , a inici de curs, es fa una entrevista individual amb cada família per poder
compartir aquelles informacions que cregui oportunes la família compartir amb el
tutor.

8.1.3. Activitats complementàries i extraescolars
● Les sortides fora del centre que es realitzen durant el curs, estan encaminades a
complementar la formació teòrica que rep l’alumnat a les classes. L’assistència
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a aquestes sortides queda sotmesa al mateix règim aplicat a la docència dins
del centre.
● L’alumne/a té l’obligació d’assistir a les activitats escolars i extraescolars
aprovades pel Consell Escolar i per participar-hi cal l’autorització dels pares. La
no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justiﬁcada pels pares o
tutors i mentre es realitzin l’alumne/a haurà d’assistir obligatòriament al centre.
● En cas que l’alumne/a no hi participi, té l’obligació de venir al centre on tindrà
preparat un treball acadèmic, avaluable i paral lel a l’activitat.
● Si un alumne/a excusa més d’una sortida acadèmica no podrà gaudir de la
sortida lúdica de tutoria de ﬁnal del seu curs, en cas que n’hi hagi.
● Per cada curs (ESO, BAT, CF) els equips docents programen unes dues sortides
de pagament, com a màxim, per trimestre. Les activitats gratuïtes no estan
limitades.
● El tercer trimestre es pot organitzar una sortida lúdica (de Tutoria).
● Els viatges de ﬁnal de curs de 2n de Batxillerat a Berlín i de 4t d’ESO a Itàlia, són
organitzats pel Coordinador d’Activitats i Serveis.
● L’equip docent, liderat pels tutors corresponents, es reunirà prèviament a la
sortida per vetar aquells alumnes que han tingut problemes de disciplina i/o
absentisme superior al 10% de les hores impartides ﬁns aquell moment.
Analitzats els casos,

es farà una llista dels alumnes vetats i els tutors ho

comunicaran a les famílies afectades.
● En les sortides del postobligatori que requereixin desplaçaments en cotxe
particular, el professor/a donarà una autorització on quedarà explícitament
comunicat que els responsables són els alumnes.

Aprovació de les sortides
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1.- En l’últim equip docent del curs es coordinaran les aportacions dels diferents
departaments per tal de ﬁxar les sortides del curs següent, les quals s’hauran de lliurar
al coordinador d’Activitats.
2.- El Consell Escolar haurà d’aprovar les sortides proposades. Les sortides i activitats
que pel motiu que sigui no hagin estat aprovades pel Consell Escolar ni
excepcionalment per la directora, no podran realitzar-se.

Organització de les sortides
Veure apartat 8.5.8

Altres coses a tenir en compte
1.- Es procurarà no programar cap activitat en aquells períodes en què habitualment
es realitzen proves d'avaluació.
2.- És recomanable que els professors acompanyants facin classe als alumnes que
van d'excursió, per tal d'evitar guàrdies i que altres alumnes es vegin afectats. Els
professors que vagin a la sortida han de deixar un treball acadèmic, avaluable i
paral lel a l'activitat.
3.- Per a la bona marxa del Centre si un mateix professor organitza diverses activitats
per les matèries que imparteix, aquestes no es programaran per a un mateix dia de la
setmana.
4.- Les tasques encomanades als professors acompanyants en les sortides o activitats
són:
● Assumir la responsabilitat que les sortides comporten
● Organització, control i vigilància de les activitats programades
● Informar a Cap d’Estudis del desenvolupament de la sortida i, molt
especialment, comunicar les incidències que s’hi hagin produït.
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5.- L’Equip Docent podrà vetar, si és per motius àmpliament justiﬁcables, la
participació d’algun/a alumne/a en la sortida programada. La Direcció del Centre
canalitzarà, estudiarà i resoldrà les reclamacions que es puguin presentar.

8.1.4. Vigilància de l’esbarjo
● Al matí tot l’alumnat té dos esbarjos de 20 minuts: de 10:05h a 10:25h i de 12:20h
a 12:40h.
● L’esbarjo de l’alumnat de CF que venen a la tarda és de les de les 17:40h ﬁns a
les 18:00h.
● Durant l’esbarjo l’alumnat d’ESO roman al centre i en els espais reservats per a
ells.
● Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap alumne/a a les aules ni als
passadissos. Llevat que plogui que seguint la normativa del pla d’actuació de
centre l’alumnat s’haurà de quedar a l’aula.
● El professor/a que estigui amb el grup, abans del pati, ha de romandre a la
classe ﬁns que s’hagin tancat les ﬁnestres i abaixat les persianes a les aules del
pis de baix, i que tot l’alumnat n’hagi sortit. Ha de tancar l’aula amb clau i vigilar
que no es quedin alumnes als passadissos ni als lavabos.
● A l'hora del pati els alumnes podran anar al Bar a comprar, però no podran
quedar-se a menjar o a beure.
● A les hores de pati no es podrà utilitzar material esportiu del centre a causa de
la COVID-19.
● La biblioteca romandrà tancada a causa de la COVID-19
● Les zones d’esbarjo i portes d’accés són les següents:
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Porta d’entrada i
sortida

Zona de pati

1 ESO

Porta d’emergència 100

Pati de 1r

2 ESO

Porta del pati alzines

Pati alzines

3 ESO

Porta dels vestidors

mig pati gran + pati hort

4 ESO

Porta dels busos (P3)

mig pati gran + entrada

BAT

Porta principal

Fora del centre

1r CFGM

Porta principal

Fora del centre

2n CFGM i CFGS

Porta principal

Fora del centre + entrada

NOFC

8.1.5. De les absències
Queda desenvolupat a l’apartat: 5.2 L’alumnat

8.1.6. Horaris del centre
Les classes s’impartiran dins l’horari marc. L’horari d’entrada i sortida dependrà del dia
de la setmana.
MATÍ

Dl

Dm Dc Dj

Dv

TARDA

Dl

8:10h-9:10h

14:50h- 15:50h

9:10h-10:10h

15:50h–16:45h

10:10h-10:25h

ESBARJO

17:40h-18:00h

11:25h-12:20h

18:00h-19:00h

12:40h-13:40h

ESBARJO

Dv

16:45h-17:40h

10:25h-11:25h

12:20h-12:40h

Dm Dc Dj

ESBARJO

19:00h-19:55h
19:55h-20:50h

13:40h-14:40h
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Els horaris dels altres Cicles Formatius estan penjats al moodle, donat que cada curs
varien les matèries i en alguns casos la franja horària.

8.1.7. Recursos materials
En el centre hi ha:
● 31 aules dotades amb ordinadors i projectors, la majoria dotades de pissarra
digital.
● 3 laboratoris: un de ciències naturals, un de química i un de física.
● Una aula de música
● Una aula de dibuix
● 2 tallers de tecnologia
● 3 aules especíﬁques pel cicle formatiu d’informàtica.
● 2 aules especíﬁques pel cicle formatiu d’administratiu.
● Un gimnàs, pistes esportives adequadament equipades, vestuaris amb dutxes i
una aula pròpia annexa al gimnàs.
● 8 aules amb ordinadors.
● Biblioteca
● Àmplies zones d’esbarjo
● Bar que també és l’aula polivalent del centre
● 2 sales de professors
● Secretaria
● Consergeria
A més d’aquestes instal lacions especíﬁques, comptem amb 5 departaments, 4
despatxos, 3 sales de visites de pares i un despatx que s’utilitza per fer les atencions
individualitzades i/o pel programa Salut i escola.

Aules assignades a un grup
La ﬁgura de l’encarregat verd neix dins del projecte d’innovació educativa d’educació
ambiental. A cada classe, el tutor ha de seleccionar un alumne que de forma rotatòria
ha de tenir cura que els llums quedin sempre apagats en sortir de l’aula, de tancar les
ﬁnestres i abaixar persianes, si escau, d’anar a buidar les papereres de material
reciclable setmanalment... Per tant, és especialment necessari que, tot i que
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l’encarregat verd de la classe n’és el responsable, el professor sigui l’últim de sortir i
tancar amb clau la porta.
Els alumnes són responsables dels desperfectes o pèrdues de material dins l’aula.

Laboratoris, aules de dibuix, de tecnologia, d’idiomes, de música i
gimnàs
Els professors que utilitzin aquests espais han de responsabilitzar-se del bon ús del
material que contenen, de la seva conservació i de deixar-los degudament tancats.

Aules d’informàtica
El centre, a més de les aules especíﬁques de cicles, disposa de:
- 4 aules d’informàtica (la 213, 201, 313 i 315)
- 4 aules amb carros (302, 305, 112 i la biblioteca).
- 3 carros amb chromebooks: dos carros en l’habitació entre l’aula 110 i 111 i un carro
en l’espai de la zona d’expulsats.
En el programa DJAU es troben els horaris d’ocupació d’aquestes aules i mitjançant
aquest mateix programa es poden reservar les aules i els carros.
És imprescindible que el professorat revisi els ordinadors abans i després de l’activitat
per tal de detectar desperfectes, problemes o pèrdues i notiﬁcar-ho, el més aviat
possible, al coordinador digital a través del formulari en línia de l’escriptori dels
ordinadors del centre o que trobareu en el curs del moodle “informació coordinació
informàtica”.

Zones esportives
Les zones esportives tindran tractament d’aules durant l’horari lectiu. La resta del
temps podran ésser utilitzades lliurement.
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Aparcaments
No és permès d’aparcar cotxes ni motos dins del recinte escolar. Ambdós tipus de
vehicles tenen uns espais degudament senyalitzats per l’Ajuntament fora del recinte
escolar.

8.1.8. Actuacions en el supòsit de malaltia o d’accident de
l’alumnat
El centre disposa d’una farmaciola a consergeria. El personal de consergeria atendrà
als alumnes malalts o ferits, i n’avisarà ràpidament els pares o representant legal.
Si un alumne s’accidenta o es troba malament durant l’horari lectiu es fa càrrec de
la situació el professorat de guàrdia, que valorarà la gravetat i la urgència de la
situació, segons el quadre següent:
Si és una indisposició lleu passatgera (mareig, vòmits, mals de cap...)
- avisar la família perquè vinguin a buscar l’alumne/a.
- si no pot venir ningú, l’alumne/a ha de romandre al centre. No pot marxar sol.
Si és un problema més greu i cal anar a l’hospital (si és possible amb una còpia a
mà de la targeta d’identiﬁcació sanitària (TIS) de l'alumne/a, que es troba a
secretaria)
petites lesions (contusions, esquinços, - trucar un Taxi
traumatismes lleus...)

-avisar Direcció i la família

lesions greus (accidents, luxacions, -Trucar al 112 (Emergències). Aquest servei
hemorràgies

fortes,

cardiorespiratoris,

problemes hauria d’enviar una ambulància i un metge

lipotímies, atacs si fos necessari. Si no responguessin, es pot

d’epilèpsia, atacs forts d’angoixa, crisi trucar una ambulància
asmàtica, crisi al lèrgica…)

-avisar Direcció i la família
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● En els casos que s’ha d’anar a l’hospital cal romandre amb l’alumne ﬁns que
arribi un responsable. Si no es trobés cap familiar o responsable de l’alumne el
professor de guàrdia hauria de trucar al centre per tal que el substituís algun
altre professor de guàrdia per a la custòdia de l’alumne.
● Pel que fa a la documentació que cal portar-hi:
- Alumnes de 1r i 2n ESO: Tenen l’assegurança dels seus pares. Ens en
demanaran les dades personals a l’hospital.
- Alumnes de 3r i 4t ESO i Postobligatòria: Tenen l’assegurança escolar
obligatòria. Es recollirà a secretaria un comunicat d’accident escolar per
portar-lo a l’hospital. (Si hi ha temps; si no hi ha temps, ja s’enviarà més tard)
En el cas de detectar un possible cas COVID seguir el protocol indicat en el punt 2.16
del pla d’actuació de centre.

8.1.9. Seguretat, higiene i salut
El Programa Salut i Escola, que impulsen conjuntament el Departament de Salut i el
d’Ensenyament, té per objectius millorar la salut dels i de les joves i adolescents
mitjançant la realització d’accions d’educació i promoció de la salut, atendre de
manera precoç problemes relacionats amb la salut i prevenir situacions de risc,
potenciar la col laboració entre el centre i serveis educatius i els serveis de salut
comunitària presents al territori.
El programa Salut i Escola preveu dues línies bàsiques d’actuació:
▪

Potenciar el desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la salut en els
àmbits prioritaris d’intervenció del programa de salut i Escola —salut alimentària,
salut emocional, salut afectiva i sexual, consum de drogues, tabac i alcohol.

▪

Facilitar l’accés dels joves a informació i assessorament en temes relacionats
amb la salut mitjançant la consulta oberta.
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El departament de Salut assigna a cada centre un o una professional de referència de
l’equip d’atenció primària de la zona i facilita el suport dels serveis sanitaris
especialitzats.
Correspon als professionals sanitaris de referència:
● Donar suport al professorat en la planiﬁcació i el desenvolupament d’activitats
d’educació i de promoció de la salut.
● Atendre les demandes d’informació i d’orientació de l’alumnat.
● Coordinar amb el professorat i l’EAP possibles intervencions amb l’alumnat.
● Gestionar, si escau, derivacions als serveis sanitaris especialitzats.

A principi de curs aquest professional passarà per les aules per presentar-se, explicar
les seves funcions

i indicar als alumnes què han de fer per poder realitzar una

consulta.

8.2. DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS
8.2.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei
que qüestionin l’exercici professional del personal del centre
Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en
un centre públic del Departament d'Educació han d'adreçar-se a la directora del centre
i han de contenir la identiﬁcació de la persona o persones que el presenten, el
contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades,
documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa
referència.
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La directora del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o treballador
afectat i, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu del centre,
obtenir informació sobre els fets exposats.
Obtinguda la informació i escoltada la persona interessada,, la directora ha de prendre
les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones
que han presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada,
fent constar en l'escrit l'òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la
resolució adoptada. La documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció o
a la secretaria del centre.

8.2.2. Reclamacions sobre qualiﬁcacions obtingudes al llarg
del curs
❏ ESO
Els i les alumnes, o els pares, mares o tutors/es legals en el cas que siguin menors
d'edat, tenen dret a sol licitar aclariments dels professors/es respecte de les
qualiﬁcacions trimestrals o ﬁnals, així com a reclamar contra les decisions i
qualiﬁcacions que s'adoptin al ﬁnal d'un curs o de l'etapa com a resultat del procés
d'avaluació.
Reclamacions per qualiﬁcacions obtingudes al llarg del curs
Si un/a alumne/a no està d’acord amb la qualiﬁcació obtinguda d’una activitat,
examen o nota del trimestre:
1r.- S’ha de dirigir al professor/a directament afectat/ada.
2n.- Si malgrat els aclariments i explicacions del professor o professora l’alumne o
alumna continua en desacord amb la qualiﬁcació obtinguda, haurà de traslladar la
reclamació al tutor o tutora mitjançant una sol licitud exposant la seva disconformitat.
Aquest ho ha de comunicar al departament que correspongui per tal que ho estudiï.
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En tot cas, la resolució deﬁnitiva correspon al professor o professora. L’existència de la
reclamació i la resolució adoptada s’han de fer constar en les actes del departament, i
comunicar-les a l’equip docent, i afegir un annex de l’acta de l’avaluació si es tracta
d’una reclamació d’una nota trimestral.
Reclamacions per qualiﬁcacions ﬁnals de l'ESO
Per a les reclamacions de les qualiﬁcacions ﬁnals de cada curs de l’ESO el centre
estableix un dia, posterior a les avaluacions ﬁnals ordinària i extraordinària perquè
l’alumnat que estigui en desacord amb una qualiﬁcació ha de:
1r.-Posar-se en contacte amb el professor o la professora afectada. Els/les
professors/res estudiaran el cas i comunicaran a l’alumne/a i a la família per escrit
mitjançant un correu electrònic la resolució de la reclamació. Aquest correu s’enviarà
en còpia al cap de departament, al tutor/a i a direcció del centre.
El tutor/a del grup farà un annex a l’acta d’avaluació amb totes les reclamacions del
grup motivant si hi ha rectiﬁcació o no de la nota. Si, s’escau, farà la rectiﬁcació de la
nota a l’esfera i, en aquest cas, enviarà un correu a la junta d’avaluació i a la família
informant del canvi de la nota i la seva motivació.
2n.-Si l'alumne o alumna no està d'acord amb la resolució del professor/a, pot reiterar
la reclamació en un escrit adreçat a la directora, que s'ha de presentar el mateix dia de
la resolució o l'endemà. També es poden adreçar directament a la directora, en el
mateix termini, reclamacions contra les decisions relatives al pas de curs o l’acreditació
ﬁnal d’etapa.
La reclamació presentada seguirà la següent tramitació:
a.Si la reclamació es refereix a la qualiﬁcació de matèries, la directora l'ha de
traslladar al departament, que correspongui, per tal que, en una reunió convocada a
aquest ﬁ, estudiï si la qualiﬁcació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació
establerts i formuli la proposta pertinent. Les reclamacions formulades i la seva
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proposta raonada de resolució s'han de fer constar en el llibre d'actes del
departament.
Vista la proposta que ha formulat el departament implicat i l'acta de la sessió
d'avaluació en què l'equip docent ha atorgat les qualiﬁcacions ﬁnals, la directora pot
resoldre directament la reclamació o convocar una nova reunió de l’equip docent.
b. Si la reclamació es refereix a decisions sobre el pas de curs o l'acreditació ﬁnal
de l'etapa, la directora pot resoldre directament la reclamació en vista de l'acta de la
sessió d'avaluació en què l'equip docent ha atorgat les qualiﬁcacions ﬁnals o convocar
una nova reunió de l’equip docent. També ha de tenir en compte, si escau, la
documentació generada en cas que l'alumne o alumna hagi presentat prèviament un
recurs contra les qualiﬁcacions ﬁnals de les matèries, el procediment del qual ha
quedat descrit a l'apartat a.
Aquest procés no ha d'ocupar més de tres dies lectius.
c. La resolució. La directora l’ha de notiﬁcar a l'interessat o interessada. Si s'accepta la
reclamació, cal modiﬁcar, en una diligència signada per la directora, l'acta d'avaluació
corresponent; la modiﬁcació s'ha de comunicar a l'equip docent del grup.
d.Contra aquesta resolució de la directora, l'alumne o alumna o, si aquest és menor
d'edat, el pare, mare o tutor o tutora legal, pot recórrer davant el director o directora
dels serveis territorials, mitjançant un escrit que ha de presentar per mitjà del director
o directora del centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la
notiﬁcació de la resolució. Aquesta possibilitat s'ha de fer constar en la notiﬁcació de
resolució que el centre fa arribar a l'interessat o interessada.
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Si l'interessat o interessada presenta un recurs contra la resolució del centre, la
directora l'ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis territorials
juntament amb la documentació següent:
● còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre;
● còpia de l'acta ﬁnal d'avaluació del grup a què pertany l'alumne o alumna;
● còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi analitzat la reclamació;
● còpia de la resolució del director o directora del centre;
● còpia de les qualiﬁcacions trimestrals i ﬁnals obtingudes per l'alumne al llarg de
l'etapa, i
● qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director o directora o a
petició de l'interessat o interessada, es consideri pertinent adjuntar.
La Inspecció d'Educació n'ha d'elaborar un informe, que ha d'incloure tant els aspectes
procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió
reclamada. Quan de l'informe i de la documentació se'n desprèn la conveniència de
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a
l'ESO 72/75 revisar la qualiﬁcació o el procediment d'avaluació, si el director o directora
dels serveis territorials ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una
comissió, que ha d'estar formada per un professor o professora del centre que no hagi
estat responsable directe de la qualiﬁcació objecte de reclamació (proposat pel
director o directora del centre), un professor o professora d'un altre centre i un
inspector o inspectora (proposat per la Inspecció d'Educació).
D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora
dels serveis territorials resol deﬁnitivament el recurs, amb notiﬁcació a l'interessat o
interessada, per mitjà del director o directora del centre. Si la reclamació s'accepta, cal
modiﬁcar l'acta d'avaluació corresponent, amb una diligència signada pel director o
directora, i la modiﬁcació s'ha de comunicar a l'equip docent del grup. A ﬁ que les
tramitacions anteriors siguin factibles, cal que els professors i professores mantinguin
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un registre de tots els elements que han utilitzat per avaluar i cal que conservin tots els
elements escrits que hagin contribuït a l'avaluació continuada en el centre. Així mateix,
els documents que s'hagin retornat als alumnes, cal que els i les alumnes els conservin
ﬁns a ﬁnal de curs. Els exercicis escrits que no s'hagin retornat als alumnes i les proves
extraordinàries, si escau, s'han de conservar ﬁns a l’últim dia de juliol. Transcorregut
aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d'expedients de reclamació
de qualiﬁcacions, podran ser destruïts o retornats als alumnes, si així ho havien
demanat prèviament.
Per transparència i per no generar indefensió a l’alumnat de les qualiﬁcacions
obtingudes a principi de curs es publicarà a la pàgina web del centre els criteris de
qualiﬁcació i s’entregarà a l’alumnat tot el material

(treballs, exàmens…) que ha

contribuït a atorgar les qualiﬁcacions.
❏ BATXILLERAT
L’alumnat o els seus pares, mares o tutors legals en cas que siguin menors d'edat,
tenen dret a sol licitar aclariments als professors i professores respecte de les
qualiﬁcacions d'activitats parcials o ﬁnals de curs, així com a reclamar contra les
decisions i qualiﬁcacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al ﬁnal
d'un curs o del batxillerat.
Reclamacions per qualiﬁcacions obtingudes al llarg d’un curs
Si un/a alumne/a no està d’acord amb una qualiﬁcació obtinguda d’una activitat,
examen o nota del trimestre:
1r.-S’ha de dirigir al professor o professora directament afectat/da.
2n.- Si malgrat els aclariments i explicacions del professor o professora l’alumne o
alumna continua en desacord a la qualiﬁcació obtinguda haurà de traslladar la

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 176 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

reclamació al tutor o tutora. Aquest ho ha de comunicar al departament que
correspongui per tal que ho estudiï.

En tot cas, la resolució deﬁnitiva correspon al professor o professora. L’existència de la
reclamació i la resolució adoptada s’han de fer constar en les actes del departament, i
comunicar-les a l’equip docent, i afegir un annex de l’acta de l’avaluació si es tracta
d’una reclamació d’una nota trimestral.
Reclamacions per qualiﬁcacions ﬁnals de batxillerat
Per a les qualiﬁcacions ﬁnals de cada curs de Batxillerat el centre estableix un dia,
posterior a les avaluacions ﬁnals ordinària i extraordinària. Els alumnes o les alumnes
que estiguin en desacord amb una qualiﬁcació han de:
1r.-Posar-se en contacte amb el professor o la professora afectada. Els/les
professors/res estudiaran el cas i comunicaran a l’alumne/a per escrit mitjançant un
correu electrònic la resolució de la reclamació. Aquest correu s’enviarà en còpia al cap
de departament, al tutor/a i a direcció del centre.
El tutor/a del grup farà un annex a l’acta d’avaluació amb totes les reclamacions del
grup motivant si hi ha rectiﬁcació o no de la nota. Si, s’escau, farà la rectiﬁcació de la
nota a l’esfera i, en aquest cas, enviarà un correu a la junta d’avaluació i a la família
informant del canvi de la nota i la seva motivació.
2n.-Si l'alumne o alumna no està d'acord amb la resolució del professor/a, pot reiterar
la reclamació en un escrit adreçat a la directora, que s'ha de presentar el mateix dia de
la resolució o l'endemà. També es poden adreçar directament a la directora, en el
mateix termini, reclamacions contra les decisions relatives al pas de curs o l’acreditació
ﬁnal d’etapa.
La reclamació presentada seguirà la següent tramitació:
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a.La directora ha de traslladar la reclamació al departament que correspongui per tal
que, en reunió convocada a aquest ﬁ, estudiï si la qualiﬁcació s'ha atorgat d'acord amb
els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Les reclamacions
formulades i la proposta raonada de resolució s'han de fer constar en el llibre d'actes
del departament. Aquest procés no ha d'ocupar més de tres dies lectius.
b.Vista la proposta formulada i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent
atorga les qualiﬁcacions ﬁnals, la directora pot resoldre directament o convocar una
nova reunió d’equip docent. Aquest procés no ha d'ocupar més de tres dies lectius.
c. La resolució de la directora s'ha de notiﬁcar per escrit a l'interessat o interessada. En
el cas que la reclamació sigui acceptada, s'ha de modiﬁcar l'acta d'avaluació
corresponent, en diligència signada pel director o directora, i la modiﬁcació s'ha de
comunicar a l'equip docent del grup. En la notiﬁcació de la resolució de la directora
s'han d'indicar els terminis i el procediment per recórrer-la.
d. L'alumne o alumna, o els pares, mares o tutors legals si és menor d'edat, podrà
recórrer la resolució directora en el termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de
la notiﬁcació de la resolució. Aquest recurs, que ha d'anar adreçat al director o
directora dels serveis territorials s'ha de presentar al mateix centre educatiu, la
directora del qual l'ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis
territorials, juntament amb la documentació següent:
● còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre;
● còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi estudiat la reclamació;
● còpia de la resolució recorreguda;
● còpia de l'acta ﬁnal d'avaluació del grup a què pertany l'alumne o alumna;
● còpia de les qualiﬁcacions trimestrals i ﬁnals obtingudes per l'alumne o alumna
al llarg de l'etapa;
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● qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de l'interessat o
interessada, el director o directora del centre consideri pertinent d'adjuntar-hi.
e. La Inspecció d'Educació n'ha d'elaborar un informe que ha d'incloure tant els
aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la
qüestió reclamada. Quan de l'informe i de la documentació es desprengui la
conveniència de revisar la qualiﬁcació o el procediment d'avaluació, si el director o
directora dels serveis territorials ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca
a una comissió composta per un professor o professora del centre que no hagi estat
responsable directe de la qualiﬁcació objecte de reclamació, proposat pel director o
directora; un professor o professora d'un altre centre i un inspector o inspectora,
proposats per la Inspecció d'Educació. Aquest procés no ha d'ocupar més de tres dies
lectius. D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o
directora dels serveis territorials ho resoldrà deﬁnitivament, amb notiﬁcació a
l'interessat o interessada, per mitjà del director o directora del centre i, si escau, amb
els efectes previstos en el punt c. Aquest procés no ha d'ocupar més de tres dies
lectius.
A ﬁ que les tramitacions de reclamacions siguin factibles, cal que els professors i
professores mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per qualiﬁcar i
cal que conservin en el centre, o que hagin retornat als alumnes (que els han de
conservar ﬁns a ﬁnal de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a
l'avaluació continuada. Els exercicis escrits que no s'hagin retornat als alumnes, i les
proves extraordinàries si escau, s'han de conservar ﬁns a l’últim dia del mes de
setembre. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació
d'expedients de reclamació de qualiﬁcacions, es podran destruir o retornar als
alumnes, si així ho havien demanat prèviament.
Per transparència i per no generar indefensió a l’alumnat de les qualiﬁcacions
obtingudes a principi de curs es publicarà a la pàgina web del centre els criteris de
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(treballs, exàmens…) que ha

contribuït a atorgar les qualiﬁcacions.
Reclamacions per qualiﬁcacions del Treball de Recerca (TdR)
L’alumne/a que no estigui conforme o vulgui rebre algun aclariment de la nota
obtinguda del TR haurà de dirigir-se al tutor/a del TdR abans dels dos dies lectius
següents a la publicació de les notes. El/la tutor/a, en nom del Tribunal, explicarà a
l’alumne/a el motiu de la nota i com se li ha valorat el seu treball motivant les
puntuacions globals de cada barem.
Si l’alumne/a no està conforme amb les explicacions donades pel tutor, adreçarà
reclamació per escrit a la directora en el termini de dos dies hàbils a partir de la
publicació de les notes del TR.
Per resoldre aquesta reclamació se seguiran els passos següents:
a) La directora traslladarà la reclamació a un tribunal constituït per resoldre la
reclamació, compost pel coordinador de Batxillerat, el cap de Departament de l’Àrea i
un Cap de Departament de llengua per tal que, en reunió convocada a tal ﬁ, estudiï si
la qualiﬁcació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i s’emeti una
nova nota, si escau. La reclamació formulada i la seva proposta raonada de resolució
es faran constar a l’acta.
b) En vista de la proposta del tribunal, la directora podrà resoldre directament la
reclamació.
c) La resolució de la directora es notiﬁcarà a l’interessat per escrit. En el cas que sigui
acceptada, es modiﬁcarà, en diligència signada per la directora, l’acta d’avaluació
corresponent i es comunicarà al tribunal. En la notiﬁcació de la resolució de la directora
s’indicaran els terminis i el procediment que, per recórrer-la, s’especiﬁquen en el punt
d).
d) L’alumne o els seus representants legals, si és menor d’edat, podrà recórrer la
resolució de la directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la
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notiﬁcació de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat a la direcció dels serveis
territorials corresponents, s’haurà de presentar al mateix centre, la direcció del qual el
trametrà als serveis territorials
e) La Inspecció ho resoldrà deﬁnitivament, amb notiﬁcació a l’interessat, per mitjà de la
direcció del centre.
❏ CICLES
CICLES. RECLAMACIONS MOTIVADES PER QUALIFICACIONS
Procediment
L'alumnat o els seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor d'edat té dret a
sol licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualiﬁcacions d'activitats
parcials o ﬁnals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualiﬁcacions que,
com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al ﬁnal d'una UF o un MP.
Reclamació de nota amb rectiﬁcació del professor:
Quan l’alumne/a no està d’acord amb alguna de les notes d’UFs ﬁnalitzades en una
avaluació determinada (trimestral), es posa en contacte amb el professor/a implicat
en la reclamació.
En cas d’error en la transcripció de la nota, el/la

professor/a informarà de la

rectiﬁcació al tutor/a. Aquest farà constar en un annex de l’acta d’avaluació la
proposta de rectiﬁcació de nota, indicant-ne el motiu de la rectiﬁcació i hi constarà les
signatures del professor/a implicat i de la cap d'estudis d'FP i se n’enviarà una còpia a
la junta d’avaluació mitjançant correu electrònic.
Un cop validat, aquest registre servirà per a fer la corresponent modiﬁcació en el ﬁtxer
informàtic (SAGA) de les actes.
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Es comunicarà a l’alumne/a i a la família, si s’escau,, per correu electrònic, el resultat
de la modiﬁcació de nota.
Reclamació de nota ﬁnal sense rectiﬁcació pel professor:
Un cop l’alumne/a té coneixement de les qualiﬁcacions ﬁnals i no hi està d’acord,
s’inicia el procediment anterior de rectiﬁcació.
Si no les resol directament el professorat implicat, seran tractades i resoltes a la junta
d’avaluació, prèvia sol licitud escrita a cap d’estudis d’FP mitjançant el document de
reclamació que trobarà a la web del centre. Aquesta sol licitud, l’alumne/a l’ha de
presentar com a molt tard l’endemà de rebre el correu que li anunciava la proposta de
no modiﬁcar-li la qualiﬁcació. La resolució es comunica a l’alumne/a afectat i a la
família, si escau, es fa constar en acta, i, si hi ha rectiﬁcació, es modiﬁca al SAGA.
Si hi ha disconformitat amb la resolució emesa per la junta d’avaluació, l’alumne/a
haurà d’adreçar la reclamació per escrit a la directora del centre en un termini no
superior a 2 dies lectius comptats des del lliurament de la resolució anterior.
La directora del centre traslladarà la reclamació al Departament corresponent.
El Departament resol la reclamació en reunió convocada a tal efecte i estudia si la
qualiﬁcació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel
departament.
A la vista de la proposta del Departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la
directora resoldrà la reclamació.
L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es farà constar a l’acta
d’avaluació corresponent.
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La resolució serà notiﬁcada per escrit a l’alumne/a. Hauran de constar en aquesta
notiﬁcació tant els terminis com el procediment per recórrer-hi.
Si l'alumne/a (o els pares o tutors legals, si és menor d'edat) no està d'acord amb la
resolució, pot reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que
ha de presentar al centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials.
Cal que segueixi el procediment següent:
● El centre ha de trametre l'escrit, en els tres dies hàbils següents, als serveis
territorials, conjuntament amb una còpia de les actes d'avaluació i la
documentació complementària, a ﬁ que la Inspecció d'Educació n'emeti
l'informe. Aquest informe ha d'incloure tant els aspectes procedimentals seguits
en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada.
●

Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la
qualiﬁcació o el procediment d'avaluació, si el director o directora dels serveis
territorials ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió.
integrada per un professor o professora del centre que no hagi participat en
l'avaluació, un professor o professora d'un altre centre i un inspector o
inspectora proposat per la Inspecció d'Educació.

●

Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora
dels serveis territorials resol deﬁnitivament amb notiﬁcació a l'interessat, per
mitjà del director o directora del centre. El que resulti de la resolució ﬁnal de la
reclamació s'ha d'incorporar, amb la diligència corresponent, a l'acta d'avaluació
a què es refereix.
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8.3. SERVEIS ESCOLARS
Per raó de la pandèmia de COVID-19 la biblioteca romandrà tancada a la
consulta pública. Per tant, els i les alumnes que vulguin demanar un llibre
en préstec poden consultar el catàleg en línia que està penjat al web del
centre:

BIBLIOTECA

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp
?codi=17005649 i enviar un correu amb la seva petició a la coordinadora
de

biblioteca

(biblioteca@cendrassos.net). La coordinadora de la

biblioteca enviarà un correu a l'alumne/a indicant el dia que podrà recollir
el llibre a consergeria i el procediment de devolució.
Aquest servei ofereix als / a les

BAR

alumnes la possibilitat de comprar

l’esmorzar (entrepans, pastes...) i begudes a preus mòdics i aprovats pel
Consell Escolar. L’horari d’obertura és de 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 18:30h
de dilluns a divendres.
El centre posa a disposició de l’alumnat de 2n a 4t d’ESO (ja que els/les
alumnes de 1r ESO tenen un armari dins l’aula per al chromebook) uns
armariets tancats, que ha comprat l’AMPA, on poden guardar el seu

ARMARIETS

material escolar. Els/les alumnes socis tenen prioritat per accedir a la
seva utilització. El/la tutor/a informarà més detalladament de com
sol licitar-la, i cal dipositar una ﬁança de 10€ que es retorna en acabar el
curs si l’armariet no s’ha malmès i se’n retornen les claus en els terminis
ﬁxats.
Els/les alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar al correu electrònic de
consergeria (consergeria@cendrassos.net) els treballs en pdf per

CONSERGERIA

imprimir. També hi ha servei d’enquadernació amb espiral de dossiers i
plastiﬁcacions. L’alumnat pot anar a recollir els treballs o fer fotocòpies
durant les hores del pati.
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El preu de la fotocòpia en blanc i negre en mida A4 és de 0,05€; el de l’A3
és de 0,10€; les fotocòpies de color, a 0,25€; i les enquadernacions costen
1,5€.
Els dossiers de les matèries no es lliuraran a consergeria. És el professorat
de la matèria que entregarà el dossier un cop la família de l’alumne/a
hagi efectuat el pagament pel DJAU.

FOTOCOPIADORA

Cada professor/a és responsable de fer les seves fotocòpies a la
màquina que hi ha a la sala de professors/es i amb el codi que té
assignat. El límit de còpies per cada professor/a és de 1.200. Els dossiers,
apunts, etc., cal cobrar-los a l’alumnat mitjançant el DJAU.
En cas d’emergència els/les alumnes poden utilitzar, gratuïtament, el

TELÈFON

telèfon de consergeria. Per a les trucades oﬁcials cal anar a la Secretaria
del Centre.
L’horari d’atenció al públic els matins és de dilluns a divendres de 8:15h a

SECRETARIA

15:00h i a les tardes de dimarts i dijous de les 15:00h a les 18:15h.

El centre disposa d’un usuari i contrasenya per a l’alumnat i les famílies

ORIENTACIÓ

de 4t ESO, Batxillerat i Cicles per tal de consultar la web d’orientació
acadèmica: www.unportal.cat
El departament de Salut assigna a cada centre un professional de

PROGRAMA

referència de l’equip d’atenció primària de la zona per facilitar l’accés dels

SALUT- ESCOLA

joves a la informació i a l’assessorament en temes relacionats amb la
salut mitjançant la consulta oberta.
El centre disposa del programa informàtic DJAU que permet accedir
diàriament, a les famílies, a les faltes d’assistència i/o incidències del seu

DJAU

ﬁll per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment acadèmic i escolar.
Quan es produeix unaabsència, alguna incidència o una expulsió de
classe, el programa generarà un correu electrònic avisant-los.

PÀGINA WEB
I

A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net es pot consultar la
majoria d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses.
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Es pot fer el seguiment de les diferents activitats de l’institut a través de
les xarxes socials facebook, twitter i instagram.

8.3.1. Servei de menjador
No n’hi ha.

8.3.2. Servei de transport escolar
El transport escolar és competència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i és gratuït.
Qualsevol comentari que vulguin fer al respecte s’ha d’adreçar a aquest organisme.

8.3.3. Desﬁbril lador
A l’entrada del centre hi ha instal lat un desﬁbril lador extern automatitzat (DEA).

8.4. GESTIÓ ECONÒMICA
8.4.1. Aspectes normatius
Tots els centres educatius públics del Departament d'Educació han d'ajustar la seva
gestió econòmica al que disposa la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, el Decret
102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, l'Ordre de 16 de gener de
1990 i la Instrucció 1/2014 de la secretari general, relativa a la gestió econòmica dels
centres educatius públics del Departament d'Educació.
Un centre educatiu és un ens públic i, com a tal, s'ha de gestionar d'acord amb els
principis de transparència, ﬁabilitat i control social.
La transparència i la ﬁabilitat es poden assegurar amb l'ús d'eines com el pressupost i
la comptabilitat. El control social s'estableix en el consell escolar del centre, òrgan
col legiat de participació en el govern del centre, el qual s’ha de consultar de manera
preceptiva i que manifesta el suport per majoria simple al pressupost que presenta i
aprova el director o directora.

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 186 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

Els centres públics de la Generalitat de Catalunya gaudeixen d'autonomia en matèria
de gestió econòmica, que s'ajusta als principis d'eﬁcàcia, d'eﬁciència, d'economia i de
caixa i pressupost únics. La gestió econòmica de cada centre s'ha de sotmetre també
al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d'ingressos i despeses i al principi
de rendició de comptes. Així mateix, els centres gaudeixen d'autonomia per a la
contractació de serveis i recursos materials en el marc del que preveu la legislació
general en aquesta matèria.

8.4.2. El pressupost del centre
És el document que recull la previsió dels ingressos i la capacitat màxima de despeses
que es poden fer durant un exercici econòmic. És únic, inclou els conceptes
pressupostaris i la seva vigència coincideix amb l'any natural.
El cicle pressupostari engloba l'elaboració i aprovació del pressupost, les modiﬁcacions
necessàries durant l'exercici pressupostari, l'execució que es reﬂecteix en la
comptabilitat del centre i la liquidació i avaluació.
La directora elabora el pressupost a l'inici de l'exercici pressupostari i l'aprova, si escau,
prèvia consulta preceptiva al consell escolar, abans del 31 de gener.
Durant l'exercici, el pressupost s'ha d'adaptar a les actuacions del centre, fet que, en
alguns casos, implica la necessitat de fer-hi modiﬁcacions; aquestes, però, sempre han
de garantir l'equilibri pressupostari i la coherència amb la previsió d'ingressos i
despeses de l'exercici.
El pressupost d'ingressos ha d'incloure:
● el romanent del pressupost anterior;
● les aportacions que es preveu que faci el Departament;
● els ingressos provinents d’altres administracions;
● els ingressos afectats per una ﬁnalitat determinada;
● les aportacions per a material escolar;
● les aportacions per a sortides;
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● les indemnitzacions d'assegurances;
● els ingressos provinents de la venda de productes, béns o serveis que generi
l’activitat del centre;
● els ingressos per compensacions econòmiques derivades d’activitats per l'ús
social;
● els ingressos per compensacions econòmiques recollides en convenis signats pel
Departament d'Educació;
● els ingressos provinents de donacions, herències o llegats.

El pressupost de despeses ha d'incloure totes les despeses del centre, i s'ha d'elaborar
d'acord amb la previsió d'ingressos i una vegada analitzat i avaluat el pressupost de
despeses de l'any anterior. El pressupost ha de contenir el següent:
● les autoritzacions pluriennals aprovades;
● les despeses ﬁxes (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja, etc.);
● les despeses per al funcionament ordinari del centre (reparació i manteniment
d'ediﬁcis, d'instal lacions i equipaments).
Els centres dels quals és titular el Departament d'Educació han d'utilitzar
necessàriament el programari Esfer@
La directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta d'eventuals
romanents del pressupost de l'exercici següent i les ha de presentar al consell escolar
perquè les valori.

8.4.3. Despeses i pagaments
La directora del centre autoritza les despeses, ordena els pagaments i fa les
contractacions necessàries per al manteniment, els serveis i els subministraments
d'acord amb el pressupost del centre i amb submissió als principis recollits a l'apartat
anterior. Si escau, pot contractar també operacions de tresoreria per ﬁnançar el dèﬁcit
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temporal transitori de recursos ﬁnancers per un import que no superi els ingressos
meritats i pendents de cobrament.

Com a regla general totes les despeses ha de ser autoritzades per la direcció del
centre. El procediment habitual per realitzar una despesa serà:
1. Presentar la sol licitud, a través d’un formulari, a la directora.
2. La direcció valora la sol licitud.
3. El secretari, prèvia consulta amb el sol licitant, acorda el proveïdor i la manera de
realitzar la despesa.

En cap cas un professor pot fer una despesa pel seu compte a càrrec de l’Institut
Cendrassos. Cap membre de la comunitat escolar pot beneﬁciar-se de fer una compra
per al centre.
Els pagaments es faran preferentment per transferència bancària, prèvia presentació
de la factura.

A les factures hauran de constar les dades del centre:
INS Cendrassos
NIF Q6755298D
C/ Arquitecte Pelai Martínez 1
17600 Figueres

Només en despeses habituals: electricitat, gasoil... s’admetran rebuts domiciliats.
Excepcionalment, i sempre que els imports siguin reduïts i no es pugui generar la
factura, es podran admetre tiquets de caixa o factures simpliﬁcades.
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En el cas de despeses de Conferències, Xerrades… el conferenciant ha de presentar
una factura. Cal que quedi clar si va amb retenció d’IRPF o no.
Per realitzar qualsevol pagament cal la doble signatura de la directora i el secretari.

8.4.4. Pagaments de sortides i altres activitats
Les sortides, intercanvis i altres activitats lectives o de lleure que estiguin aprovades pel
consell escolar, les organitza el professorat sota la Coordinació d’Activitats i Serveis.
La Coordinadora d’Activitats i Serveis és la que comprova que el pressupost de
l’activitat contempli totes les despeses previstes, desplaçaments, entrades, estades,
despeses de gestió i del professorat acompanyant… i estableix el preu per alumne.
L’alumnat efectuarà el pagament d’aquesta activitat mitjançant el sistema de codis de
barres. El centre no admetrà pagaments en efectiu.

8.4.5. Compensació pel transport del professorat
L’assistència del professorat a diferents activitats comporta una despesa que ha de
sufragar el pressupost del centre.
Per acord del Consell Escolar s’acorden les següents compensacions:

Zona de desplaçament
Alt Empordà
Comarques gironines
Barcelona i comarques

Km (anada i
Quantia
tornada)
econòmica
40
90
280 +
autopista

½ dieta, dinar
Dieta, tot el dia
Sortides, dinar

8€
18€
80€
15€
30€
15€

Viatges (pensió completa ja
pagada)
Viatges (mitja pensió ja pagada)

30€/dia

Viatges
(només
allotjament
pagat)
Si s’aporta el tiquet de pàrquing, també s’abonarà.

60€/dia
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8.4.6. Gestió del preu de la matrícula als CFGS i als cursos
d’accés als CF
Els centres que imparteixen formació professional de grau superior, ensenyaments
d'arts plàstiques i disseny i/o el curs de formació especíﬁc per a l'accés als cicles de
grau mitjà o de grau superior han d'aplicar els preus públics d'acord amb les
instruccions dictades pel Departament d'Educació.
El pagament de les taxes es farà per transferència bancària. L’alumne que opti per fer
el pagament en dos terminis és el responsable de fer el segon pagament dins el
termini establert; en cas contrari s’entendrà que no vol fer els estudis i no se li
retornarà cap taxa.
Quan es faci una devolució el centre pot repercutir les despeses bancàries
ocasionades per aquest tràmit.
Com a norma general no es farà cap devolució de taxa de matrícula més tard del 30
de setembre i en cap cas quan un alumne es dona de baixa d’un mòdul o d’alguna
unitat formativa.

8.4.7.

Despeses

de

matrícula

i

Assegurança

Escolar

Obligatòria
El Centre establirà un preu per sufragar despeses de material general. Els alumnes han
d’ingressar aquest import en el moment de fer la matrícula mitjançant el codi de
barres que se’ls proporcionarà.
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Els alumnes de nivells superiors a 2n d’ESO han d’abonar l’Assegurança Escolar
Obligatòria. Per facilitar aquest pagament, s’inclourà aquest import en les despeses
anteriors.
S’ha establert per enguany una quota de 35€ per a l’alumnat de l’ESO.

8.4.8. Despeses dels grups competencials i del SIEI
Els alumnes dels grups competencials i del SIEI pagaran un import reduït per sufragar
les despeses de l’activitat de l’aula, ja que aquests alumnes no solen comprar tots els
llibres del curs.

8.5. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA
8.5.1. Aspectes generals
Les tasques relacionades amb la gestió administrativa en un centre, entre d'altres, són
la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes, la
gestió administrativa dels documents acadèmics (actes d'avaluacions ﬁnals, historials
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certiﬁcats, diligències, etc.) i la
gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.
Aquests procediments requereixen l’ús d’eines corporatives. Entre aquestes, l’aplicació
Esfe@ és l’eina que han d’utilitzar necessàriament tots els centres del Departament. És
imprescindible per a una bona administració del sistema i respon a la voluntat de
millorar-ne la gestió.
Els cicles formatius es gestionen amb el programa SAGA.

8.5.2. Processos administratius del centre i gestió d’arxius
● Preinscripció als ensenyaments
● Registre de matrícula d'alumnes
● Registre de l'historial acadèmic dels alumnes
● Elaboració i registre de certiﬁcats
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● Trasllat d'expedients
● Tramitació de títols
● Llibre d'absències i permisos dels professors
● Llibre d'actes del claustre
● Llibre d'actes del consell escolar
● Inventari
● Llibres de comptabilitat
● Pressupost del centre (actes d'aprovació)
● Justiﬁcació anual de despeses
● Registre d'entrada i sortida de correspondència
Els processos administratius de preinscripció i matrícula s'han d'ajustar a la resolució
anual corresponent a l'ensenyament que es gestiona. En aquest punt cal recordar que
per tenir dret a la matrícula per continuar al centre, l'alumne ha d'haver estat
matriculat i qualiﬁcat a les actes d'avaluacions ﬁnals del curs anterior.
Els processos acadèmics i administratius relacionats amb l'avaluació ﬁnal s'han
d'ajustar a la normativa i a les instruccions publicades al Portal de centre.

Gestió d'arxius
Arxius de gestió: contenen la documentació activa del centre que s'utilitza per a les
activitats ordinàries. Aquesta documentació s'ha de custodiar durant 5 anys;
s'exceptuen els documents que poden generar certiﬁcats posteriors (p. ex: dades
anuals). Pel que fa a la documentació de gestió econòmica, el període de custodia és
de 6 anys com a mínim.
Arxius històrics: tots els llibres de registre, les actes i els títols s'han de conservar
permanentment. Els historials acadèmics també, mentre no es lliuren al seu titular o
s’envien a un altre centre per canvi en l'escolarització.
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8.5.3. Documentació acadèmica
● Expedient acadèmic de l'alumne
● Dades d'identiﬁcació del centre
● Número i data de matrícula
● Resultats d'avaluacions i observacions de la junta d'avaluació
● Decisions de pas de curs i titulació
● Mesures d'adaptació o modiﬁcació curricular
● Actes d'avaluació:
● Resultats de tots els alumnes del grup
● Signatura dels professors que corresponguin amb el vistiplau del director o
directora
● Informe individualitzat
● Informe personal per trasllat
● Historials acadèmics

8.5.4. Protocol d’alta/baixa de l’alumnat
Segons la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer:

- Un alumne perd la plaça assignada si no s’incorpora al centre, o deixa
d’assistir-hi durant el termini de dos mesos, sense una causa justiﬁcada i un cop
exhaurides les vies de comunicació amb ell o amb la família.

- En els ensenyaments postobligatoris, perd la plaça assignada si no s’incorpora
al centre, o deixa d’assistir-hi sense una causa justiﬁcada en el termini de 15
dies des del moment en què se’n tingui coneixement.

PROTOCOL DE BAIXA DE L’ALUMNAT
1. Alumne/a: La família o l’alumne/a, en cas de ser major d’edat, ha de signar la
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baixa a secretaria.
2. Cap d’estudis: En cas que la família o l’alumne/a no passi a signar la baixa, el
tutor/a s’ha d’adreçar a cap d’estudis. Si cap d’estudis ho creu procedent
comunicarà a secretaria que s’enviï una carta certiﬁcada per a la família/alumne
notiﬁcant que si no ve a signar la baixa se li donarà, en un termini de quinze dies,
la baixa administrativa
3. Secretari: Dona l’alumne/a de baixa al SAGA/Esfera.
4. Cap d’estudis: Es responsabilitza de treure l’alumne/a del DJAU.
5. Administrativa: Envia correu a l’equip directiu al coordinador digital i al tutor/a
6. Tutor/a: Comunica la baixa a tot l’equip docent i al coordinador/a de nivell

PROTOCOL D’ALTA ALUMNAT
1. Directora: Porta l’expedient de la Comissió de Garantia i Admissió i informa al
secretari i administratives.
2. Administratives: Truquen a la família per concertar dia i hora per realitzar la
matrícula i l’entrevista amb la coordinadora pedagògica, l’orientador/a i el cap
d’estudis.
3. Orientador/a: Entrevista l’alumne/a i informa a la coordinadora pedagògica.
4. Coordinació pedagògica: Li assigna el grup, li presenta al tutor/a (si es pot) i se
li assigna l’alumne/a guia. Omple els documents de carta de compromís i
autoritzacions i ho lliura al tutor/a. Explica el funcionament del DJAU i fa la foto.
Si escau:
a. Es demana la valoració per vulnerabilitat a la Joana Bassagañas.
b. Es valora si ha d’anar a l’Aula d’Acollida i se li n’assigna el grup.

Elaborat: Cap d’estudis
Versió: 1.3
Data:
Arxiu: Documents Estratègics/NOFC

Pàgina 195 de 208
(Aquest document pot quedar obsolet una
vegada imprès)

/

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

NOFC

c. S’elabora el document PI i s’envia al tutor/a perquè n’informi al correu
que envia a l’equip docent.
Deixa carpetes i subcarpetes de l'arxivador de coordinació pedagògica perquè el
tutor/a pugui desar-hi els documents de l'alumne/a
5. Cap d’estudis: Li informa de l’horari, les optatives, la guia de l’alumnat, el llistat
de llibres i material i li ensenya les aules.
6. Administratives: Matriculen l’alumne/a i envien un correu informant l’alta a
l’equip directiu, coordinador digital, el tutor/a i el coordinador/a de nivell.
7. Coordinador digital: Assigna correu @cendrassos.net i usuari moodle. Actualitza
les llistes amb les dades noves al moodle.
8. Tutor/a: Informa l’equip docent de l’alta i transmet a l’alumne/a el seu correu
@cendrassos.net i la contrasenya d’usuari moodle.

8.5.5. Protocol de canvis de matèries de batxillerat
PROTOCOL DE CANVIS DE MATÈRIES DE BATXILLERAT

Alumne:

- Descarrega del web la sol licitud per demanar un canvi de modalitat o de

matèria i ho signa juntament amb la família.
- Demana a cap d’estudis la possibilitat de fer-ho.
Cap d’estudis: - Signa la sol licitud i envia l’alumne a secretaria a fer el canvi de la
matrícula.
- Envia correu als tutors, professors afectats i a coordinació de
batxillerat.
Secretaria: Fer el canvi de matrícula
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(Després del primer mes de l’inici de les classes, des de secretaria es baixa la
informació de la matrícula de l’Esfera (en un full per alumne) i ho passa a la
coordinadora de Batxillerat que ho repartirà als tutors. Aquests ho repassaran amb
els alumnes a l’hora de tutoria.)

8.5.6.

Sortida

en

hores

lectives

d’alumnes

d’estudis

postobligatoris de matí
Els alumnes d’estudis postobligatoris que es trobin en una de les següents casuístiques:
● que tenen exempció d’una matèria;
● que estan matriculats a l’IOC;
● que cursen estada a l’empresa;
● que tenen matèries aprovades;
El tutor/a li donarà el document “comunicació de sortida del centre en horari lectiu”
perquè els pares/mares o tutors legals, en cas de menors d’edat signin l’autorització
de sortida.
El tutor/a recollirà aquests documents signats i els donarà al coordinador/a. Aquest ho
portarà a la reunió de coordinació de nivell. En cas de ser aprovat, cap d’estudis ho
portarà a secretaria perquè faci la resolució i a consergeria perquè ompli la graella de
control d’entrada i sortida.
Quan Secretaria tingui les resolucions, ho indicaran al tutor perquè aquest les entregui
als alumnes.
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8.5.7. Matrícules de CF
Els alumnes de CF poden demanar la baixa total (s’ha de baixar de la pàgina web del
centre el model “Baixa escolar alumnat major d’edat” o “Baixa escolar alumnat menor
d’edat”) o parcial (veure “protocol de baixa d’Unitats Formatives (UF) i de mòduls de
cicles”) dels seus estudis en el moment que ho considerin oportú i de manera
justiﬁcada.
Com ja es diu en l’apartat de pagament de taxes, no hi haurà cap devolució de
matrícula de CFGS més tard del 30 de setembre i en cap cas quan un alumne es dona
de baixa d’un mòdul o d’alguna unitat formativa.
La baixa d’un mòdul o UF no es farà efectiva si ha esgotat el 50% del total de les hores
assignades, excepte que la durada de la UF sigui anual que tindrà temps ﬁns a l’últim
dia de la 2a avaluació. Per determinar aquest punt, caldrà que l’alumne porti un
certiﬁcat del professor on s’especiﬁqui que l’alumne no ha arribat a aquest límit.
En cap cas es podrà fer efectiva una sol licitud de baixa quan el centre estigui dins del
període d’avaluacions.

PROTOCOL DE BAIXA D’UF I DE MÒDULS DE CICLES
● Alumne/a: - Descarrega del web la sol licitud per demanar una baixa d’UF o
de mòdul i la signa juntament amb la família, si és menor d’edat.
- La presenta al tutor/a.
● Tutor/a: Omple el % d’hores impartides, o indica que es tracta d’una UF anual
i no s’ha ﬁnalitzat la 2a avaluació, la signa i la porta al secretari del centre.
● Secretaria: Es farà la baixa de la UF o mòdul i s’envia un correu al tutor/a i a
la cap d’estudis d’FP.
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● Tutor/a: Informarà a l’equip docent del grup.
La baixa d’un mòdul o UF no es fa efectiva si ha esgotat el 50% del total de les hores
assignades o havent ﬁnalitzat la 2a avaluació si es tracta d’una UF anual. En cap cas
es podrà fer efectiva una sol licitud de baixa quan el centre estigui dins del període
d’avaluacions.

Convalidació de mòduls

PROTOCOL DE CONVALIDACIONS DE MÒDULS PROFESSIONALS I/O
UNITATS FORMATIVES
●

Alumnat:
- Descarrega de la web la sol licitud per demanar la convalidació del MP o UF,
l’omple i la signa juntament amb la família, si és menor d’edat.
- La presenta a secretaria o l’envia al correu electrònic de secretaria del
centre (secretaria@cendrassos.net)
- Es recomana de fer-ho en el moment de la matriculació. Termini màxim de
sol licitud: 30 d’octubre.

●

Secretaria: Resol la sol licitud i la lliura al tutor/a i s’envia un correu a la cap
d’estudis d’FP.

● Tutor/a: Informa a l’equip docent del grup.
Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats es qualiﬁquen amb un 5 a
l'efecte d'obtenció de la qualiﬁcació mitjana del cicle.
Convocatòries
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L’alumne/a pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre
convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional de formació en centres de
treball, que només pot ser avaluat en dues convocatòries. Amb caràcter excepcional,
l’alumne/a pot sol licitar una cinquena convocatòria.

PROTOCOL DE SOL LICITUD DE CINQUENA CONVOCATÒRIA
● Cap d’estudis d’FP (o per delegació el/la tutor/a): Notiﬁca a l’alumne/a que
ha esgotat les 4 convocatòries ordinàries.
● Alumne/a: Si vol continuar els estudis i sol licitar una cinquena convocatòria,
ha de descarregar la instància genèrica de la web del centre, omplir la
sol licitud,

signar-la digitalment (o ﬁrmada manualment i escanejada) i

entregar a direcció, enviant-la al correu del centre.
● Direcció: Prèvia consulta amb l’equip docent, resol la sol licitud i en dona
resposta, notiﬁcant-ho mitjançant el mateix correu.

8.5.8. Organització d’activitats: Sortides, xerrades
El procés d’organització d’una activitat ha d’estar acabat 10 dies abans de la data de
l’activitat.
PLANIFICACIÓ i CONSELL ESCOLAR
A ﬁnals de curs es planiﬁquen les activitats i excursions per al següent curs. Les
excursions s’aproven al primer Consell Escolar del curs, calen les següents dades:
● Destinació i visites que es duran a terme.
● Alumnes a qui va dirigida (Curs, grup i matèria)
● Data aproximada (mes, trimestre)
● Preu aproximat.
● Departament o Seminari organitzador
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El professorat que vulgui fer una excursió que no estigui prevista ho ha de comunicar
al/ a la cap de departament. Aquest/a farà les consultes pertinents als
coordinadors/es de nivell. En cas que es consideri oportú tirar endavant la sortida ho
haurà de comunicar a Coordinació d’activitats amb prou antelació per poder decidir si
es pot realitzar i aprovar-la, si s’escau, al Consell Escolar.
DATA i HORARI
Abans de ﬁxar la data i l’horari cal que comproveu al calendari mensual del centre (el
trobareu al curs moodle “informació i documentació del centre) i envieu proposta a
Coordinació d’Activitats, per tal que no es solapi amb altres activitats.
També heu de procurar que no sigui a ﬁnals de trimestre per no interferir amb
exàmens.
RESERVA AUTOCAR
Cal sol licitar la reserva a la Coordinadora d’Activitats. Els autocars més habituals són
de 55 places, encara que n’hi ha 55 i 59 places.
És important fer la reserva com més aviat millor per tenir més disponibilitat d’autocars.
Podeu consultar els preus aproximats al document: Contracte-SARFA-17/18 que
trobareu al curs moodle “informació i documentació del centre”.
FORMULARI D’ACTIVITATS
Les activitats s’introdueixen al DJAU, seguiu les instruccions del mateix formulari.
Recordeu que cal omplir tots els camps.
Seguiu les instruccions del

Tutorial Activitats DJAU. que trobareu al curs moodle

“informació i documentació del centre”

INFORMACIÓ EQUIP DOCENT I/O PROFESSORAT AFECTAT
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L’organitzador/a de l’activitat cal que avisi al professorat afectat a la reunió de l’equip
docent o per correu electrònic.
Tot el professorat pot visualitzar les activitats al calendari mensual del centre

FULL D’AUTORITZACIÓ i PAGAMENT
Els responsables dels alumnes (pares, mares, tutors legals,...) han d'autoritzar les
sortides que impliquen pernoctació o no s’hagin informat a l’inici de curs, tot i que se'ls
ha de fer arribar el full de pagament per informar-los de l'activitat i del seu preu.
L’alumnat us ha de tornar el full d’autorització signat tant si participa a l’excursió com
si no hi participa.
Les instruccions de pagament les introduirà la Coordinadora d’Activitats, una vegada
inclòs el preu (per part del Secretari o la Coordinadora d’Activitats ) ja es podrà pagar
per passarel la de pagament en línia a través del DJAU.

Els

fulls d’autorització personalitzats es generen automàticament al DJAU des del

menú ACCIONS. El ﬁtxer generat està en format .odt, cal exportar-lo a .PDF abans
d’enviar-lo a consergeria consergeria@cendrassos.net per imprimir les autoritzacions.

PREU: ha d’incloure el transport, les activitats, i dietes pel professorat si l’excursió és de
matí i tarda, i la comissió del banc. Cal consultar-ho al Secretari
AMPA: L’AMPA subvenciona algunes de les excursions al seus associats.
● Trobareu les excursions subvencionades al document Subvencions AMPA
● L’alumnat que pertany a l’AMPA el trobareu a: Alumnes-AMPA
(informació que es troba en el curs moodle “informacions i documentació de centre”)
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Una vegada ﬁnalitzat el termini d’autoritzacions i pagaments, cal lliurar a Coordinació
d’Activitats i a Cap d’Estudis:
● La llista d’alumnes que participen a l’activitat.
● El llistat d’alumnes que NO participen a l’activitat, i que per tant HAN d’assistir
a classe.
El/La responsable de l’activitat ha de lliurar a Secretaria:
● Resum econòmic amb les dades i instruccions necessàries per efectuar els
pagaments a SARFA i a les altres empreses/entitats.
● Factures dels llocs on s’ha fet algun pagament. Aquí teniu les dades del centre

RECULL DE L’ACTIVITAT PER AL WEB
Una vegada realitzada l’activitat el responsable de l’activitat ha de pujar les fotos a la
carpeta drive (fotos activitats) que trobareu al curs moodle “informació i
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documentació de centre”, un escrit d’un mínim de 5 línies a David Vallès (responsable
de pujar els continguts a la pàgina web), amb còpia a la Sònia Moret.
El web és un sistema immediat i efectiu de divulgar les informacions, però és important
publicar-ho amb la màxima rapidesa abans no perdi interès. Termini: 2 dies després de
l’activitat
A les fotograﬁes només hi pot aparèixer l’alumnat que ha cedit els drets d’imatge..
PUBLICACIÓ A INSTAGRAM, TWITTER i FACEBOOK
El responsable de la sortida s’ha d’emportar un dels 2 mòbils del centre (que es troben
a secretaria), i amb el mòbil fer una publicació (màxim 10 fotos) a INSTAGRAM. Cal que
activeu l’opció del TWITTER, i així també es publicarà automàticament al TWITTER i al
FACEBOOK.
A les fotograﬁes només hi pot aparèixer l’alumnat que ha cedit els drets d’imatge.

PROFESSORAT
ESO: A la sortida hi ha d'anar un 1 professor per a cada 20 alumnes, i un mínim de 2
professors.
POST OBLIGATORI: A la sortida hi ha d'anar un 1 professor per a cada 25 alumnes, i un
mínim de 2 professors.
Les tasques encomanades als professors acompanyants en les sortides o activitats
són:
● Assumir la responsabilitat que les sortides comporten
● Organització, control i vigilància de les activitats programades.
● Assistir a les reunions informatives per als pares, en el cas de sortides que ho
requereixin.
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● Informar a Cap d’Estudis del desenvolupament de la sortida i molt
especialment, comunicar les incidències que s’hi hagin produït.
Les guàrdies del dia del professorat que va a les sortides s’han de comptabilitzar com
a guàrdia realitzada.
És recomanable que els professors acompanyants facin classe als alumnes que van
d'excursió, per tal d'evitar guàrdies i que altres alumnes es vegin afectats.
Els professors que vagin a la sortida han de deixar activitats preparades per a les
classes que deixen, i indicar-ho en el DJAU o en la carpeta de guàrdies de la sala de
professors.
Per a la bona marxa del Centre si un mateix professor organitza diverses activitats per
les matèries que imparteix, aquestes no es programaran per un mateix dia de la
setmana.
APROVACIÓ DE LES ACTIVITATS
Les sortides i activitats de tot el curs estan consensuades pels Caps de Departament i
Coordinacions.
Totes les excursions (excepte les sortides a Figueres) s’han d’aprovar pel Consell
Escolar.
Les sortides i activitats que pel motiu que sigui no hagin estat aprovades pel Consell
Escolar ni excepcionalment per la directora, no es podran realitzar.
Es procurarà no programar cap activitat en aquells períodes en què habitualment es
realitzen proves d'avaluació.
ALUMNES SANCIONATS
L’Equip Docent podrà vetar, si és per motius àmpliament justiﬁcats, la participació
d’algun/a alumne/a en la sortida programada. La Direcció del Centre canalitzarà,
estudiarà i resoldrà les reclamacions que es puguin presentar.
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DINERS, DIETES i PAGAMENTS
●

Els alumnes han d’haver fet l’ingrés un mínim de 10 dies abans de l’activitat.

●

Les dietes del professorat acompanyant s'han d'incloure al preu total de la sortida:
● 15 € dia sencer
● 30 € dia + nit

●

La primera opció per fer pagaments és per mitjà de transferència. Si es fa algun
pagament en efectiu (entrades,...) cal demanar factura.

8.5.9. Protocol de préstec de llibres i material
● La coordinadora pedagògica té el buidatge de quins/es alumnes són NEE B i
quins/es són vulnerables i/o de Serveis Socials al document “Llistat alumnat
beneﬁciari de préstec 20-21”. Aquest document està compartit amb els tutors i
coordinadors.
● El tutor/a demana a la seva tutoria qui no té chromebook/llibres o quins llibres
falten a algun alumne/a i ho comunica a la coordinadora pedagògica per
correu electrònic.
● La coordinadora pedagògica comprova si els/les alumnes que no en tenen
consten al llistat de Serveis Socials. Si no és així:
1. El tutor comunica a la família que ha de trucar al Serveis Socials de
l’Ajuntament de Figueres i demanar per l’educadora social de referència
al centre per fer la valoració.
2. La coordinadora envia un correu electrònic a l’educadora social informant
de les famílies que li faran petició i esperarà la valoració.
(NOMÉS DEIXAREM CHROMEBOOKS/LLIBRES A L'ALUMNAT QUE CONSTI AL
LLISTAT DE SERVEIS SOCIALS O HO HAGI AUTORITZAT L’EDUCADORA
SOCIAL DE REFERÈNCIA AL CENTRE).
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● Totes les famílies valorades per l’educadora social del centre i considerades
amb diﬁcultats econòmiques o vulnerables, hauran de signar un document previ
(amb l’educadora social) on quedarà descrit que estan demanant ajut per raó
de la seva situació. Aquest document té el nom “ Demanda Ajut Cendrassos”.
● Cada tutor omple el document de préstec de chromebooks/llibres amb el llistat
dels llibres/chromebook i/o material que els deixem i els dossiers (material i
dossiers a no retornar, especiﬁcant el nom dels dossiers o bé la matèria).
● El tutor/a i la coordinadora pedagògica preparen el material de préstec.
● El tutor/a cita a la família i a l’alumne/a (quan citem la família informem de la
quantitat de diners que han de portar).
● Llegeixen i signen TOTS (tutor/a, alumne/a i pare/mare/tutor legal) el
document. En aquest mateix moment, la família dona l’import establert pel
préstec (25€ si són llibres i 50€ si és un chromebook), i se’ls lliura el préstec. És
molt important que la família es responsabilitzi del préstec i tingui clar què
signiﬁca no complir amb l’acord.
● Si la família manifesta moltes diﬁcultats per abonar l’import, us dirigiu a
secretaria i allà se’ls oferirà de fer el pagament a terminis (no convé que
nosaltres oferim aquesta opció abans que la família ho manifesti). Si la família
no abona cap import NO SE’LS DONARÀ EL PRÉSTEC.
● El tutor/a deixa els diners i el document de préstec signat a secretaria per fer el
registre d'entrada.
● La coordinadora pedagògica recollirà els documents de préstec registrats i els
guardarà a l'expedient.
● A ﬁnal de curs, al juny, els tutors els lliuraran una còpia del document de préstec
per fer el recordatori del préstec que han de retornar.
- Els llibres i/o material, hauran de retornar-ho dins un embolcall,
juntament amb la còpia del document de préstec al tutor/a.
- El chromebook, el cable carregador i/o material, hauran de
retornar-ho dins la mateixa caixa on se’ls va lliurar i l’alumne/a haurà
d’obrir davant del tutor/a el dispositiu per mostrar que està en bones
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condicions. En el cas que no estigui en les condicions que toca, s’avisarà
en aquell mateix moment a la coordinadora pedagògica.
● El tutor/a ho
pedagògica.

portarà

tot (llibres/chromebook/material) a coordinació

● Els/les alumnes del SIEI que no utilitzen llibres poden destinar els diners de la
subvenció a l'ajuda per a la quota de pagament de material.
● Els/les alumnes de 4t del grup o grups adaptats o del projecte singular que
tenen la subvenció poden disposar-ne per al pagament de dossiers, però cal
omplir igualment el document de préstec de llibres, anotant el nom dels dossiers
o bé la matèria (material a no retornar).
● Durant el curs, un cop començat, la coordinadora pedagògica és qui gestiona el
préstec de chromebook/llibres a l’alumnat nouvingut al centre en cas de ser
necessari i sigui una família NEE-B o vulnerable econòmicament (si cal, valorada
per la Joana).
● A ﬁnal de curs la coordinadora pedagògica revisa els chromebooks/llibres
retornats i ho anota al document de préstec. Si algun alumne/a no retorna el
préstec o bé ho retorna en mal estat, no se’ls deixarà res més en préstec.
● Al juliol, la coordinadora pedagògica revisa els llibres disponibles i els compara
amb el llistat de llibres del nou curs per tal de fer la comanda de material que
falta en funció dels NEE i famílies vulnerables que tenim.
● A inci de setembre la coordinadora pedagògica revisa la comanda de llibres i
material rebuda de llibres i els col loca a coordinació pedagògica perquè estiguin
disponibles pel préstec.
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