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INTRODUCCIÓ
Tal com indica el Decret d’Autonomia de Centres de 5 d’agost de 2010 l’exercici de
l’autonomia dels centres es desenvolupa i s’articula mitjançant les concrecions
curriculars del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del
centre. En aquest mateix decret s’indica que 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. Per tant aquest
reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu de
Centre (PEC), que es refereixen directament a l'organització i el funcionament del
centre.
Les NOFC són un element que ha d'ajudar i facilitar el funcionament i la tasca
educativa dins l'institut i, per tant, no ha de romandre estàtic ni tancat en ell mateix.
Per tenir efectivitat, ha de permetre modificacions i ampliacions d'acord amb l'opinió
majoritària del professorat i del Consell Escolar.
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REFERENTS NORMATIUS
Per a l’elaboració d’aquest document s’han tingut en compte els textos legals que a
continuació es relacionen:
a) Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC)
b) Llei 13/ 1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
c) Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació secundària.
d) Decret 187/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
de l'educació secundària obligatòria
e) Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyament
de batxillerat (DOGC núm. 5183, 29.07.2008)
f) Llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE)
g) Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670,
de 6.7.2006).
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CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU
L’autonomia del nostre centre educatiu abasta l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de
gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima
expressió.
El nostre centre està subjecte a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de
rendiments educatius de l’alumnat.
L’administració educativa respecta i dóna 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.
El centre a principi de curs dóna coneixement al professorat del projecte educatiu i del
seu desenvolupament al llarg del curs mitjançant la Programació General Anual.

ORIENTACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
1. L’organització pedagògica orienta a desenvolupar les capacitats de l’alumnat que els
permeti 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 tutorial.
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 les que s’imparteixen al nostre centre han de contribuir a:
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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.
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.
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/a, i evidenciar la
correlació entre els resultats acadèmics de l’alumnat i les fites que es proposaven en
incorporar-se a aquestes etapes.
f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de
la comunitat.

ORIENTACIÓ EN EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR, LA GESTIÓ DEL
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE I EL PROJECTE DE DIRECCIÓ
El projecte educatiu i el projecte de direcció:
a) El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i
l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el
desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la
direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de
desenvolupar durant el període i, si 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-ne de noves, amb
els indicadors corresponents, quan escaigui.
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ORIENTACIÓ DE L’APLICACIÓ DELS ACORDS DE CORESPONSABILITAT
El centre pot establir acords de coresponsabilitat amb l’Administració educativa per a
l’aplicació del seu projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció.
Correspon al consell escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i participar en
l’avaluació de la seva aplicació.
L’Administració educativa i el centre defineixen els objectius dels acords de
coresponsabilitat segons els principis que orienten el sistema educatiu.
L’acord de coresponsabilitat inclou:
1. El pla d’actuació.
2. Les singularitats del centre i el seu entorn.
3. Els recursos addicionals associats, si escau.
En els acords de coresponsabilitat, l’Administració educativa es compromet a facilitar
recursos addicionals o mitjans necessaris per a l’aplicació del pla. El centre es
compromet a aplicar el pla d’actuacions i a retre comptes a la comunitat i
administració educativa de l’assoliment dels objectius, en els termes establerts a
l’acord.
La renovació de l’acord de coresponsabilitat resta subjecta al resultat de l’avaluació.

APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professors, a
iniciativa de la directora. 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.
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONS
ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ
Direcció
a) Representar el centre.
b) Representar l’Administració educativa en el centre.
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics
del centre.
Funcions pedagògiques
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.
c) Assegurar l’aplicació de tots els plantejaments educatius del projecte educatiu del
centre recollits en el projecte de direcció.
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.
g) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la
programació general anual.
h) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte
educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
i) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de
l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent
a l’aula.
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En 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.
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i,
si s’escau, amb les associacions d’alumnes.
Organització i gestió del centre
a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament
del centre i dirigir-ne l’aplicació.
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en
el projecte educatiu.
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa
vigent.
d) Visar les certificacions.
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa per la
secretària del centre.
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost
aprovat.
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa
i actuar com a òrgan de contractació.
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves
funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a
l’aula
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Cap d'estudis
Funcions en els àmbits curricular, d'organització, coordinació i seguiment de la
impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat,
d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes
d'organització i funcionament del centre.
1. Coordinar i vetllar per l'execució de les activitats de caràcter acadèmic de
professors i alumnes en relació amb el planejament anual del centre.
2. Confeccionar els horaris acadèmics en col·laboració amb la resta de l'equip
directiu i elaborar la distribució dels grups de les aules i altres espais docents
segons la naturalesa de l'activitat acadèmica.
3. Vetllar pel compliment dels horaris acadèmics.
4. Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i del material
didàctic.
5. Organitzar els actes acadèmics (lliurament de notes, rebudes d'alumnes...) i
participar i col·laborar en l'organització de les reunions de claustre, consells
escolars i reunions de pares.
6. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació.
7. Vetllar per la coordinació de les activitats complementàries amb la resta
d'activitats del centre.
8. Coordinar i vetllar per la convivència al centre.
9. Assegurar el compliment de les normes referents a la disciplina.
La cap d'estudis substitueix la directora en cas d'absència, malaltia o vacant.

Secretària
Funcions en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la
conservació i manteniment de les instal·lacions, d'acord amb el que prevegi el projecte
de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre.
1. L'ordenació del règim administratiu del centre d'acord amb les directrius del
director.
2. Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, aixecar acta de les
sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.
3. Custodiar els llibres i arxius del centre.
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4. Lliurar les certificacions i els documents oficials de l'institut que les autoritats i
els interessats sol·licitin.
5. Planificar, controlar i fer el seguiment de la matrícula de Centre.
6. Gestionar el correu electrònic del Centre.
7. Elaborar l'avantprojecte del pressupost del centre.
8. Planificar, controlar i fer el seguiment de les despeses del Centre.
9. Coordinar i gestionar l’adquisició de material inventariable del centre.
10. Confeccionar l'inventari general del centre i tenir cura de la seva actuació.
11. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre d'acord amb les
indicacions del director i la normativa vigent. Tenir cura de la seva reparació,
quan correspongui.
12. Coordinar i vetllar per la convivència al centre.
13. Assegurar el compliment de les normes referents a la disciplina.

Coordinadora Pedagògica
Màxim responsable del funcionament pedagògic de l’ESO i el Batxillerat.
1. Planificar i fer el seguiment del funcionament dels equips docents a través de les
coordinacions de nivell.
2. Planificar i fer el seguiment de les modificacions del Projecte Curricular de l’ESO.
3. Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries, en especial en
l'oferta de matèries optatives i assignació d'alumnes als grups respectius.
4. Coordinar l'activitat pedagògica dels diversos departaments i la programació de les
diferents matèries d'aprenentatge. Recollir i vetllar per les programacions didàctiques i
els materials que es derivin d’aquestes.
5. Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s'hi imparteixen i adequar-los
a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.
6. Millorar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat.
7. Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.
8. Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la
formació permanent del personal docent.
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9. Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes en el
cicle superior d'educació primària i el cicle d'ESO.
10. Coordinar les activitats d'orientació escolar i professional així com les activitats dels
serveis de suport que pugui haver-hi, conjuntament amb els equips docents, els
coordinadors de nivell i l'equip psicopedagògic.
11. Coordinar la relació amb les entitats de Badia del Vallès (PEEBV).
12.Elaboració dels llistats d'alumnes per grups i optatives.
13. Coordinar i vetllar per la convivència al centre.
14.Assegurar el compliment de les normes referents a la disciplina.

ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ
Coordinadors de l’ESO:
És la persona que fa de pont entre l’Equip Directiu i més concretament la Coordinadora
pedagògica i els equips docents dels nivells que representa.
Les seves funcions són:
1. Presidir i coordinar la tasca dels equips docents i fer les actes de les reunions.
2. Coordinar els/les tutors/res en relació a la tutoria de grup.
3. Organitzar les programacions de les sessions de tutoria . Donar als tutors les
facilitats necessàries perquè la seva tasca sigui efectiva dintre del marc dels Plans
d’acció tutorial, Plans d’acollida i Plans d’orientació.
4. Unificar els criteris quant a hàbits i procediments en l'àmbit de l'equip docent.
5. Proporcionar els recursos i els materials necessaris per portar endavant les tutories
individuals.
6. Vetllar perquè en l’equip docent es respectin els acords presos en altres àmbits de
treball.
7. Coordinar el desenvolupament dels treballs de síntesi i projecte de recerca.
8. Vetllar per la correcta assignació de les matèries optatives.
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9. Organitzar la relació efectiva del centre amb altres institucions com poden ser
l’Ajuntament, CAP, etc. que col.laboren en la realització del PAT.
10. Organitzar, juntament amb el professorat afectat i el responsable de les activitats
extraescolars del centre, les sortides i les activitats dels nivells que representa.
11. Organitzar les reunions de pares dels nivells que representa.
12. Organitzar la diversitat i la coordinació entre els grups estàndards i els grups de
currículum adaptat i el possible pas de l’alumnat entre els diferents grups del nivell.

Coordinadora de Batxillerat
Les seves funcions són:













Convocar i portar les reunions de professors d’aquest nivell per tal d’unificar
criteris docents.
Analitzar els processos de l'aprenentatge dels alumnes.
Acordar criteris de seguiment dels alumnes i de la seva avaluació juntament
amb l’equip de professors.
Coordinar i programar el calendari d'activitats en què participen .
Coordinar les tasques dels tutors de batxillerat.
Elaborar les programacions de les sessions de tutoria conjuntament amb els
tutors i l’alumnat.
Planificar i coordinar el crèdit del treball de recerca.
Vetllar perquè els currículums de l’alumne/a siguin coherents.
Fer arribar als alumnes i als professors tota la informació que calgui sobre les
PAU. Coordinar tant l’orientació universitària com professional de cicles
superiors.
Controlar la correcció dels canvis de modalitat, recuperació de matèries
suspeses i convalidacions.
Fer el seguiment i la coordinació de les matèries que cursen els alumnes al IOC.
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Coordinador d’Activitats Complementàries
Funcions:
- Elaborar la previsió anual de les activitats escolars complementàries i coordinar la
seva realització amb les propostes que, al llarg del curs, es plantegin d’acord amb els
marges prèviament establerts d’anticipació.
- Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives.
-Organitzar i coordinar les activitats extracurriculars de l’Institut: Castanyada, Nadal,
Carnestoltes.
- Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars.
- Coordinar l'organització del viatge d'estudis i qualsevol altre tipus de viatge que es
realitzi amb els alumnes.
- Coordinar la contractació d’autocars i serveis .
- Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que
s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre.

Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals
Correspon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals de cada centre la
promoció i coordinació de les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i,
per tant:
• 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 i les instruccions de la
direcció del centre.
• 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.
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• Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.
• Revisar periòdicament 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 activitat complementària a
les revisions oficials.
• Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.
• Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials
el model "Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional”.
• Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la
investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
• Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en
Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos
laborals.
• Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum dels
alumnes, dels continguts de prevenció de riscos.
• Altres tasques que li assigni la direcció, en l’àmbit de la prevenció de riscos.

Coordinadora Lingüística
Són funcions del coordinador lingüístic:
- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del projecte lingüístic.
- Assessorar el claustre en el tractament de les llengües pel que fa a l’elaboració del
projecte curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte
lingüístic.
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- Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la
concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i
col·laborar en la seva realització.
- Organitzar el seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció
de les peticions i necessitats del professorat del centre.
- Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el projecte
lingüístic que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

Coordinadoar Biblioteca

Les seves funcions són:


Gestió i manteniment de la biblioteca.



Fitxar amb suport informàtic tot el material de la biblioteca.



Gestionar el servei de préstec.



Vetllar pel manteniment i bon ús del material.



Dinamitzar i impulsar l’ús de la biblioteca com a Centre de Recursos per a
l’ensenyament i l’aprenentatge.



Presentar els plans de dinamització de la biblioteca.



Establir vies de difusió de les activitats de la biblioteca dins i fora del centre.



Orientar els membres de la comunitat educativa sobre els recursos disponibles.
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Coordinador TIC
Les seves funcions:







Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització dels recursos
informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.
Instal·lar i mantenir el programari de les aules d’informàtica del centre.
Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i
telemàtics del centre.
Aquelles altres que el director de l'institut li encomani en relació amb els
recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament
d'Educació.
Fer l’inventari del material informàtic del centre i vetllar pel seu manteniment.

Coordinadora TAC
Les seves funcions:








Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització dels recursos
informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.
Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis
en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica.
Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i
equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre
la seva formació permanent en aquest tema.
Aquelles altres que el director de l'institut li encomani en relació amb els
recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament
d'Educació.
Mantenir, actualitzar i dinamitzar la plataforma del centre.

Caps de Departament



Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual.
Establir l'adequada programació de les matèries pròpies (seqüències, disseny
general de les activitats, criteris mínims d'avaluació, activitats de recuperació).
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Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries
corresponents i vetllar per la seva coherència, així com per l'establiment de la
metodologia aplicable a la pràctica docent.
Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge dels
alumnes en les matèries i àrees corresponents.
Proposar a la direcció els materials didàctics i textos que s'hauran d'utilitzar en
les activitats d'ensenyament-aprenentatge de les matèries pròpies.
Elaborar a partir de les dades facilitades pel cap d'estudis, la proposta
d'assignació de grups als professors corresponents.
Prendre iniciatives, col·laborar i participar en la realització de les activitats no
estrictament acadèmiques de caràcter formatiu relacionades amb les matèries
pròpies.
Coordinar la programació de les activitats extraescolars (sortides, tallers, diades
culturals...) de les matèries pròpies.
Vetllar per la conservació i, en el seu cas, actualització del material didàctic
propi de les matèries corresponents.
Resoldre, en primera instància, les reclamacions formals sobre proves i
exàmens, i informar, a petició del director, quan la reclamació hagi de
traslladar-se a instàncies externes del centre.
Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del
Departament.
Assistir a les reunions de la Comissió Pedagògica convocades per direcció i
difondre la informació que d’aquestes es desprèn a la resta de membres del
departament.
Acollir els professors nous i orientar-los en els aspectes relatius a l’organització
de la matèria.
Gestionar les despeses creades pel departament i traslladar-les a la secretaria
del centre.

TUTORIA
El tutor de grup
És un professor de l'Equip Educatiu que s'encarrega de:
●

Programar conjuntament amb el coordinador de nivell i els altres tutors el
Crèdit de Tutoria i desenvolupar-lo. Aquesta programació està detallada en el
PAT.
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●

Fer d'enllaç entre el seu grup i l’equip educatiu.

●

Preparar i moderar les reunions d’ avaluació.

●

Conèixer i potenciar les interaccions que es donen en el grup tot intercanviant
informació amb la resta del professorat.

●

Tenir cura de l'organització de la classe (elecció de delegats, càrrecs, agenda de
classe, etc.) i potenciar la participació dels alumnes.

●

Transmetre al grup les qüestions generals de la vida del Centre i fomentar-ne la
participació activa.

●

Recollir els justificants de les faltes d'assistència dels alumnes del seu grup i
passar-les al programa de faltes.

●

Notificar periòdicament a la C. Pedagògica les faltes d’assistència dels alumnes
absentistes (Pla anual).

●

Convocar les reunions que cregui convenient per tractar qüestions referents al
seu grup-classe.

El tutor de seguiment
La figura de tutor de seguiment és un càrrec creat ad hoc al nostre centre que
compta amb el suport del claustre de professors i suposa un exercici voluntari de
solidaritat entre els docents del centre. Va néixer de la necessitat d’aprofundir en
l’acció tutorial a partir de la implantació de l’ensenyament secundari obligatori, amb
l’objectiu d’alliberar part de la complexa tasca del tutor de grup, establint una xarxa
d’implicació tutorial dins dels equips educatius que imparteixen docència a un
determinat nivell.
El tutor de seguiment és un professor de l'Equip Docent que té al seu càrrec un grup
reduït d'alumnes. Les seves funcions són:
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●

Conèixer les característiques personals de cada alumne
qüestionaris, entrevistes personals, entrevistes amb els pares, etc.

●

Fer el seguiment del progrés individual de l'alumne/a per ajudar-lo a millorar
en el seu rendiment i orientar-lo en la tria del seu currículum. Aquest
seguiment implica:
●

●
●

●

mitjançant

Prendre nota de les observacions de professors que afectin els seus
alumnes per informar als pares o el mateix alumne per tal de millorar
aquells aspectes que ho requereixin (oralment, butlletí de notes, etc.).
Coordinar amb els professors corresponents les matèries que porta
suspeses de cursos anteriors i els seves recuperacions.
Consultar setmanalment l’informe individual de la plataforma per tal
d’exercir un control eficaç de l’assistència, la puntualitat, els deures, els
comunicats, etc. i prendre les mesures oportunes.
Intentar donar resposta a les necessitats particulars de l'alumne
implicant les persones o serveis adients.

●

Establir el contacte amb els pares de l'alumne com a mínim 2 cops per curs.
Prendre nota dels temes tractats i sobretot dels acords per fer-ne un seguiment
i guardar-los a la carpeta de l’alumne/a.

●

Notificar a les famílies el llistat de faltes no justificades dels alumnes que estan
al seu càrrec (mitjançant
correu electrònic, els butlletins de notes,
telefònicament o, si s'escau, per carta certificada).

●

Encarregar-se dels tràmits i del compliment de les sancions dels seus
tutorands en coordinació amb el/la coordinador/a de convivència.
●

Guardar tots els documents (notes, sobretot les finals) entrevistes, etc. a la
carpeta de l’alumne/a. En acabar el curs, si no es continua amb els mateixos
nois/es es passa la carpeta al coordinador de nivell per tal que passi la
informació al nou tutor. S’ha de fer un resum per escrit d’aquells aspectes que
ens han anat més bé per al seguiment de l’alumne/a i sempre que sigui
possible, comentar-los personalment al nou tutor/a.
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Horari de tutoria
Setmanalment el tutor/a de grup tindrà dues hores de dedicació a les tasques tutorials.
Una es dedicarà a l’aplicació del pla d’acció tutorial amb tots els alumnes del grup que
tutoritza, i l’altra per a tasques diverses de tutoria (atenció individual, documentació,
control de faltes...). El tutor de seguiment tindrà una hora de dedicació a atendre les
famílies i a seguiment individual dels seus tutorands.
Dues vegades al trimestre el tutor de seguiment es reuneix amb els seus tutorands per
a orientar sobre el seu rendiment acadèmic i la seva evolució.

Responsable convivència de nivell
1. Els responsables de convivència de cada nivell hauran de recollir setmanalment
les incidències dels alumnes dels cursos implicats a la reunió d’equip docent i a
la mateixa reunió s’haurà de proposar la sanció corresponent d’acord amb el
nombre de fulls d’incidències acumulats.
2. Seran els responsables de recollir el document “comunicat de sanció” que els hi
lliurarà el tutor de seguiment i l’entregaran al coordinador de convivència.
3. Vetllaran pel compliment de les sancions, es a dir, faran el seguiment de les
sancions imposades per la Comissió de Convivència.
4. Es reuniran amb la comissió de convivència setmanalment.
5. S’encarregaran de controlar els retards de primers hores del matí. Aquests
retards estaran registrats al moodle del centre.
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI
Tècnica en Integració Social
L’objectiu d’aquesta figura és:
 Millorar l’integració social dels alumnes en risc o socialment desafavorits.
 Millorar la convivència als centres escolars.
Les seves funcions són:










Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social.
Participar en la planificació d’activitats d’integració social.
Afavorir relacions positives entre l’alumnat i l’entorn.
Intervenir en casos d’absentisme.
Col·laborar en la resolució de conflictes.
Acompanyar l’alumnat en activitats lectives i extraescolars.
Donar suport a la família en el procés d’integració.
Coordinar el projecte de mediació de centre.
Controlar els retards i les absències dels alumnes a primera hora del matí.
Traslladar la informació als responsables de disciplina de cada nivell.

Educadora USEE





Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials per a que pugui
participa n les activitats que organitzi el centre docent, així com, aplicar
programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en
l'elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: Autonomia
personal, adquisició d'hàbits d'higiene, habilitats socials, mobilitat i
desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida
adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres
ordinaris/centres d'educació especial.
Participar en el projecte educatiu del centre.
Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de
la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els professors que
intervenen amb aquests alumnes.
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Secretaria i administració
Són funcions del personal de secretaria i d’administració:



La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació.
La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat,
expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...
La gestió administrativa i la tramitació d’assumptes propis del centre.



Personal de consergeria
Les funcions que han de desenvolupar el personal subaltern són:







Vigilar les instal·lacions del centre.
Controlar els accessos i recepció de les persones que accedeixen al
centre.
Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
Atendre l’alumnat.
Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip
directiu.

La persona responsable de la consergeria del centre també s’encarrega, de
manera voluntària, del funcionament del Club de Lectura per a professors,
famílies i alumnes.

ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN I COORDINACIÓ
Els òrgans col·legiats de govern de l'INS Federica Montseny són el són el Consell
Escolar i el Claustre de Professors/es.
Consell Escolar
El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de
l'institut, i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves
activitats. Es reuneix, preceptivament, una vegada per trimestre i, a més, una a principi
i una a final de curs. Al si del Consell Escolar es constitueix una Comissió Econòmica,
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integrada pel director, que la presideix, el secretari, un professor, un pare d'alumne i
un alumne, designats pel Consell Escolar.
A) Composició:
a) La directora del centre, que n’és la presidenta.
b) La cap d'estudis.
c) La secretària de la junta que actua com a secretària del consell, sense vot.
d) Un/a representant de l'Ajuntament .
e) Sis professors/es elegits pel claustre.
f) Una representant del Personal d’administració i Serveis.
g) Tres representants del sector dels pares (dos elegits i un designat per l'AMPA).
h) Tres representants del sector de l’alumnat .
Si el tema a tractar ho requereix, la directora podrà convocar a les sessions del Consell
alguns altres membres de la comunitat escolar, que hi intervindran amb veu i sense
vot.

B) Funcions.
El Consell Escolar del centre té les funcions següents:
a) Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació de l’institut i assignar-los
competències.
b) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, dins el marc de la normativa vigent.
c) Revisar les sancions imposades per la direcció en matèria de disciplina als alumnes,
d) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i avaluar-ne el
compliment.
e) Aprovar el Projecte Educatiu de Centre, tenint en compte les disposicions educatives
vigents.
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g) Aprovar les normes d’organització i funcionament del centre i les possibles
modificacions i/o ampliacions.
h) Aprovar el Pla d'Acció Tutorial del centre, un cop escoltat el claustre.
i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats
complementàries, visites i viatges, menjador i colònies escolars, amb la col·laboració
de l'Associació de Mares i Pares.
j) Aprovar i avaluar la memòria anual d'activitats del centre.
k) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i
recreatives, i també en aquelles accions assistencials a les quals el centre pogués
prestar la col·laboració, després d’haver escoltat l'Associació de Mares i Pares.
l) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i
educatives.
m) Promoure l'optimització de l’ús de les instal·lacions, com també vetllar per la seva
conservació i renovació.
n) Supervisar l'activitat general del centre en els aspectes administratius i docents.
o) Controlar i vetllar pel bon funcionament del bar de l'institut.
p) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament
d'Ensenyament.

C) Funcionament.
El Consell Escolar es reunirà preceptivament un cop a l’inici de curs, una vegada al
trimestre i una vegada a final de curs, sempre que el convoqui el/la president/a o ho
sol·liciti almenys un terç dels membres.
Les decisions en el si del Consell Escolar es prendran normalment per consens. Si no és
possible arribar a cap acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres
presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.
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D) Comissions.
Són funcions de les comissions estudiar, informar i elevar propostes al Consell sobre
aquells aspectes del seu àmbit que els sol·licitin o considerin convenient d'aportar,
com també desenvolupar les tasques que el Consell els encomani.
Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica està integrada per la directora, la secretaria, un membre del
professorat, un pare o mare i un membre de l'alumnat .

Comissió Permanent:
Aquesta comissió té les competències que expressament li delega el Consell Escolar.
L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del Centre no són
delegables. Està formada per la directora, la Cap d’Estudis, un representant dels
professors, un dels pares i un dels alumnes. Assisteix la secretària amb veu i sense vot.
La renovació dels representants dels diversos sectors es farà a través de les eleccions
corresponents convocades per l'administració. Si hi ha cap vacant abans d'acabar la
permanència al Consell, es nomenarà el següent candidat/a de la llista de votacions
corresponents, que exercirà el càrrec pel període en què l’hauria exercit la persona
substituïda; si la llista no tingués més membres, la vacant quedarà descoberta i no es
cobrirà fins a les properes eleccions.
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.

El Claustre de professors
És l'òrgan de participació del professorat en la gestió i planificació educatives de
l'institut. Està integrat per la totalitat de professors que hi presten serveis i el presideix
el director. L'assistència ales seves sessions és obligatòria per a tots els seus membres.
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El Claustre es reuneix com a mínim un cop al trimestre i una vegada a l’inici i final de
curs.

Funcions del Claustre

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.
g) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del
centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el
marc de l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la direcció del centre amb una
antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser
objecte de debat, i, si escau, d'aprovació.

ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ
Comissió Pedagògica
La comissió pedagògica està formada pels òrgans unipersonals de govern (direcció, cap
d’estudis i coordinació pedagògica) i òrgans unipersonals de coordinació (Caps de
Departament). Té com a funció la supervisió i coordinació de totes les activitats
educatives desenvolupades al centre que formen part de la programació general anual,
i serveix de via d’informació i comunicació entre l’equip directiu i els òrgans de
coordinació. Les reunions es celebraran, prèvia convocatòria, quan la direcció del
centre així ho determini.
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Comissió de convivència

Integrada per la directora, un referent de cada equip docent i la TIS del centre. Es
reuneix setmanalment per garantir la correcta aplicació de les normes de convivència
al centre.
Funcions:
Resoldre les sancions o actuacions que corresponguin a conductes contràries o
greument perjudicials per a la convivència en el centre. Per a aquesta tasca la Comissió
rebrà i estudiarà la proposta de l’equip docent.
Proposar la incoació dels expedients o dels processos abreujats per a casos de
conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.
Informar el Consell Escolar de les resolucions preses i de la valoració del resultat del
procés.

Els Equips Docents
El conjunt de professors que imparteixen classe als alumnes d’un mateix nivell
constitueix l’equip docent. Es reuneixen per tal d’actuar coordinadament en
l’establiment de criteris metodològics i d’avaluació consensuats, garantir la correcta
convivència del grup d’alumnes del mateix nivell. Aquest equip docent es constitueix
en el grup en junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les
decisions resultants.
Es constitueixen quatre equips docents: un per a cada curs de la ESO. L’equip educatiu
de batxillerat (1r i 2n) està format per tots els professors que imparteixen matèries en
aquests nivells.

Els equips educatius d’ESO es reuneixen els dimecres de 15.45 a 17.45h. L’equip
docent de batxillerat es reuneixen com a mínim dos cops el trimestre.
Les reunions dels equips educatius estan coordinades pels coordinadors o referents de
cada nivell.
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Comissió d’atenció a la diversitat

Instrument organitzatiu i d’atenció als alumnes que permet coordinar totes les
intervencions que es fan al centre tant per part del professorat com dels serveis
externs (EAP psicològic, EAP social, S. Socials de l’ajuntament, EAIA, etc.) és la CAD.
Hi ha establerts dos tipus:
-

-

La CAD interna s’ocupa més de les problemàtiques personals dels alumnes.
Es reuneix la psicòloga de l’EAP, la TIS, la directora, la coordinadora
pedagògica, un representant de la USEE i del Departament d’Orientació. Té
una periodicitat setmanal i és en aquest marc on es tracten les darreres
actuacions tant de les noves exploracions com dels seguiments, coordinant
totes les intervencions que s’estan oferint des dels diferents àmbits i
especialitats. Cal dir que tots els especialistes externs que treballen
individualment amb els alumnes (Salut Mental, logopedes, neuròlegs del
Parc Taulí, etc.) tenen contactes periòdics o puntuals amb l’EAP i és
mitjançant aquestes trobades com es coordinen aquests serveis externs
amb el professorat.
La CAD Social, amb una periodicitat mensual, s’ocupa més de dinàmiques
familiars que incideixen negativament en el desenvolupament social,
acadèmic, etc. dels alumnes: l’absentisme, l’atenció als fills i filles, falta de
material, etc. Són presents els mateixos membres de l’altra CAD més l’EAP
social i els serveis socials de l’ajuntament que estan coordinats amb d’altres
professionals com educadors de carrer, EAIA, etc.

Els Departaments Didàctics
Cada professor del Claustre està adscrit a un Departament Didàctic o Seminari que és
l’òrgan col·legiat de coordinació. A cada Departament o seminari es coordinen les
activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es concreta el currículum i es
vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Es reuneixen
setmanalment durant tot el curs.
Els departaments didàctics es constitueixen en funció de les especialitats dels
professorat. Aquestes especialitats s’agrupen d’acord amb els àmbits del coneixement
que en el nostre centre es concreten de la següent manera:
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- Departament de Llengües: format pel professorat de Llengua i Literatura Catalana i
Castellana.
- Departament de Llengües Estrangeres: format pel professorat de Llengua Anglesa i
Francesa
- Departament de Ciències Socials: format pel professorat de Ciències Socials i
Clàssiques.
- Departament de Ciències: format pel professorat de Biologia i Geologia i Física i
Química.
- Departament de Tecnologia: format pel professorat de Tecnologia.
- Departament de Matemàtiques: format pel professorat de Matemàtiques i Economia.
- Departament Orientació: format pel professorat d’orientació
.
- Departament d’Expressió: format pel professorat de Música i Educació Visual i
Plàstica i Educació Física
-USEE: format pels professionals que atenen els alumnes amb Necessitats Educatives
Especials amb retard mental lleu.

FUNCIONS DE LA USEE
La unitat de suport a l’educació especial (USEE) és un recurs per facilitar l’atenció
educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb
discapacitats intel·lectuals lleus amb un dictamen psicològic.
Els professionals assignats a aquesta unitat ha d’atendre 8 alumnes dels esmentats al
paràgraf anterior.
Les seves funcions són:
Donar suport als professors del grup ordinari, mitjançant l’elaboració de
materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquests alumnes en
les activitats generals del grup i la concreció d’estratègies per fer possible la
seva participació en les activitats de l’aula ordinària.
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També els correspon l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les
activitats a l’aula ordinària, i la col·laboració en el procés educatiu dels
alumnes.
Atendre i portar la tasca docent dels àmbits curriculars dels grups de
Diversificació curricular.
Els alumnes formen part d’un grup ordinari. En la presa de decisions referides a
aquests alumnes participen els professors per mitjà dels equips docents i de la
comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent. Els alumnes atesos pels
professionals de la USEE tenen com a marc curricular de referència, amb
caràcter general, el mateix que s’estipula per al conjunt dels alumnes, reflectit
en el projecte educatiu, prioritzant aspectes que afavoreixen la seva autonomia
i equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats socials.
Les adaptacions que es fan per a cada alumne es determinen en el seu pla
individualitzat. És l’equip docent qui estableix els criteris per a l’atenció i
l’avaluació d’aquests alumnes treballant de manera coordinada amb la comissió
d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre.
Els professors de la USEE col·laboren amb el tutor/a del grup ordinari en la tutoria
individual dels alumnes que atenen i en el seguiment del seu procés d’aprenentatge i
aporten a l’equip docent, per a l’avaluació de l’alumne/a, tota la informació sobre la
seva evolució en aquelles matèries en què tinguin una intervenció directa, i els
elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de maduresa. Així
mateix, tots els professors que imparteixen docència a l’alumne/a aporta les
valoracions corresponents.

SERVEIS EXTERNS
EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic)
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És un òrgan integrat per psicòlegs, pedagogs, assistents socials i personal sanitari que
tenen com a objectiu l'assessorament i l'orientació psicopedagògica a les escoles.

Són funcions de les EAP:
Detecció precoç dels problemes i trastorns en el desenvolupament psicopedagògic dels
alumnes.
Prevenció educativa en el medi escolar, familiar i social.
Valoració de les necessitats educatives especials d'un alumne determinat i les seves
possibilitats.
Elaboració i seguiment de programes de desenvolupament individual en col·laboració
amb els professors del centre.
Orientació escolar, personal i vocacional dels alumnes.
Assessorament i ajuda tècnica als professors.
Al centre l’EAP tant psicològic com social fa el traspàs d’informació a l’institut si hi ha
alguna
intervenció durant la Primària. Concretament intervé en el traspàs
d’informació de 6è a 1r D’ESO que es fa al mes de juny, es passa la informació per tal
que el tutor/a individual disposi de l’esmentada informació. Si un/a d’aquests alumnes
necessita tornar a ser atès/a per l’EAP es considera una revisió.
Si el tutor/a individual o l’Equip Docent creu que un alumne /a que no ha estat atès
per l’EAP, tant psicològic com social, necessita que aquest servei intervingui, omple el
full de derivació ( ja sigui mitjançant el document virtual o en format paper) i l’envia a
la Cap de departament d’Orientació, que, en rebre la demanda, programa l’actuació
que ha de realitzar conjuntament amb la professional de l’EAP.
Un cop realitzades les exploracions, intervencions, etc. l’EAP ha de fer el retorn al tutor
individual oralment; el tutor/a en deixarà constància per escrit que quedarà a la
carpeta de seguiment de l’alumne/ a i en donarà una còpia a la Cap de Departament
d’Orientació. El tutor informarà oralment del cas a l’equip docent.
A partir dels acords presos, el tutor/a individual informarà a l’EAP de l’evolució
del’alumne/a per fer-ne el seguiment.
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PEEBV (Pla Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès)
La nostra implicació a les diferents Comissions és activa, regular i continuada.
Les comissions en les que participem són:
1.- COMISSIÓ SALUT :
OBJECTIU:
Promoure hàbits saludables entre els adolescents. Planteja, revisa i valora projectes
relacionats amb la salut tant física com mental dels joves.
PARTICIPANTS:
Instituts (2), Inspecció educativa (1), Agent salut Ajuntament (1), CAP (2), Salut Mental
(1), EAP (1), dinamització PEE (1)
Planteja, revisa i valora projectes relacionats amb la salut tant física com mental dels
joves.

2.-COMISSIÓ TRANSISIÓ ESCOLA TREBALL :COMISSIÓ TET
OBJECTIUS:
Assegurar bones transicions escola/treball, escola/escola, treball/escola.
Possibilitar projectes de vida enriquidors.
Assegurar una bona orientació a la totalitat de l’alumnat.
Garantir recursos formatius idonis per a tothom.
PARTICIPANTS:
Instituts (2), Escola adults (1), Servei municipal d’ocupació (1), Serveis Socials (1), EAP
(1), Servei d’educació de l’Ajuntament (1), Assessorament URL (1), dinamització PEE
(1).
Posa en marxa el projecte d’incorporar a la comissió els tutors/es de 3r i 4t dels 2
instituts així com les coordinadores/res de nivell.
3.- COMISSIÓ INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
OBJECTIUS:
35

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Federica Montseny

Promoure la implicació de les famílies en l’educació.
Donar estris per millorar el vincle familiar
Millorar la interrelació famílies/centres escolars
Millorar la salut dels infants
PARTICIPANTS:
Instituts (2), CEIPS (4), Llars infants (2), EAP (1), Serveis Socials (1), Servei d’infància
Ajuntament (1), Servei joventut Ajuntament (1), Servei educació Ajuntament (1), Espais
familiars (1), CAP (1), dinamització PEE (1)

4.-: COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENTS I JOVES
OBJECTIUS:
Afavorir la participació activa dels adolescents i joves de la comunitat
PARTICIPANTS:
Instituts (2), Pla de desenvolupament comunitari (1), Servei de joventut de
l’Ajuntament (1), Servei d’infància de l’Ajuntament (1), Servei de cultura i participació
ciutadana de l’Ajuntament (1), dinamització PEE (1)

7.- COMISSIÓ PERMANENT
OBJECTIUS:
Seguiment comissions i accions
Tallers d’estudi assistit
Convivència i interculturalitat
PARTICIPANTS:
Inspecció educativa (1), Assessora LIC (1), Serveis educatius (1), Servei educació de
l’Ajuntament (1), CEIP (1), Instituts (2), Pla de desenvolupament comunitari (1), Servei
d’esports de l’Ajuntament (1), FAMPA (1), CAP (1), Ciutadania (1), dinamització PEE
(1).
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8. COMISSIÓ FOMENT LECTURA
OBJECTIU:
Aquesta comissió està formada per les biblioteques del municipi i té com a objectiu
millorar el gust per la lectura i la competència lectora dels alumnes de Badia. Es pretén
unificar activitats i fer partícips a totes les biblioteques de les actuacions en aquest
sentit.
PARTICIPANTS:
Biblioteca municipal, biblioteques escolars primària-secundària, biblioteca Casal de
Joves.

LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
1. NORMES DE CONVIVÈNCIA
1.1. A L'AULA
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a) L'aula és un espai destinat al treball i a la convivència. Per aconseguir un bon
funcionament de les activitats que s'hi imparteix són indispensables la col·laboració i el
respecte entre l'alumnat i el professorat, una actitud participativa i el manteniment de
l'ordre.
b) Els alumnes, a l'aula, han de seguir les normes següents:
- Portar el material necessari, requerit per cada professor.
*Aquells alumnes que entrin al centre a primera hora sense cap tipus de
material escolar (llibreta i bolígraf com a mínim) hauran de tornar a casa a
buscar aquest material. La TIS del centre trucarà a la família per informar
d’aquests fets abans que l’alumne surti del centre. La TIS deixarà a la casella del
tutor de seguiment un full informant-ne.
- Seure en el lloc que hagi estat assignat pel professor i no moure-se'n.
- Esperar el professor dins de la classe i tenir el material a punt.
- Respectar els torns de paraula en les activitats orals i escoltar les intervencions dels
altres companys.
- No interrompre les explicacions del professor.
- Alçar la mà per poder intervenir a classe.
- Treballar i fer les tasques encomanades pel professor.
- Sota cap excusa cap alumne podrà assistir a les classes sense fer les tasques
encomanades pel professor.
- Aprofitar les absències dels professors (amb professorat de guàrdia) com a hora de
treball i d’estudi.
- Arribar puntual a l’inici de les classes.
- No portar barrets ni gorres a classe.
- Vestir-se respectant els altres.
- No es poden fer servir durant l’horari lectiu telèfons mòbils ni cap aparell electrònic.
c) Tant l'alumnat com el professorat tenen dret al respecte de la seva integritat física i
de la seva dignitat personal. Qualsevol agressió a aquest dret fonamental haurà de ser
comunicada immediatament a la direcció del centre.
d) L'alumnat és responsable del manteniment de l'aula i de la conservació i bon ús del
material. A aquelles persones que ocasionin desperfectes se'ls aplicarà la normativa
disciplinària corresponent i estaran obligades a reparar els danys i a restituir-ne el
material. Seran responsables les persones que ho executin i les que ho tolerin i ho
permetin.
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e) Diàriament es fa neteja de totes les dependències del centre. Per tant, els alumnes
han de col·laborar perquè aquesta neteja es mantingui al llarg de tota la jornada
escolar:
- Cal fer servir les papereres i no llençar res a terra.
- No s'ha d'escriure i embrutar les taules, cadires, parets, portes, etc.
f) No es pot beure ni menjar dins de l'aula, ni fumar en tot el recinte de l'institut, així
com prendre alcohol. Aquells alumnes que fumin dins els centre seran expulsats un dia
a casa.

1.2. ALS PASSADISSOS
a) Tant els passadissos com les escales i els vestíbuls són llocs de trànsit i no d'estada,
per tant, no és permès estar-s'hi ni fer-hi soroll.
b) Els alumnes han d'esperar el professor dintre de l'aula. Si l'aula està tancada hauran
d'esperar l’arribada del professor respectant les normes de convivència.
c) Durant els canvis de classe els alumnes no podran estar-se als passadissos, baixar al
vestíbul o sortir al porxo.
d) Quan els alumnes hagin de fer un canvi d'aula el faran el més ràpidament i
ordenadament possible.

1.3. ALS ESBARJOS
a) Quan toca el timbre del pati cal sortir de classe l’abans possible.
b) Els espais on es pot romandre dins el centre durant l’esbarjo són: pati, zona de
la planta baixa a partir de la cantina, sala de jocs i biblioteca.
c) La biblioteca s’obrirà a l’hora del pati per tal que els alumnes que vulguin
estudiar pugueu fer-ho. Passats 5 minuts de l’inici del temps d’esbarjo es
tancarà la porta per tal que l’ambient de treball sigui adequat.
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d) En cas de pluja, els alumnes podran quedar-se als porxos i als passadissos de la planta
baixa, hi podran menjar i hauran de mantenir la neteja dels espais utilitzant les
papereres.

e) Els alumnes de Batxillerat podran sortir del recinte de l'Institut en l'horari d'esbarjo si
tenen autorització signada pels pares, tutors o són major de 18 anys . Hauran de sortir
durant els primers cinc minuts i tornaran a entrar durant els últims cinc minuts.

f) Els alumnes utilitzaran les papereres del pati per col·laborar en la neteja d'aquest i
com a senyal de cultura i educació.

1.4. ALS LAVABOS
a) Els lavabos s'han de deixar, cada vegada que siguin utilitzats, en les millors
condicions possibles. Els alumnes haurien de procurar de deixar-los tal com els
agradaria trobar.
b) No s'han de llençar al wàter objectes que els puguin embussar.
c) Dins els lavabos s'hi ha de romandre el temps indispensable No es pot utilitzar com a
lloc de reunió, i cal recordar que hi està rigorosament prohibit fumar.

1.5. EDUCACIÓ FÍSICA
Per a les classes d'Educació Física és obligatori i indispensable portar l'equip esportiu.
Si es té alguna incapacitat s'ha de demanar l'exempció per a tot el curs presentant un
justificant mèdic oficial a l'inici del curs que s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de
l'alumne.
En el cas d'impossibilitat temporal (malalties, petites lesions,etc.)es demanarà un
justificant, l'imprès del qual es recollirà a consergeria.

1.6. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
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L'assistència i la puntualitat han de ser norma obligatòria de tots els alumnes cada dia
ja que és una condició necessària per facilitar des del seu inici, el bon
desenvolupament de les classes.
- És deure de l'alumne romandre en el Centre durant tot l'horari lectiu i només podran
sortir en cas de necessitat.
- Quan un alumne tingui una indisposició en horari escolar haurà de ser atès de la
següent manera:
- S'avisarà els pares o familiars més pròxims a fi de donar a conèixer la situació
de l'alumne, i que aquests vinguin a recollir-lo al centre.
-

En el cas que no sigui possible localitzar els pares, l'alumne romandrà al centre
si la indisposició és lleu. En el cas que es decideixi que ha de rebre atenció
mèdica serà acompanyat pel professor de guàrdia fins al centre mèdic que
correspongui.

-

Si l'alumne pateix una indisposició lleu només podrà sortir del centre amb algun
familiar de l’alumne/a, major d’edat.

-En el cas que un alumne hagi de sortir del centre per una causa justificada (visita
mèdica o similar), haurà de portar el justificant firmat per la família amb el motiu de l’
absència. L’alumne/a baixarà a l’hora que hagi de marxar a consergeria. Si es tracta
d’alumnes de 1r i 2n d’ESO, el pare/mare o persona autoritzada haurà de venir a
buscar-lo. Els alumnes de 3r i 4t hauran d’informar la conserge que ho notificarà al
membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia per tal que truqui a la família per
autoritzar la sortida.

- Les faltes d'assistència dels alumnes es consignaran a la plataforma i tal fet és
responsabilitat del professor que doni la matèria en aquell moment.
Les famílies rebran un sms cada dia amb el registre de les absències i retards dels seus
fills/es
- El tutor de grup recollirà els justificants de les faltes d’assistència i dels retards i les
passarà al programa de faltes.
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- El tutor de seguiment controlarà setmanalment les faltes i retards dels seus
tutorands.
- Els alumnes que arribin amb retard injustificat a primera hora del matí hauran de
romandre a l’entrada de l’institut fins les 09:00h. Els alumnes que arribin tard a classe
al llarg del matí, hi hauran de ser admesos, llevat del batxillerat. El professor ho farà
constar a la plataforma del centre. Quan un alumne superi els tres retards, serà
considerat com una conducta contrària a les normes de convivència. L’acumulació de
retards afectarà a la qualificació de l’alumne.
Absència del professor/a últimes hores
En cas d'absència del professor/a a últimes hores, se seguirà la següent normativa:
a) Primer i segon d’ESO. No podran marxar en cap cas.
b) Tercer, quart d'ESO i batxillerat. En casos excepcionals, quan el centre no disposi de
professors de guàrdia per a cobrir els grups que estiguin sense professor, podran
marxar o no entrar en el cas que la família hagi signat el full d’autorització a aquest
efecte.
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2. RÈGIM DISCIPLINARI I PROCEDIMENT SANCIONADOR
L’objectiu del règim disciplinari és garantir la bona harmonia del centre i tenir els
elements operatius necessaris per sancionar els casos de comportament incorrecte per
part de l’alumnat i facilitar les actituds de responsabilitat en actuacions futures.
La normativa bàsica de referència a l’hora de concretar el règim disciplinari i el
procediment sancionador de l’alumnat al centre, és el següent:
* Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig ((«BOE» 106, de 4-5-2006.), d’Educació (LOE)
(Protocol Expedients).
* Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC 16.7.2009) d’educació (LEC)
* Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010)
Algunes consideracions:
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius deroga l’article 4
i el Títol IV (règim disciplinari) del Decret 279/2006, de 4 de juliol. Aquest decret
d’autonomia regula el règim disciplinari de l’alumnat (mesures correctores i
sancionadores, procediment en la correcció de faltes, etc.) en consonància amb allò
que disposa la LEC quan parla de la convivència en els centres educatius.
El Decret 102/2010 també indica que les normes d’organització i funcionament dels
centres educatius han de determinar l’aplicació de mesures per a la promoció de la
convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en
què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i
l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies
que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat. Aquestes
normes també han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades
d’assistència a classe i de puntualitat.

La potestat disciplinària de l’administració educativa, que abans de l’entrada en vigor
de la LOCE i posteriorment de la LOE s’atribuïa als consells escolars dels centres, ara
correspon al director. Al consell escolar li correspon conèixer la resolució de conflictes
disciplinaris i vetllar per a què s’atengui a la normativa vigent. Quan les mesures
disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que
perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares
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o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, en el seu cas, les mesures
oportunes.

PRINCIPIS GENERALS D’ACTUACIÓ PREVISTOS EN GARANTIA DELS DRETS DE LES
PERSONES

1. Cap alumne/a podrà ser sancionat per conductes diferents de les tipificades en
la LEC (faltes greus) o en les NOFC.
2. No es pot privar l’alumnat de l’exercici del dret a l’educació ni, en l’educació
obligatòria, del dret a l’escolarització.
3. Prohibició d’imposar sancions contràries a la integritat física i a la dignitat
personal de l’alumne/a.
4. La resolució de conflictes, que s'ha de situar en el marc de l'acció educativa, té
per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels
alumnes.
5. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s'han d'ajustar als
principis i criteris següents:
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han
d'assegurar el compliment dels deures dels afectats.
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb
la
mínima
pertorbació per a l'alumnat i el professorat.
c) Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui
pertinent.
6. Les mesures correctores i sancionadores han d'incloure, sempre que sigui
possible, activitats d'utilitat social per al centre educatiu.
7. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el
nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies
personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l'acte que
les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del
procés educatiu dels alumnes.
8. Es poden corregir i sancionar conductes realitzades dins del recinte escolar o
durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i en els serveis
de menjador i transport escolar o d’altres organitzades pel centre.
9. Es poden corregir i sancionar conductes que, encara que dutes a terme fora del
recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida
escolar i afectin altres companys o altres membres de la comunitat educativa.
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TIPUS DE CONDUCTES SANCIONABLES

Dos tipus de conductes sancionables:
1. Les que es consideren contràries a la convivència en el centre.
2. Les que es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el
centre.

La valoració de les conductes contràries a les normes de convivència es farà mitjançant
els fulls d’incidències. Serà l’equip educatiu de cada nivell qui decidirà la gravetat de
les conductes i proposarà les sancions que cal imposar en cada cas.

GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes, s’han de tenir
en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de
la resta de l’alumnat.
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la
carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de
manera compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
Els actes o conductes contràries s’han de considerar especialment greus, i les mesures
sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat,
quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra
circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per
l’actuació a corregir.
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CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE.
Les accions que són objecte de sanció són les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat
escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del
centre.
d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat
escolar.
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del
material d'aquest o del de la comunitat escolar.*
f) L’ús del mòbil durant les hores de classe sense autorització del professor.
g) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat
escolar i que no sigui greu.
Les sancions que es poden imposar en els supòsits anteriors són:
1. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu i/o la
reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres
membres de la comunitat educativa.
2. Privació del temps d'esbarjo.
3. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries
del centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la
finalització del corresponent curs acadèmic.
4. Canvi de grup o classe de l’alumne/a.
5. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període que no
podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que aquest fet comporti la
pèrdua del dret a l’avaluació contínua.
6. * 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. (*Restitució o reparació en un 100% de
l’import si el dany és intencionat i d’un 20% si el dany no ha estat intencionat).
7. En el cas d’alumnes que reiteradament fan ús del mòbil durant les classes el
professor el retirarà i portarà a direcció on es custodiarà fins a última hora del
matí. Si, tot i així, l’alumne continua amb aquesta actitud, es sancionarà
l’alumne prohibint-li que el porti al centre.
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8. Quan un alumne/a es expulsat de classe i es nega a sortir, tant al professor
d’aula com al professor de guàrdia, serà expulsat del centre durant un dia.
9. Quan un alumne tingui una incidència per fumar dintre del recinte escolar, serà
expulsat del centre durant un dia.
FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

Les accions que són objecte d’obertura d’expedient són les següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur
integritat personal.
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del
centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials
per a la salut, i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.
e) Els actes o les conductes a què fan referència els anteriors punts que impliquin
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició
personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.

Les sancions que es poden imposar en els supòsits anteriors són:

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

Àmbit i procés.
El procés de mediació es pot utilitzar com a estratègia preventiva en la gestió de
conflictes interpersonals que no estiguin necessàriament tipificats com a conductes
contràries a la convivència, en conflictes generats per conductes contràries a les
normes de convivència i en conductes greus que hagin originat un perjudici a altres,
llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents.
a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la

comunitat educativa, o si es tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de
conductes contràries a les normes de convivència del centre.
b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el
mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el
resultat d’aquests processos.

Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de reparació de reconciliació, un cop
aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les
persones.
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ABSENTISME

Les faltes d’assistència i els retards s’han de justificar al tutor/a de grup en el termini
de 3 dies, si és possible amb la certificació corresponent (metge...). Aquesta certificació
és obligatòria en el cas que la falta coincideixi amb un dia d’examen. El tutor de grup
justificarà les faltes a la plataforma del centre setmanalment. El tutor de seguiment
revisarà les incidències dels seus tutorands setmanalment i les comunicarà si escau a la
família.
Protocol d’absentisme

Quan algun professor/a detecta que un alumne/a té faltes d’assistència injustificades
ha de seguir el següent protocol:

-

Ho comenta a l’equip docent per comprovar si només falta a una assignatura o
a moltes, si falta a primeres hores, etc.

-

El tutor de seguiment es posa en contacte amb els pares telefònicament si
acumula entre 5 i 9 faltes injustificades.

-

Entre 10 i 20 faltes, el tutor de seguiment demanarà telefònicament una
entrevista urgent amb els pares per tractar l’absentisme escolar del cas.

-

A partir de 20, el tutor de seguiment notificarà la problemàtica del cas als
pares, per carta certificada comunicant-los que se sancionarà l’alumne/a i que
es passa la informació a la TIS del centre i a l’EAP social.

-

A partir del moment en què l’alumne/a és considerat absentista, el tutor/a
individual ha de fer un seguiment acurat i un cop al mes ha d’informar del
nombre de faltes a l’EAP. Aquests casos es tracten en la CAD social per
coordinar les actuacions que es fan al centre (T. Individual, EAP, TIS, E. Docent,
E. Directiu, etc.) amb les que porten endavant els Serveis Socials de
l’ajuntament (educadors de carrer, entrevistes amb la família, etc.)

-

Si un alumne/a és absentista (esporàdic o habitual) amb la justificació familiar,
l’equip docent considerarà si el tutor de seguiment ha de fer o no la demanda
d’intervenció de la TIS del centre o l’EAP.
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Tipus d’absentisme

1) Es considera absentisme esporàdic sense justificar aquell que pot afectar a la
totalitat de les classes o a determinades matèries i supera les 30 hores lectives totals o
el 20 % de les hores lectives en una determinada matèria, comptabilitzades durant tot
el curs.
2) Es considera absentisme habitual sense justificar aquell que supera els set dies
lectius durant un mes.
3) Es considera absentisme perllongat justificat aquells casos de malaltia, de
participació en actes esportius de seleccions nacionals, actes artístics de l’alumnat
oficials de música i dansa i tots aquells amb una justificació documental aliena als
pares o tutors de l’alumnat i emesa per un organisme oficial. L’Equip Docent farà una
proposta pedagògica de treball, que pot arribar a l’adequació curricular, sempre
seguint la normativa vigent.

Normativa faltes d’assistència a l’ESO
Les faltes d’assistència o retards injustificats poden donar lloc a les següents sancions:
-

L’acumulació de tres retards injustificats al llarg d’un mes suposarà que
l’alumne es quedi a la biblioteca el temps d’esbarjo d’un dia.
L’acumulació de 6 retards injustificats en un mes suposarà dos dies de sanció
sense pati.
Si l’alumne n’acumula 9 retards passarà a ser una falta greu amb la sanció
corresponent, que decidirà la comissió de convivència.

A més els retards i les faltes injustificades afectaran els resultats dels alumnes de la
següent manera:
Com a criteri general l’acumulació d’un 20% (6-8hores/matèria i trimestre) de faltes
d’assistència o retards suposarà un punt menys a la nota de cada matèria en la
corresponent avaluació, aquest criteri augmentarà proporcionalment segons el
número d’absències o retards.
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Normativa faltes d’assistència a batxillerat
Les faltes d’assistència o retards s’han de justificar al tutor/a en el termini de 3 dies, si
és possible amb la certificació corresponent (metge...). Aquesta certificació és
necessària en el cas que la falta coincideixi amb un dia d’examen.
Les faltes d’assistència injustificades poden donar a lloc a les següents sancions:
Com a criteri general l’acumulació d’un 20% de faltes d’assistència suposarà
un punt menys a la nota de cada matèria en la corresponent avaluació.
-

Assignatures de 4 hores setmanals: 8 faltes no justificades.
Assignatures de 3 hores setmanals: 6 faltes no justificades.
Assignatures de 2 hores setmanals: 4 faltes no justificades.

Els retards es consideraran com a faltes d’assistència injustificades. El professor no
està obligat a deixar entrar un alumne si aquest arriba tard.
El professor de la matèria comunicarà a l’alumne i al tutor/a l’acumulació de faltes. El
tutor/a informarà per escrit a la família de la situació del seu fill/a.
Es podria considerar en casos extrems (absències d’un 50% o més) la pèrdua
d’avaluació continuada, donat que la no assistència reiterada de l’alumne impedeix
que es puguin aplicar correctament els criteris i procediments d’avaluació establerts
pels departaments. En aquests casos els alumnes tindrien el dret a examinar-se al final
de cada trimestre i/o al final de curs.

Dret de vaga
A partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions
col·lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en
exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre, amb la
corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no té la consideració de falta, en
el cas que ho justifiquin les famílies pels canals ordinaris.
En aquests casos els representants del curs (delegats i sotsdelegats)
presentaran a la direcció del centre, amb una antelació de 48 hores, un escrit
sol·licitant aquest dret; la direcció del centre autoritzarà la falta d’assistència. L’institut
mantindrà la seva activitat normal per als alumnes que no exerceixin el dret a vaga.
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3.PROTOCOL DE DISCIPLINA
El professor que, davant l’alteració del desenvolupament normal de les seves activitats
educatives, indiqui a l’alumne d’abandonar l’aula (per continuar en el lloc adient la
feina encomanda) haurà de seguir els passos següents:

a) Enviar l’alumne expulsat a la Biblioteca.
b) El professor de guàrdia que és a la biblioteca parlarà amb l’alumne sobre els
fets i li donarà el full de reflexions per omplir-lo voluntàriament, document
que es pot fer servir com a atenuant o agreujants de la falta. L’alumne serà
registrat al programa dissenyat a aquest fi .
c) Romandrà a la biblioteca amb feina que li haurà posat el professor que l’ha
expulsat o li’n posarà el professor de guàrdia.
d) El professor de guàrdia passarà la feina feta per l’alumne al professor que
l’ha expulsat.
e) A la biblioteca només podran haver-hi un màxim de 6 alumnes. La resta
haurà de retornar a l’aula tot i que serà registrat com alumne expulsat.
f) Si un alumne expulsat no es presenta a la biblioteca es considerarà com una
conducta contrària greu a les normes de convivència i serà sancionat amb
un full d’incidències vermell.
g) Tot alumne que estigui pels passadissos, sense cap motiu específic, serà
sancionat.
h) En cas d’absència del professor de guàrdia, l’alumne haurà de tornar a l’aula
amb el seu grup ja que no hi haurà cap professor que se’n pugui
responsabilitzar.

La valoració de les conductes contràries a les normes de convivència es farà mitjançant
el registre d’incidències al programa d’expulsats. El procés és el següent:
a) El professor que sanciona haurà d’introduir a la plataforma del centre la incidència
amb una explicació dels fets.
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b) Els incidents que es produeixin durant l’hora del pati seran consignats pel/la
professor/a de guàrdia com en els altres casos.

c) Diàriament s’enviarà un sms a les famílies dels alumnes que tinguin una incidència.
Igualment s’enviarà un correu electrònic al tutor de seguiment i coordinador de
convivència.

d) Si la incidència és greu (vermell), el professor que sanciona haurà de trucar els
pares.

e) Com a criteri general 3 incidències lleus equivalen a 1 incidència greu.

f) Les sancions per acumulació d’incidències seran decidides en la comissió de
convivència o en el seu defecte, per la direcció.

g) En cas de sanció a l’alumne/a, el TUTOR DE SEGUIMENT haurà d’omplir el
DOCUMENT de COMUNICAT DE SANCIÓ, que trobarà a la Sala de Professors o a la
pàgina web del centre, i haurà de TRUCAR LA FAMILIA per intentar reconduir les
conductes contràries a la convivència del seu tutorand. Els comunicarà que en els
pròxims dies es lliurarà al seu fill/a el document conforme la sanció, i que cal que el
tornin signat. Seguidament s’haurà d’entregar aquest document omplert i signat al
Coordinador de Disciplina del Nivell. Fins que no s’entregui el COMUNICAT DE
SANCIÓ al coordinador, no es podrà sancionar a l’alumne.

h) Una vegada decidida la sanció final, el Coordinador de Convivència del Centre,
decidirà en quines dates s’haurà de complir la sanció, registrarà el document a
secretaria, i s’encarregarà de donar-lo a l’alumne. El TUTOR DE SEGUIMENT rebrà
una còpia del document registrat, i l’haurà d’arxivar a la carpeta personal de
l’alumne/a.
i) Si un alumne acumula faltes greus i l’equip docent decideix sancionar-lo amb una
expulsió a casa, el tutor de seguiment ho haurà de comunicar a la família
mitjançant el document (Faltes indisciplina expedient) que trobarà a la Sala de
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Professors o a la pàgina web del centre i haurà de trucar a la família per concertar
una entrevista. En aquest moment s’inicia el protocol d’obertura i resolució d’un
expedient.

El procés és el següent:
-

-

-

-

-

L’equip educatiu valora la gravetat dels fets tenint en compte els fets
susceptibles d’obertura d’expedient que marca la llei vigent i
valorant les circumstàncies que poden agreujar o atenuar la falta
comesa.
El referent de convicència de nivell ha de comunicar a la direcció la
proposta d’obrir expedient a l’alumne mitjançant els documents
destinats a aquest objectiu.
La directora valora la proposta presentada i decideix sobre la
idoneïtat d’obrir expedient.
En cas afirmatiu, anomena instructor d’entre els professors del
centre. El criteri de designació són:
o Sempre que sigui possible l’instructor ha de ser del mateix
equip educatiu de l’alumne objecte d’expedient.
o En primer lloc s’optarà per un docent que no imparteixi cap
matèria a l’alumne.
o Si això no és possible es triarà un professor que no estigui
implicat en les faltes que són motiu de les sancions.
o El nomenament d’instructor serà rotatiu, es a dir, s’evitarà
que un mateix professor hagi d’instruir més d’un expedient si
hi ha algun docent de l’equip educatiu que no hagi instruït
cap expedient fins al moment.
Tot seguit la direcció del centre cita a l’alumne si és major d’edat o a
la família en cas que no ho sigui per comunicar l’obertura de
l’expedient. En aquesta incoació d’expedient es poden proposar
mesures provisionals (entre 3 i 20 dies de suspensió d’assistència al
centre).
L’instructor/a practica les actuacions que considera pertinents per
l’esclariment dels fets així com per la determinació de les persones
responsables i informa l’alumne i/o la família de la instrucció i la
proposta de resolució.
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-

-

L’instructor dirigeix la proposta de resolució a la directora del centre
per tal que es comuniqui formalment l’alumne i/o la família i aquests
puguin formular al·legacions en un termini de 5 dies.
La directora formula la resolució on imposa la sanció que
correspongui, informant la família del la possibilitat d’interposar
recurs als Serveis Territorials

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
Les conductes contràries a la convivència del centre (fulls incidència grocs)
prescriuen al mes.
Les faltes greument perjudicials prescriuen als tres mesos.

j) A la comissió de convivència es revisaran les propostes de sancions.
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COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT
ESCOLAR
ASPECTES GENERALS

L’institut és un lloc de trobada de pares, mares, alumnes i professors. La participació
de tots aquests agents ha de ser real perquè considerem que és un component de la
qualitat de l’ensenyament i un benefici per als alumnes.
És un objectiu del nostre centre aconseguir que el professorat, pares, mares i
responsables dels alumnes, personal no docent i alumnat de l’Institut participin en la
dinàmica del centre, bé sigui particularment o a través dels seus organismes i
representants. És voluntat compartida per aquests col•lectius treballar per la correcta i
ajustada interpretació del projecte educatiu a cadascun dels organismes del centre i
vetllar perquè sigui aplicat a tots els àmbits.

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en el centre tenen dreta
rebre informació sobre el funcionament del centre i l’evolució educativa dels seus fills.
Amb aquesta finalitat, el nostre centre preveu els mitjans necessaris per poder oferir
assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.
Els tutors de seguiment són una figura clau en aquest sentit. Com a mínim dos cops al
llarg del curs el tutor manté una entrevista amb la família del seu tutorand per
informar del desenvolupament del seu fill/a, tant dels aspectes acadèmics com dels
personals.
Igualment les famílies poden sol·licitar entrevista amb el tutor de seguiment, els
professors o la direcció del centre amb antelació. L’entrevista es pot demanar a través
del fill/a, per telèfon del centre o via mail.
D’altra banda les circulars al llarg del curs són una eina fonamental per a informar els
pares dels aspectes organitzatius del centre.
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La nostra plataforma (pàgina web), creada el curs 2011-2012 és una eina molt potent
quant a font d’informació per a les famílies. Gràcies a aquesta els pares poden estar
informats de les faltes d’assistència, incidències, presentació de deures... dels seus fills.
Igualment es pengen totes les circulars que es donen en paper, així com les activitats
més rellevant organitzades per l’institut.
Les reunions també són una peça clau en la relació família-institut. El centre convoca
una reunió d’inici de curs per a tots els nivells.
També s’organitzen d’altres reunions per a tractar temes específics com:
-

Reunió informativa a 4t d’ESO i Batxillerat sobre l’orientació formativa i
professional.
Reunió informativa sobre l’ orientació curricular en finalitzar 3r d’ESO.
Reunió informativa sobre les proves de selectivitat per a les famílies de 2n
de Batxillerat.
Reunió informativa sobre el Viatge a Londres.
Reunió informativa sobre el Viatge a França.
Reunió informativa sobre el Viatge final de curs.
Altres reunions sobre temes d’interès per a les famílies.

PARTICIPACIÓ DE L' ALUMNAT

Delegats/des de curs
Els/les representants de l'alumnat són elegits/des pel seu grup-classe. Són revocats per
ells mateixos o per l’equip educatiu corresponent quan considerin que no compleixen
el paper que els havien encomanat, o bé tinguin incidències de comportament.
El seu mandat és, en principi, per un curs escolar.
Qualsevol membre de l'alumnat és elegible com a representant.
Exerceixen de portaveus, en tot moment, de la voluntat del seu grup i en defensen els
drets.
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Han de ser informats/des pels òrgans de govern a les reunions de la junta de delegats,
sobre el funcionament del centre i/o sobre qualsevol altre esdeveniment que pugui
afectar l'alumnat en general o d'una matèria concreta, com a representant d'aquells.
Tenen el dret de reunir-se al mateix centre, per tal de coordinar-se amb els/les
representants de les altres classes i els representants del consell escolar, en la junta de
Delegats/des.

Funcions del delegat/da:
a) Fer d'interlocutor/a en qualsevol problema entre l'alumnat i el professorat o els
òrgans de gestió del centre, per mitjà del tutor/a de grup.
b) Potenciar la participació i l'associacionisme de l'alumnat en totes les esferes i en tots
els àmbits.
c) Mantenir permanentment informat la resta d'alumnes de les decisions preses pels
òrgans de direcció del centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la
seva vida d'estudiant.
e) Donar suport i col·laborar amb els membres del Consell Escolar en les tasques de
discussió i elaboració relacionades amb l'esmentat consell, a través de la Junta de
delegats.
f)Participar en l'organització d'activitats en algunes jornades de centre.
i)Qualsevol altra funció designada per l'alumnat que l'ha escollit.

La junta de Delegats/des
a) És format pels/per les representants elegits/des lliurement per cada grup classe com
a delegats i per les persones que representen l'alumnat al Consell Escolar del centre.
L'elecció serà per a tot el curs.
c) La junta de delegats ha d'escollir un/a president i un secretari/ària que ha de
prendre nota i deixar constància en acta de tots els acords que prengui aquest òrgan.
d) Es reunirà, preceptivament, un cop al trimestre durant l’horari lectiu i les vegades
que es cregui oportú de manera extraordinària fora de l’horari lectiu.
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Funcions:
1. Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels temes propis de
cada grup o curs.
2. Rebre informació dels representants dels alumnes en l’esmentat Consell sobre els
temes que s’hi tracten.
4. Informar els estudiants de les activitats de la Junta.
5. Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats
extraescolars.
6. Debatre els assumptes que hagi de tractar el Consell Escolar en l’àmbit de la seva
competència i elevar propostes de resolució als seus representants en el mateix.

Quan ho sol·liciti, la Junta de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltada
pels òrgans de govern de l’Institut, en els assumptes que, per la seva naturalesa,
requereixin la seva audiència i, especialment, en el que es refereix a:

a)
b)
c)
d)
e)

Establiment i desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives a
l’Institut.
Propostes de millora en la vida de l’institut.
Altres actuacions i decisions que afecten de manera específica els alumnes.
Celebració de proves i exàmens.
Llibres i material didàctic.
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PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES
Podran ser membres de l'AMPA de l'INS els pares o tutors/es de l'alumnat matriculat al
centre.
Objectius de l' AMPA:
-

Donar suport i assistència als membres de l'Associació i, en general, a pares
i amares, tutors/es, al professorat i a l'alumnat del centre i als seus òrgans
de govern i participació, en tot allò que es refereix a l'educació dels seus fills
i de les seves filles i, en conjunt, de tot l'alumnat matriculat al centre.

-

Promoure la participació de pares i mares de l'alumnat en la gestió del
centre.

-

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

- Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic de
l'entorn.
-

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell
Escolar en la programació d'activitats complementàries extraescolars.

-

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

-

Fomentar, participar i gestionar el projecte de reutilització de llibres de text.
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.
El Consell Escolar de l’Institut Federica Montseny va aprovat durant el curs 2009-2010
la seva carta de compromís educatiu. Aquest document neix de l’aplicació de la Llei
d’educació de Catalunya, on el defineix com el document que expressa els objectius
per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats
educatives.
Aquesta carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre
educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el
desenvolupament personal, acadèmic i social de l’alumnat.
Carta de compromís educatiu
Maite Serrano Toribio, directora de l’Institut Federica Montseny de Badia del Vallès i
........................................................... (nom i cognoms), ........................... (pare, mare,
tutor/a) de l’alumne/a........................................
amb data ...............conscients que
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem
aquesta carta de compromís educatiu, 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. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
5. 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.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per
atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la
família.
7. Mantenir comunicació regular amb la família (cal que cada centre en concreti la
freqüència d’acord amb les seves possibilitats) per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne/a.
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8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i
qualsevol altre circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament
acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable (que cal que concreti cada centre d’acord amb
les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la
família (s’ha de facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la
família amb l’horari del centre).
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i,
si escau, el contingut.
11. Oferir assessorament a la família per tal d’afavorir l’evolució de l’alumne i del
rendiment escolar.
Per part de la família
1. 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.
2. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat,
del PAS i, més específicament, la de l’Equip Directiu.
3. Instar el/la 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/la fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència
regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques
encomanades a casa pel professorat.
5. Ajudar el/la nostre/a 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/la fill/a.
7. Facilitar al centre les informacions del/la fill/a que siguin rellevants per al
procés d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb
les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el
centre.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/la fill/a.
10. Informar el/la fill/a del contingut d’aquests compromisos.
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels
compromisos de la carta i, si escau, el contingut,
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12. Treballar conjuntament amb el centre per tal que l’alumne o fill/a
aconsegueixi un desenvolupament òptim i assoleixi els nivells acadèmics.
13. Participar, sempre que sigui possible, en les diferents activitats que el centre
destina a les famílies amb l’objectiu de poder fer una tasca conjunta en el
desenvolupament integral de cada alumne o fill/a.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família
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FUNCIONAMENT DEL CENTRE
ASPECTES GENERALS
L’alumnat que es matricula té dret a gaudir de les instal·lacions del centre en les
condicions d'ús que s'indiquin, a elegir i ser elegit per als diferents càrrecs de
representació de l'alumnat i a participar en totes aquelles activitats incloses en l'horari
lectiu.
L’alumnat té el dret a ser respectat i l’obligació de respectar els seus companys/es, el
professorat i els altres membres de la comunitat educativa.
Tothom respectarà les instal·lacions del centre i el material que hi ha. Els danys
ocasionats intencionadament suposaran, com s’ha comentat anteriorment, la
restitució o el pagament del valor equivalent per qui els hagi fet.
És obligació de tot el professorat vetllar pel bon funcionament i l'ordre del recinte.
Puntualitat: Cal respectar estrictament els horaris establerts per a la realització de les
activitats acadèmiques i, per tant, fer coincidir l’entrada i la sortida dels alumnes a les
aules amb el senyal acústic del timbre. Cal ser puntual a totes les classes i recordar als
alumnes que han d’esperar el següent professor dins l’aula (excepte aules
específiques).
Amb tot, la sessió acaba quan així ho determina el professor/a.
Aules i llums: Cal tancar les aules abans de l’hora d’esbarjo. Igualment es tancarà l’aula
en els casos en què a l’hora següent no hi hagi activitat. A les últimes hores de cada
aula, cal vetllar, a més, perquè quedin tancats els llums i les taules ordenades.
Papereres i altres contenidors de reciclatge: Convé sensibilitzar l’alumnat en mantenir
el centre net i en el reciclatge del material..
Tothom som responsables del bon funcionament i de l’ordre del recinte, demostrant
actituds positives i bones maneres, cadascú en el paper que li pertoca. Si per algun
motiu això no és possible, caldrà prendre les mesures que corresponguin.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS FORA DEL CENTRE
Qualsevol activitat que comporti desplaçament dels alumnes fora del recinte escolar
(visites, sortides, etc. ) ha de seguir el següent protocol:

PLANIFICACIÓ
Els departaments i les coordinacions confeccionaran la llista de sortides previstes per a
tot el curs, desglossada per trimestres i indicant les dates corresponents. Aquesta llista
s’haurà de lliurar al coordinador d’activitats qui la passarà als equips docents per a que
donin el vist-i-plau abans de portar-les al Consell Escolar. Les sortides es podran
distribuir al llarg de tot el curs, però s’evitarà que es concentrin vàries sortides durant
un mateix trimestre, especialment durant els últims mesos de curs.
Un cop aprovades les sortides del curs es definirà el preu de les sortides i es farà el
pagament en una quota anual.
Si la participació a una sortida és inferior al 50% de l’alumnat la sortida no es podrà
realitzar.

APROVACIÓ
Qualsevol sortida, visita i viatge ha d’haver estat aprovada prèviament pel Consell
Escolar a començament de curs. No es pot fer cap sortida sense aquesta aprovació. El
fet que una sortida hagi estat aprovada no obliga necessàriament a fer-la, és a dir,
s’han d’aprovar encara que no hi hagi seguretat de la seva realització.
La relació de sortides serà anotada pel Coordinador d’activitats al calendari de la web
del centre com a mínim una setmana abans.
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AUTORITZACIÓ
L’autorització familiar es demanarà a les famílies a inici de curs de forma global per a
totes les sortides. Tot i així, s’informarà a les famílies per escrit de cada una de les
sortides al llarg del curs. Caldrà retornar aquest full indicant l’assistència o no a
l’activitat. Si aquesta autorització no està signada, l’alumne no podrà assistir a la
sortida. El termini per a que l’alumne lliuri aquest document signat ha de ser com a
mínim 10 dies abans de la sortida.
Els alumnes que no han pagat el material i/o la quota de sortida no poden assistir a les
sortides lúdiques(consultar a secretaria).
Els alumnes que no participin de les celebracions del centre, no podran assistir a la
sortida lúdica de final de curs.
El professor responsable de l’activitat haurà de passar la llista dels alumnes que hi
assistiran al Coordinador d’Activitats.

ASPECTES ECONÒMICS
-

Els pagaments de les sortides es faran mitjançant ingrés al banc.
Si es produeix un dèficit econòmic un cop feta l’activitat, se’n farà responsable
el seminari o departament o la coordinació de nivell.
Les despeses de dietes de professorat s’haurà de comptar en els diners que han
de pagar els alumnes.
Totes les despeses han de seguir el protocol de gestió econòmica, presentant
factura o tiquet segons els casos.

PROFESSORAT ACOMPANYANT
-

Qualsevol sortida requereix la presència de dues persones com a mínim, una de
les quals ha de ser docent. La relació de professors/es o acompanyants i
alumnes és de 1/20. Aquesta relació podrà ser superior segons el tipus
d’activitats d’acord amb els criteris que estableixi el Consell Escolar.
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EL DIA DE LA SORTIDA
-

El professor haurà d’endur-se’n la llista d’alumnes amb telèfons que hi ha a les
carpetes de coordinació.
Es recomana endur-se la farmaciola (és a secretaria).
Hi ha disposició un mòbil (avisar dos dies abans a secretaria) per les sortides i
una càmera de vídeo i fotos digital (demanar-li a consergeria).

DESPRÉS DE LA SORTIDA
En finalitzar la sortida, el responsable de la mateixa donarà a la secretària el full
d’ingressos i despeses de l’activitat.

ALTRES ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE
-

-

Tots els models de documents que cal omplir es troben al dossier de sortides i a
la web del centre (professorat – sortides).
A les sortides de mes d’un dia els alumnes han de portar la targeta sanitària i el
DNI.
Si les sortides tenen una durada de mes d’un dia cal convocar una reunió amb
els pares per informar-los detalladament dels objectius i de l’organització.
El coordinador de nivell portarà un control de les sortides que realitza l’alumne.
Si un alumne falta a dues sortides consecutives, se li vetarà la participació en la
resta d’activitats.
L’equip docent decidirà si un alumne pot o no anar a una sortida en funció de
les sancions que pugui tenir.
Els alumnes que no participen en una sortida no hauran de venir al centre el dia
de l’activitat. En cas que l’activitat comporti sortir al mig de l’horari lectiu, els
alumnes que no hi participin podran marxar a casa si ho autoritza la família.
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ASPECTES ECONÒMICS

DESPESES DEL PROFESSORAT
Qualsevol despesa del professorat ha d’estar aprovada pel departament o la direcció
del centre. El o la Cap de Departament ha de centralitzar i recollir els justificant de les
despeses generades pel seu departament i ha de fer-les arribar a la secretària del
centre.
Totes les despeses del centre necessiten d’un document justificatiu, aquests poden
ser:
1. Una factura. És el document més habitual, llevat dels casos que s’exposen als punt 2
i 3.
Els requisits formals de les factures són els següents:
- Identificació del destinatari de la factura, en aquest cas dades del
centre (Institut Federica Montseny, NIF: Q5855450B, adreça: C/Porto s/n Badia
del Vallès i codi postal: 08214)
- Identificació de l’expenedor, amb les dades fiscals (nom comercial, CIF
o NIF, domicili i codi postal)
- Número de factura i data d’expedició
- Especificació dels béns, productes o serveis que s’adquireixen, el seu
preu unitari i el seu import total .
- Tipus d’IVA aplicat
2. Un tiquet o val numerat en casos de vendes de molt petit import, inferior a 5 euros,
transport de persones, autopistes de peatge, aparcaments de vehicles, servei telefònic,
serveis d’hostaleria i subministraments de menjars o begudes. En aquests casos només
hauran de constar les dades de l’expenedor (NIF o CIF i tipus d’IVA). En aquest cas cal
acompanyar el tiquet d’un paper annex que inclogui una breu motivació de la despesa.
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3. Un rebut o reguard de pagament que emet la persona que cobra l’import de la
factura, en aquest sentit pot utilitzar-se un comprovant d’una entitat bancària que
justifiqui que s’ha fet el pagament.
Observacions
• Les factures, tiquets o vals hauran de ser sempre originals.

DIETES
De les activitats que es realitzen al centre se’n deriven dos tipus de dietes: les
produïdes per les sortides complementàries i les oficials.
1. Les dietes que es derivin d’una sortida complementaria aniran a càrrec del
pressupost que el responsable de la sortida hagi fet. Les quantitats assignades a
cada professor/a acompanyant seran del mateix import que les oficials.
2. Les dietes oficials són aquelles que es produeixen quan algun professor del
centre ha estat convocat a una reunió o ha rebut per part de la direcció un
encàrrec de serveis. Queden excloses les reunions, cursets o desplaçaments
corresponents a la formació personal.
Cal distingir en la dieta dos conceptes: manutenció i quilometratge.
El quilometratge (o en el seu cas el bitllet del transport públic utilitzat) es paga
des del centre fins al lloc de la reunió o sortida.
Es pagarà 0,30 € el quilòmetre. Es podrà afegir a aquest import la despesa d’
autopista presentant els justificants.
La manutenció (dinar) es pagarà si la reunió se celebra fora de la població de la
persona convocada i aquesta acaba després de les 14 hores. L’import del menú
serà de 10 €.
L’import de les dietes s’actualitzaran anualment amb l’IPC.
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ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT
Els professors del centre, la TIS i l’educadora USEE hauran de registrar cada dia en els
ordinadors de la sala de professors la seva presència al centre abans d’entrar a classe.
En cas de no fer-ho haurà de justificar en el mateix programa els motius. Si durant la
jornada escolar el docent ha d’absentar-se del centre per diferents motius (sortida
escolar, visita mèdica, força major...) haurà de registrar aquest fet abans de sortir del
centre.

PROTOCOL PERMISOS I ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT
Absències del professorat:
-

El professorat del centre que per qualsevol causa no pugui assistir a classe, ho
comunicarà al més aviat possible per tal d’organitzar la seva substitució.

-

El professor absent haurà de comunicar les tasques que han de fer els alumnes,
si és possible.

Permisos del professorat:
• El professorat que sol·liciti permís previ per absentar-se del centre en dates
posteriors, ho farà a la direcció del centre, omplint el formulari que es troba a la sala
de professors. La direcció valorarà la seva concessió. En cas afirmatiu, el professor
sol·licitant deixarà feina per als seus alumnes per al temps previst de l’absència.

• Les causes per les quals un professor/a es pot absentar del centre i demanar permís
es poden consultar al següent enllaç que s’actualitza regularment: permisos i absències
professorat
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JUSTIFICACIONS
Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius
Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del
seu inici amb una durada màxima de tres dies s’acreditaran documentalment
mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el
qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades
identificatives del centre o consulta mèdica. També es podrà acreditar mitjançant
declaració responsable de l’interessat. Aquesta justificació haurà d’anar acompanyada
del document “justificació faltes assistència” o introduirà les dades de l’absència al
programa de presència al centre (ordinadors sala de professors).
Absències per assistència a consulta mèdica
L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i els casos
en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament justificats
mitjançant declaració responsable de l’interessat.
Els casos de tractaments de rehabilitació o de llarga durada s’han de justificar
mitjançant certificat del centre o consulta corresponent, en el qual ha de constar la
impossibilitat de rebre tractament fora de l’horari de treball del pacient.
L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i
retornar i s’ha de justificar documentalment mitjançant certificació mèdica, en la qual
ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora
d’entrada i sortida de la consulta mèdica i les dades identificatives del facultatiu
signant (nom i cognoms, número de col·legiat…). Aquesta justificació haurà d’anar
acompanyada del document “justificació faltes assistència” o introduirà les dades de
l’absència al programa de presència al centre (ordinadors sala de professors).

Absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o IT)
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran
necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la
tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt el
treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al
director del centre on està adscrit, fent-li arribar el comunicat de baixa com a molt tard
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l’endemà de la seva expedició. Aquesta justificació haurà d’anar acompanyada del
document “justificació faltes assistència” o introduirà les dades de l’absència al
programa de presència al centre (ordinadors sala de professors).

La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la
qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és
a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.
La directora farà arribar els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats
de gestió de personal dels serveis territorials amb la màxima urgència.
Cada mes es farà pública a la sala de professors una relació de tot el professorat del
centre amb faltes d'assistència a les diferents activitats (classes, guàrdies, reunions,
claustres, tutories,...) corresponent al mes anterior en què constin els motius. També
es registrarà la suma acumulada de les faltes d'assistència o puntualitat dels mesos
anteriors.
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GUÀRDIES
ORGANITZACIÓ DE LES GUÀRDIES
Guàrdies de classe
Durant cada hora de classe hi haurà almenys dos professors de guàrdia, la tasca dels
quals és imprescindible per al manteniment de la normalitat i l'ordre en el centre.
Tasques del professor de guàrdia:
a) Abans de començar la guàrdia els professors llegiran les incidències de la carpeta
que hi ha a la Sala de Professors i comprovaran al programa de presència al centre, i
decidiran com s'ha de fer la vigilància dels cursos que no tenen professor. Durant
l'hora s'anotaran i es resoldran les incidències que apareguin. Sempre que sigui
possible un professor serà a la biblioteca per tal d’ocupar-se dels possibles alumnes
sancionats amb pèrdua del dret a assistència. A la biblioteca el professor vetllarà
perquè l’alumne ompli un full de reflexió i faci la feina que li ha donat el professor que
l’ha sancionat. En cas que l’alumne no porti cap feina encomanada, la hi
proporcionarà. No podran haver més de 6 alumnes a la biblioteca, en cas que superin
aquesta quantitat, tornaran a l’aula, però mantindran la sanció. Quan acabi la guàrdia,
el professor recollirà la feina i la posarà al caseller del professor que ha sancionat.
b) La guàrdia es començarà puntualment, per evitar incidències que puguin afectar
l'ordre del centre, fent un passeig per tots els passadissos.
c) Els alumnes no poden romandre als passadissos o al pati durant les hores de classe.
Si falta un professor, els alumnes hauran de fer una sessió d'estudi sota la vigilància del
professor de guàrdia.
El professor absent haurà de deixar feina per al grup que deixa sempre que sigui
possible. En cas contrari, el professor de guàrdia podrà encomanar la feina que cregui
oportuna.
Aquest professor anotarà les absències dels alumnes a la plataforma del centre.
d) Si durant la mateixa hora falten més professors que els que hi ha de guàrdia, al full
de guàrdia hi haurà un llistat de professors en reserva. Si tot i així hi hagués manca de
professorat l'ordre de prioritats per a la vigilància a les aules serà: 1r ESO, 2n ESO, 3r
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ESO, 4t ESO i en últim lloc els alumnes de Batxillerat. Sempre que el nombre d'alumnes
ho permeti, es poden reunir dos o més grups d'alumnes en una aula.
e) Quan hi ha una sortida, els professors que perden la classe del grup que ha sortit
s’incorporen amb els professors de guàrdia a cobrir totes les absències del dia.
e) Si el professor de guàrdia no disposa de la clau de l'aula on els alumnes tenien
classe, haurà de buscar una altra aula perquè els alumnes puguin treballar durant
aquella hora.
f) En cas d'accident o malaltia sobtada d’un alumne, el professor de guàrdia haurà
d'avisar la família, fer-ho saber a un membre de l’equip directiu i, si és necessari,
acompanyar l'alumne a l'hospital, demanant un taxi o una ambulància, si s'escau.
g) En cas d'absència del professor/a a últimes hores, se seguirà la següent normativa:
- Primer i segon d’ESO. No podran marxar en cap cas.
-Tercer, quart d'ESO i batxillerat. En casos excepcionals, quan el centre no disposi de
professors de guàrdia per a cobrir els grups que estiguin sense professor, podran
marxar o no entrar en el cas que la família hagi signat el full d’autorització a aquest
efecte.
h) En el cas que un alumne hagi de sortir del centre per una causa justificada (visita
mèdica o similar), haurà de portar el justificant firmat per la família amb el motiu de l’
absència. L’alumne/a baixarà a l’hora que hagi de marxar a consergeria. Si es tracta
d’alumnes de 1r i 2n d’ESO, el pare/mare o persona autoritzada haurà de venir a
buscar-lo. Els alumnes de 3r i 4t hauran d’informar la conserge que ho notificarà al
membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia per tal que truqui a la família per
autoritzar la sortida.

Guàrdies a l’hora de l’esbarjo (biblioteca, pati i passadissos)
A les hores del pati hi haurà 5 professors de guàrdia que es distribuiran entre la
biblioteca, els passadissos i el pati.
Els professors que tinguin guàrdia de biblioteca hauran de romandre en aquest espai
vetllant per tal que sigui un lloc de treball; també deixaran llibres en préstec i
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anotaran i col·locaran al lloc adient els llibres que es retornin. A la taula del/la
bibliotecari/a hi ha un full de control de préstec.
Els professors encarregats de la guàrdia de pati i de passadissos hauran de fer un
recorregut pels passadissos i vetllar pel manteniment de l'ordre en el pati. És
necessària la presència d'aquests professors durant tot el temps de l'esbarjo.
Es recorda que els alumnes d'ESO no poden abandonar el centre. Els alumnes de
Batxillerat ho podran fer, mostrant el carnet d'estudiant a la conserge (que és
l'encarregada d'obrir i tancar les portes).
Es recorda als professors que, en acabar la classe d'abans del pati (segona i quarta
hora), l'aula ha de quedar buida i amb la porta tancada.
Durant la guàrdia de pati els professors assumiran les següents funcions:

-

-

Un professor obrirà la porta dreta d’emergència que dóna accés als lavabos
del pati. També obrirà els lavabos i controlarà la zona exterior de les pistes.
Haurà de tancar aquesta porta i la dels lavabos en finalitzar l’hora d’esbarjo
(els alumnes entren per la porta principal). La clau dels lavabos s’ha de
demanar a consergeria.
Tres professors controlaran la zona del pati (exterior).
Un professor vetllarà per a que els alumnes per tutories o sancionats facin
la neteja de patis.
El quart professor anirà a la biblioteca.
Aquestes tasques aniran rotant trimestralment entre els professors de
guàrdia.
Sempre hi ha un càrrec directiu de guàrdia.

Durant l’hora d’esbarjo no hi pot haver cap alumne dins de les aules i pels passadissos
del centre.
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FARMACIOLA I MEDICAMENTS
1. En el centre hi ha una farmaciola a la secretaria.
2. La persona responsable del material de la farmaciola és l’administrativa i la
secretària del centre.
3. El centre no subministrarà cap mena de medicació.
4. Les famílies informaran al centre de les medicacions que els seus fills/es hagin de
prendre durant l’horari lectiu.

ESBARJO
1. A l’hora del pati, els alumnes poden romandre a les zones exteriors i a la planta
baixa en el passadís, a partir de la sala de jocs. En cap cas podran romandre
davant de la zona de secretaria i despatxos de direcció. També poden anar a la
biblioteca del centre per estudiar.
2. Els alumnes que surtin a l’exterior hauran d’estar a la zona de les pistes. Està
prohibit estar a la resta de zones de l’exterior, ja que queda fora de la visió del
professorat de guàrdia.
3. No es pot accedir al pati fora de l’horari escolar si no és acompanyat pel
professor encarregat de l’activitat.
4. Tots els membres del centre miraran de mantenir net el pati, no escriuran ni
ratllaran les parets i cuidaran les plantes i arbres.
5. Cada setmana s’encarregarà un curs de realitzar la neteja del pati. Diàriament,
en grups de 4-5 persones, vetllaran per la neteja de les zones comuns (pati i
interior de centre).
6. Durant el temps d’esbarjo no es podrà sortir del recinte, excepte els alumnes
de batxillerat que podran sortir si han signat el document amb aquesta finalitat
(l’alumne si és major d’edat o la família en el cas de menors de 18 anys).
7. Els alumnes acudiran als professors de guàrdia en cas de necessitat o de
qualsevol mena de problema.
8. Durant els dies de pluja els alumnes poden romandre a l’interior del centre, a la
planta baixa o a la biblioteca.
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SERVEI DE REPROGRAFIA
El Centre disposa dels següents recursos:
- Dues fotocopiadores en blanc i negre a consergeria.
A l’hora de fer fotocòpies, s’haurà de diferenciar entre:
a/ Fotocòpies d’ús del professorat, material didàctic per als alumnes i exàmens: aniran
a càrrec del departament amb el codi del mateix.
b/ Quan les fotocòpies destinades als alumnes siguin molt nombroses, cal fer una
previsió del cost i avisar els alumnes per a que paguin l’import a consergeria en el
moment de recollir-les.
c/ Les fotocòpies particulars s’hauran d’abonar directament a consergeria en el
moment de fer-les.
d/Cada fotocòpia val 0,06 euros.
Terminis
Les fotocòpies destinades a la lletra “a” de l’apartat anterior caldrà encarregar-les amb
24 hores d’antelació.
Les fotocòpies referides a la lletra “b” caldrà encarregar-les amb un mínim de 48 hores
d’antelació.
Protocol
Quan es vulgui fer fotocòpies s’haurà d’emplenar una butlleta a consergeria, adjuntarla als originals i deixar-la a la safata de fotocòpies si són menys de 25 còpies o a la
safata de clixés si són 25 o més.

MANTENIMENT DEL CENTRE
Al centre hi ha una matèria optativa de tecnologia aplicada que es desenvolupa un
grup de 4t d’ESO, que porta algunes actuacions de manteniment al centre. Dos
professors en són responsables del mateix.
Si qualsevol professor detecta un desperfecte a l’institut cal que ompli el document
“full de desperfectes” que es troba a la sala de professors i el deixi a la gaveta de
secretaria. La secretària del centre s’encarrega de gestionar les reparacions i el
manteniment del centre i decideix si aquestes les fan els alumnes de tecnologia o bé
l’empresa contractada pel centre a tal efecte.
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ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEI QUE
QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DEL PERSONAL DELCENTRE.
El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares,
professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a
l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de
les seves funcions, s’ajustarà al protocol següent:
o Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia.
 Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre
d’entrada del centre, adreçat a la direcció i hauran de
contenir:
 Identificació de la persona o persones que el
presenten.
 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més
precisa possible (amb especificació dels desacords, de
les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui
presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o
omissió del professor o d’un altre treballador del
centre a què es refereixen).
 Data i signatura.
o L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades,
documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o
omissions a què es faci referència.
Correspondrà a la direcció del centre:
-

-

Rebre la documentació i estudiar-la;
Directament, o a través d’altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis i
sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre
l’ajustament dels fets exposats a la realitat;
Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador
afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la
queixa, així com l’aportació de la documentació probatòria que consideri
oportuna.
L’informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de la persona
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-

-

-

afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es
datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es
respectarà el dret d’audiència de l’interessat.
Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú,
demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el
fons de la qüestió.
Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de
correcció i, si fa al cas, d’aplicació dels procediments de mediació, en el
marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de
l’administració en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de
la normativa i exercir la prefectura de contestar per escrit als que han
presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució
a què s’ha arribat o, si escau, la desestimació.
Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà
constar en l’escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al
qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada(o les
actuacions empreses) per la direcció del centre.

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà
d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà la cap d’estudis.
Actuacions posteriors i arxivament de la documentació:
-

Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis
Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat.
En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies
autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la
Inspecció d’educació.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat l’anterior Reglament de Règim Interior del centre.

DISPOSICIONS FINALS
1. Primera. Vigència
Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre entraran en vigor a partir de la
data de la seva aprovació pel consell escolar.
2. Segona. Aprovació
Les normes s’aproven pel consell escolar del centre. Per a la seva aprovació és
necessari l’acord favorable de la majoria absoluta dels membres del consell escolar.
3. Tercera. Modificació
L’aprovació de les presents normes d’organització i funcionament de centre es
revisaran cada inici de curs i es podran presentar les modificacions que es considerin
pertinents.
Les normes podran ser modificades, ampliades o revisades a iniciativa de la directora
del centre o per petició d’una tercera part dels membres del consell escolar.
Les presents normes es modificaran sense necessitat d’aprovació del consell escolar en
funció de la normativa vigent de rang superior. La directora informarà dels canvis que
es realitzin a tota la comunitat.
4. Quarta. Publicitat
La directora donarà a conèixer les presents Normes d’organització i funcionament de
centre a tota la comunitat educativa. Una còpia quedarà dipositada a la secretaria del
centre a disposició de qualsevol persona reconeguda com a part implicada.
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