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1. INTRODUCCIÓ
La definició i desenvolupament del tipus d’institut està definida en el Projecte
Educatiu de Centre i Projecte de Direcció, d’acord amb la normativa vigent de
la LEC, les Disposicions reglàmentàries més significafives i
( LLei d’Educació de Catalunya. 12/2009 del 10 de juliol. DOGC 5422-16.7.2009 )

La valoració de les activitats i els resultats de les avaluacions internes i
externes es recullen a la Memòria anual. Per tal de valorar i definir les
estratègies, actuacions i indicadors de millora del Pla Anual i de l’Acord de
Corresponsabilitat del curs següent. El rendiment de comptes que es fa al
Consell Escolar i l’Administració es comunica al Claustre.
2. ORGANIGRAMA
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3. MARC LEGISLATIU VIGENT
Normativa bàsica de referència
LODE ( LO 8/1985 Titols I al IV )
LOE Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (BOE 4.5.2006)
LEC ( Llei 12/2009 10 de juliol. DOGC 5422-16.7.2009 )
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
Les Normes de funcionament de centres tenen com a marc legal les
especificades a l’apartat anterior i estan en conherència amb els següents
documents:
4.1 Marc legal
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC 16.7.2009)
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC
11.11.2010
Currículum de secundària (Decret 143/2007 de 26 de juny. DOGC 29.6.2007)
Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat
amb trastorns de l’aprenentatge. DOGC 17. 7. 2013.
Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per a
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014
Instruccions del Departament d’Ensenyament : Generals i de curs
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/O
IGC
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,
derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010 d’autonomia de
centres educatius (DOGC 6.7.2006)
4. 2 Projecte Educariu de Centre ( PEC )
És l’element vertebrador del centre i de la seva activitat. I per tant , en
determina l’organització, la gestió i el funcionament.
Correspont al centre educatiu determinar lesNormes de funcionament
l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del seu PEC.
L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinò un instrument per
desenvolupar i fer possible el projecte educatiui, en últim terme, assolir lèxit
educatiu.
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VISIÓ
L’Institut ha de ser una organització flexible i oberta a la societat, amb capacitat
d’adaptació a les seves necessitats, que ofereixi una gestió democràtica,
transparent, participativa i dinàmica en tots els estaments de la comunitat
educativa amb tendència a l’autogestió interna.

En definitiva, volem ser un centre actiu emprenedor i compromès amb la millora
constant de l’educació holística de l’alumnat, tot afavorint la integració i
correlació amb l’entorn, per tal que el centre sigui un referent cultural i de
cohesió en el municipi i, per extensió, de país.

MISSIÓ
La missió de l’IES Lluís de Peguera ha de tenir com a objectiu prioritari, donar a
l’alumnat una formació integral. Per tant, cal educar, ensenyar i facilitar les
eines indispensables per obtenir de cada alumne/a allò que s’adapti més a les
seves necessitats presents i futures, ja sigui continuant la seva formació
acadèmica o facilitant la seva integració en el món laboral.
D’aquesta manera, pretenem contribuir a la seva formació i desenvolupar la
seva pròpia autonomia com a ciutadans responsables, dotats d’un esperit crític,
respectuós amb l’entorn i amb les altres persones, i capaços de viure en
societat.
Una altra finalitat del institut ha de ser assessorar i orientar les famílies per
incidir conjuntament en el procés educatiu dels seus fills i filles. Així com crear
un clima de treball participatiu i motivador que faciliti la integració i implicació de
tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament del centre.
Finalment, cal facilitar l’accés de les persones adultes a l’educació permanent i
a la formació professional, tot compaginant l’activitat laboral i personal amb
l’activitat acadèmica en els estudis nocturns.

VALORS
Els valors, implícits en la nostra tasca, han de ser presents en les estructures
organitzatives i en les activitats que desenvolupem. En aquest sentit, l’educació
en valors adquireix una importància significativa:
-

Cultura de la pau, la solidaritat, el diàleg, el respecte pels drets
individuals i col·lectius.

-

L’eradicació de qualsevol comportament discriminatori així com
l’afavoriment de la prevenció de la violència, mitjançant l’impuls de
mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de
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convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i
oportunitats.
-

Compromís amb la cultura i la llengua catalana, potenciar el domini de
les llengües estrangeres (fets que han de recollir el PLC), tot afavorint la
integració dels nouvinguts.

-

El foment del coneixement i del respecte pel medi ambient i de l’entorn
pròxim. Així com el respecte mutu entre persones i en els béns
materials.

-

Valoració de la Cultura de l’esforç individual i del treball en equip, com a
mitjà per aconseguir una millora en el desenvolupament personal.

-

Cultura de la llibertat d’expressió, participació, democràcia i
responsabilitat, tot fomentat el raonament i l’esperit crític.

-

La innovació com a eina al servei de les activitats docents, de
l’organització del centre i de la comunicació entre els membres de la
comunitat educativa.

-

Potenciació dels valors i continguts dels diferents àmbits que es
treballen al centre (artístic, científic, humanístic, social i tecnològic).

-

El foment d’hàbits saludables que facilitin el benestar físic, psíquic i
afectiu de les persones.

( Es troba al Moodle del centre )

4.3 Projecte de Direcció
La LEC, en els articles 143.3 i 144.1, estableix que el projecte de direcció és un
instrument essencial de l’autonomia de centre. La implementació del projecte
de direcció orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonal i
col·legiats del centre ( LEC, art 144.4 )
El projcte de direcció està estretament lligat al projecte educatiu, en concretar
el seu desplegament durant el mandat del director/a. D’acord amb la normativa
vigent, el nomenament del director/a comporta l’aprovació del projecte de
direcció presentat a la comissió de selecció corresponent.
El projecte de direcció, en l’ordenament jurídic vigent, defineis el marc en que el
director/a exerceix les seves funcions ( LEC art. 142.3 ), en un context de
lideratge distribuït.
4.4 Acord de Corresponsabilitat
El projecte per a la mnillora de la qualitat del centre té com a finalitat millorar els
resultats acadèmics, reduir l’abandó escolar prematur i potenciar la cohesió
social.
D’acord amb el Decret 102/2010 , de 3 d’agost, d’artonomia de centres
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educatius, el Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza acords de
corresponsabilitat per a l’aplicació del projecte educatiu d’acord amb el projecte
de direcció, a fi que es desenvolupin les estratègies a assegurar l’equitat i a
millorar els resultats educatius de tot l’alumnat , també en entorns i cultures
singulars.
L’equip directiu formalitza un Acord de Corresponsabilitat amb el Departament
d’Ensenyament per una durada de 4 anys, que coincideix amb la durada del
Projecte de direcció.
La rendició de comptes dels objectius fixats es fa mitjança la memòria anual i a
l’Administració educativa. I s’informa dels resultats al Claustre i Consell Escolar.
( Estroba al Moodle del centre )

4.5 Programació General Anual
El centre ha d’elaborar la PGA d’acord amb el que estableix l’article 10 del
Decret 102/2010 , d’autonomia dels centres educatius, en el qual es recull la
concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el
funcionament del centre per al curs esolar corresponent. D’acord amb el PEC i
el Projecte de Direcció vigent.
El director/a del centre proposen al Consell Escolar la PGA per a la seva
aprovació.
El Claustre formula propostes i aprova la concreció del currículum i els
aspectes educatius.
El director del centre com a responsable de dirigir i coordinar la PGA, ha de
garantir que la comunitat escolar és informada del contingut i els resultats de la
PGA.
( Es troba al Moodle del centre )

4.6 Memòria Anual
La memòria anual ha de recollir l’assoliment i l’avaluació dels objectius
previstos a la PGA, d’acord amb els criteris, indicadors i els procediments
d’avaluació definits en el Projecte educatiu de centre i concretat en el projecte
de direcció.
El Consell Escolar ha de participar en la supervisió i l’avaluació del
desenvolupament de la PGA, en l’àmbit docent i administratiu, i dels resultats
que se’n obtenen, que seran recollits en la memòria anual.
El director/a ha de promoure al Claustre l’avaluació dels resultats dels aspectes
educatius de la PGA.
( Es troba al Moodle del centre )
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5. Estructura d’organització de Govern i Coordinació del centre.
5.1 Òrgans unipersonals de Govern
5.1.1 Director/a . Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre.
( Article 142 LEC 12/2009 de 10 de juliol )

El director o directora
1. El director o directora del centre públic és responsable de l'organització,
el funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la direcció
pedagògica i és cap de tot el personal.
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de
concurs, en què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa.
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge
pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió.
Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent,
del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació
següents:
a) Representar el centre.
b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre.
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes
acadèmics del centre.
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració
educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració.
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge
pedagògics següents:
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 la carta de compromís educatiu, del projecte
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de
tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre
recollits en el projecte de direcció.
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
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educatiu.
f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions
successives.
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa
referència l'article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència
l'article 115.
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de
la programació general anual.
i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte
educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
j) 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.
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la
comunitat escolar:
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís
educatiu del centre.
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les
mesures disciplinàries corresponents.
c) Assegurar la participació del consell escolar.
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares
d'alumnes i, si s'escau, amb les associacions d'alumnes.
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i
la gestió del centre següents:
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 pel
secretari o 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.
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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.
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament
i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la
consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els
seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que
es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les seves
funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant.
Article 144
Projecte de direcció
1. Els candidats a la direcció del centre han de presentar, en formalitzar la
candidatura, un projecte de direcció. El projecte de direcció ha d'ordenar el
desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i
concretar l'estructura organitzativa del centre.
3. Els projectes de direcció han d'incloure indicadors per a avaluar l'exercici
de la direcció.
4. Una vegada nomenat el director o directora, la implementació del
projecte de direcció orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern
unipersonals i col·legiats del centre.
( Decret 1155/2010 de 2 de novembre. DOGC 11.11.2010 )

Article 31
1. El director o directora dels centres públics representa en el centre
l'administració que n'és titular i li corresponen les funcions que li atribueixen
la Llei d'educació i la resta de l'ordenament jurídic.
2. El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte
educatiu per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir
de referència per a la seva avaluació d'acord amb els indicadors de progrés
establerts en el projecte educatiu. Així mateix, quan escaigui, el projecte de
direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del
projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificació del projecte educatiu ha
de seguir el procediment establert per a la seva aprovació. El projecte de
direcció vigent orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern
unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció
corresponent.
3. En aplicació del que s'hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici
de les seves funcions, correspon al director o a la directora:
a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i
les modificacions i adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a
disposició de l'Administració educativa i impulsar, d'acord amb els
indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la
dels acords de coresponsabilitat.
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b) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del
projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió.
c) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i
funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació, establir els elements
organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i impulsar i
adoptar mesures per millorar l'estructura organitzativa del centre.
d) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions
successives, així com la definició de requisits o perfils propis d'alguns llocs
de treball.
e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir
l'aplicació de la programació general anual i vetllar perquè s'aprovin un
desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte
educatiu i garantir-ne el compliment.
f) Gestionar el centre, d'acord amb l'article 99.1 de la Llei d'educació.

5.1.2 Funcions i atribucions del Director/a
1. Correspon a la direcció de cada centre p blic l’exercici de les funcions
derepresentació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat
escolar, d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.
2. Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels
centres p blics i comporten l’exercici d’un lideratge distribu t i del treball en equip
d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels
membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció.
Article 4
Con ide ació d’auto itat
lica
4.1 La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat p blica
i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en
les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les
seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l’interès superior
de l’infant.
4.2 Les direccions dels centres p blics poden requerir la col laboració necessà- ria a
les altres autoritats de les administracions p bliques per al compliment de les funcions
que els estan encomanades. Així mateix, poden sol licitar i han de rebre informació
dels diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i
serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació
suficient del seu centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les
seves funcions.
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Article 5
uncion de e e entació
.1 La direcció d’un centre p blic representa ordinàriament l’Administració educativa
en el centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions
següents:
a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives
adoptades per l’Administració.
b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció
quan n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre.
.2 Així mateix, la direcció d’un centre p blic representa el centre davant totes les
instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a
l’Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les
propostes que siguin pertinents.
Article 6
uncion de di ecció eda
ica i lide at e
La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest
respecte, li corresponen específicament les funcions següents:
a) Formular i presentar alclaustre del professorat la proposta inicial de projecte
educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions.
b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el
projecte educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació.
c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i
curricular, així com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial,
a l’aplicació de la carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels planteja- ments
coeducatius, dels procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius
que tingui incorporats, d’acord amb la seva concreció en el projecte de direcció.
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de
comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que
estableix el títol II de la Llei 12/200 , tal i com es concretin en el projecte lingüístic que
forma part del projecte educatiu del centre.
e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre
d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col laboració de
l’equip directiu, i sense perjudici de les competències atribu des al claustre del
professorat i al consell escolar.
f) Impulsar,d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte edu- catiu i
del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte
de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat.
g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre
personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la
facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col lectius
de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del
professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que
consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les
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referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció de rols de
gènere a l’aula.
h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres per
tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible
actuacions educatives conjuntes.
Article 7
uncion en elació a
la co unitat e cola
La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té
les funcions següents específicament relacionades amb la comunitat escolar:
a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del
centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació
amb les famílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i
personal dels seus fills.
b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi
refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes
d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordena- ment. En l’exercici
d’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d’intervenció, directa o
per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge
i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat
educativa.
c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i
orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu.
d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions
que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre.
e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de
caràcter tecnico pedagògic que li corresponen.
f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan
escaigui, amb les associacions d’alumnes.
g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de
cooperació i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en
el marc de la zona educativa corresponent.
Article 8
uncion en at ia d’o anit ació i unciona ent
Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i funcionament del centre:
a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i
funcionament del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del
projecte educatiu del centre.
b) Proposar la programació general anual del centre,que també ha d’incloure les
activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació
amb la resta de l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual.
c) Proposar,en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte
educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de
manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris
d’estabilitat per a cursos escolars successius i amb els canvis en l’oferta educativa. La
resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser
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expressament motivada.
d) Proposar al Departamentd’Educació,en funció de les necessitats derivades del
projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a
proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits
addicionals de titulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars a
proveir per concursos específics.
e) Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que
s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial.
Article 9
Funcions específiques en matèria de gestió
A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció
del centre, li corresponen les funcions gestores següents:
a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa
vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de
l’alumnat.
b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar
continguts documentals arxivats en el centre.
c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa
mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i
confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de
protecció de dades.
d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el
consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments.
e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i
obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ s de les
instal lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ s social que li
són propis i d’acord amb l’ajuntament, quan la propietat demanial del centre
correspongui a l’ens local.
f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb
els procediments de contractació p blics, actuar com a òrgan de contractació.
g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el
compliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció
del centre la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de
l’actuació dels òrgans col lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre.
h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal lacions
correspon a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se n’encarregui
perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos.
i) Gestionar la millora de les instal lacions del centre i instar el Departament
d’Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes.
j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals
li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació.
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Article 10
Funcions específiques com a cap del personal del centre
10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que
l’ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques
següents:
a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell esco- lar,
d’acord amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del
centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de
coordinació assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels
complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el
Govern i els recursos assignats al centre.
b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació
docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del
projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència.
c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris
per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts
reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció
docent palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits
d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord
amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de
basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves
funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència.
d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris
de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a
conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que
estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les
constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el
resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència.
e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre,
que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de
treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el
Govern, i nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el Departament
d’Educació.
f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments
de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de
nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas.
g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i
d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats
derivades del projecte educatiu.
h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratu t a les biblio- teques i
els museus dependents dels poders p blics.
10.2 Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres
p blics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí
docent i a la informació pertinent del personal docent i d’administració destinat al
centre que contenen els fitxers informàtics del Departament d’Educació, segons
procediments ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades
personals.
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Article 11
t i ucion en at ia de jo nada i o a i del e onal
11.1 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als
funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el
Govern.
11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari
del professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de
tot el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària
que pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al
director o directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o a l’òrgan
competent del Consorci d’Educació de arcelona la part de jornada no realitzada que
determina la deducció proporcional d’havers corresponent. Aquesta deducció no té
caràcter sancionador.
11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no
treballades quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les
deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter
de sanció.
Article 12
lt e at i ucion en at ia de e onal
12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat
disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text nic
de la Llei de funció p blica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 1/1 7, de 31 d’octubre, comeses pel per- sonal que presti serveis
al centre, així com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral.
12.2 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la
normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el eglament
disciplinari de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1
, de 27 de
juny, que el Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres
educatius, en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les
resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials
corresponents o al Consorci d’Educació de arcelona. Contra les resolucions de la
direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis
territorials del Departament d’Educació o de l’òrgan competent del Consorci
d’Educació de arcelona o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial
laboral davant la Secretaria General del Departament d’Educació.
12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient
disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament
comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació
d’expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos c)
i d). Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars
d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de
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mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui
imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes
mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada.
En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb
el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures organitzatives
provisionals.

.1.3 Funcions de Cap d’estudis
Article 32
1. El o la cap d'estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre,
com a mínim, per un curs sencer.
2. Correspon al o a la cap d'estudis exercir les funcions que li delegui la direcció
d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que li
encarregui la direcció, preferentment 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.
3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre
pot encarregar funcions de les esmentades a l'apartat anterior a un òrgan unipersonal
de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d'estudis dels
ensenyaments o torns que correspongui.
4. Llevat que les normes d'organització i funcionament del centre ho prevegin
altrament, el o la cap d'estudis substitueix el director o directora en cas d'absència,
malaltia o vacant.

5.1.4 Funcions Secretaria
Article 33
1. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període
no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre,
com a mínim per un curs sencer.
2. Correspon al secretari o a la secretària l'exercici de les funcions que li delegui la
direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que
li encarregui la direcció, preferentment 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.
3. Correspon també al secretari o secretària del centre l'exercici de les funcions
pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d'aquells altres
òrgans col·legiats en què les normes d'organització i funcionament del centre així ho
estableixin.
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5.1.5 Equip Directiu
Equip directiu ( Articles 147 LEC 12/2009 )
1. A cada centre públic s'ha de constituir un equip directiu.
2. L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics i és
integrat pel director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap
d'estudis i els altres òrgans unipersonals que s'estableixin per reglament o
en exercici de l'autonomia organitzativa del centre.
3. Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del projecte
de direcció establert per l'article 144.
4. El director o directora pot delegar en els membres de l'equip directiu les
funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142.
5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un
consell de direcció, integrat per membres del claustre del professorat
d'entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de
coordinació.
6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de
l'equip directiu i del consell de direcció. També li correspon l'assignació o la
delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació
d'aquestes funcions.
7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau
d'assoliment dels objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte
de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i l'Administració
educativa. L'Administració educativa avalua l'acció directiva i el
funcionament del centre.
( Llei 26/2010 de 3 d’a o t )
Article 35
1. L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic i les persones
membres han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions.
Correspon a les persones membres de l'equip directiu la gestió del projecte de
direcció.
2. L'equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o
la cap d'estudis, el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció
addicionals.
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Cada persona es responsabilitzarà de la tasca delegada per direcció exercirà i
les funcions encomanades.
MEMBRES:
·

Director/a
Cap d’Estudis
Cap d’Estudis de Nocturn
·
Secretari
·
Coordinadora Pedagògica
·
Coordinadora de Batxillerat
Coordinadora d’ESO
PERIODICITAT : Reunió setmanal.
OBJECTIUS:
- Assolir els objectius marcats de millora continua.
- Planificar i fer el seguiment de l’organització i funcionament general del
centre, valorar i analitzar els resultats, prendre decisions i acords.
Definir estratègies i accions de millora.
- Coordinar i valorar les actuacions que es van duent a terme.
- Procurar un clima i una organització que faciliti el treball participatiu i
cooperatiu, i la integració i implicació de tots els membres de la
comunitat educativa en el bon funcionament del centre.
Article 147 ( Llei d’Educació )

Equip directiu
“El di ecto o di ecto a e on del unciona ent del cent e i del au d’a oliment dels
o jectiu del ojecte educatiu, d’aco d a
el ojecte de di ecció, i et co te
davant el con ell e cola i l’ d ini t ació educativa. L’ d ini t ació educativa avalua
l’acció di ectiva i el unciona ent del cent e.
.Els memb e de l’equi di ectiu ón e on a le de la e tió del ojecte de di ecció
e ta le t e l’a ticle 144.

5.1.5.1 Dedicació horària dels òrgans unipersonals de direcció
L'apartat 4 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent no universitari en
l'àmbit de l Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de novembre de 200 ,
aprovat per Acord de Govern de 22 de novembre de 200 i fet p blic per la esolució
TRI/874/2006, de 7 de febrer, estableix que tots els membres dels equips directius
hauran de fer 3 hores setmanals de dedicació al centre, les quals inclouen reunions i
gestions que es facin fora del centre. Aquesta dedicació especial no cal que
s especifiqui en horari fix, sinó que es fa constar de manera global en la dedicació
horària individual.
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5.2 Òrgans unipersonals de direcció addicionals
Article 34
1. Els òrgans unipersonals de direcció addicionals han de tenir encarregades, per la
direcció, funcions de govern o de gestió d'acord amb el que prevegi el projecte de
direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre.
2. El nombre d'òrgans unipersonals addicionals de direcció que s'estableixin a les
normes d'organització i funcionament dels centres està limitat en els termes establerts
a l'article 43.

5.2.1 Funcions Coordinació docent ( Article 141 LEC 12/2009 de 10 de juliol )
En tots els centres públics s'han de constituir òrgans amb funcions de coordinació
didàctica i de tutoria. Correspon al Departament regular les funcions mínimes que han
de desenvolupar aquests òrgans.

5.2.1 Òrgans de coordinació didàctica i tutoria
Article 40
1. La coordinació del personal docent d'un centre públic s'ha d'orientar, en el marc del
projecte educatiu, a les finalitats següents:
a) Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s'hi imparteixen i adequar-los
a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.
b) Millorar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat.
c) Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.
d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la
formació permanent del personal docent.
e) Aquelles altres que estableixin les normes d'organització i funcionament del centre o
els atribueixi la direcció del centre o el Departament d'Educació.
2. L'estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació
docent estan al servei de l'assoliment, segons criteris d'eficiència i eficàcia, dels
objectius definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de
progrés.

5.2.2 Funcions de Coordinació ESO i Batxillerat
Les que li siguin delegades per direcció en tot el què fa referència a coordinació
docent en relació a ESO o Batxillerat segons cada cas. Les funcions de la
coordinació és gestionar les qüestions relacionades amb la seva corresponent
coordinació.
5.2.3 Altres coordinacions unipersonals de direcció
El centre disposarà de la coordinació docent segons els càrrecs que li
permeti la llei i segons les necessitats i possibilitats del centre.

- Funcions de coordinació unipersonal de direcció
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L assignació de responsabilitats de coordinació en els centres educatius, mentre no
s adopti l acord previst a la disposició transitòria setena del Decret 102/2010, ha d estar
orientada a garantir:
• El desenvolupament del projecte educatiu del centre i de la programació general
anual.
·
·
·

La coherència dels enfocaments metodològics, de les concrecions i
programacions curriculars i materials didàctics.
La qualitat en els procediments i els criteris d avaluació.
El treball en equip dels docents i de la resta de personal de la comunitat
escolar i
educativa.

·

L acció tutorial grupal i individual, amb els alumnes, les famílies i l entorn en
coherència, quan escaigui, amb la carta de compromís educatiu.

·
·

El suport als docents de nova incorporació.
L s eficient dels recursos, les instal lacions, les aules i els materials específics.

·

La correcta transició entre etapes educatives prèvies i posteriors als
ensenyaments
impartits pel centre.
També han d assegurar la col laboració dels docents de les respectives
especialitats amb l equip directiu del centre en l elaboració, seguiment i
avaluació de projectes específics que hi són relacionats o els projectes
interdisciplinaris i, quan escaigui, en l avaluació dels docents.
Els centres educatius que formen part del Pla català d esport a l escola poden
adaptar les funcions i denominacions d algun dels òrgans unipersonals de
coordinació a les necessitats del desenvolupament del Pla.
Tot i això, amb caràcter provisional i fins que s adopti l acord previst a la
disposició transitòria setena del Decret esmentat, per al curs 2013-2014
s'aplicaran els mateixos criteris que el curs 2012-2013 pel que fa a la
determinació del nombre d òrgans unipersonals de coordinació.

La coordinació pedagògica gestiona la coherència metodològica i les activitats
d’ESO i atxillerat. Així com aquelles actuacions delegades per direcció.
5.3 Càrrecs no directius
5.3.1 Funcions dels Caps de departament i seminaris didàctics
En els instituts tenen prioritat per optar a cap de departament didàctic els
professors i professores que pertanyen al cos de catedràtics d’ensenyament
secundari, d’acord amb el lloc que ocupen en la plantilla del centre com a
titular d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament.
Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas d’absència de
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catedràtics, el nomenament podrà recaure en qualsevol altre professor o
professora que imparteixi ensenyaments d’acord amb el lloc que ocupa en
la plantilla del centre com a titular d’alguna de les especialitats integrades
en el respectiu departament.
Els instituts i les seccions d’educació secundària han d’assegurar, a través
dels caps de departament didàctic:
● L’organització del calendari, proposta de l’ordre del dia i elaboració de
les actes de les reunions de departament.
● La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions
didàctiques, recursos didàctics i elements d’avaluació.
● La coordinació pedagògica amb altres departaments.
● La gestió de les instal·lacions, aules i materials específics.
● El suport didàctic al professorat de nova incorporació.
Així mateix, des dels departaments didàctics s’ha de col·laborar amb l’equip
directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes
específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris i, quan
escaigui, en l’avaluació del professorat adscrit al departament.

Funcions del/la cap de Departament i/p Seminari segons la LOE :
● Organitzar el calendari de les reunions de departament, proposar l’ordre
del dia i lliurar les actes de reunió a la resta de membres del departament.
● Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques,
recursos didàctics i elements d’avaluació.
● Elaborar una programació per cadascun/a dels/les alumnes amb
necessitats educatives especials (modificacions curriculars a diferents
nivells, coordinats per la Comissió de Diversitat ), repetidors/es o amb
una o més matèries suspeses. Amb la col·laboració dels membres del
seminari i de psicopedagogia.
● Vetllar per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques.
( Decret 2007 )
● Assegurar la coordinació pedagògica amb els altres Seminaris/
Departaments.
● Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació.
● Col laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, seguiment i
avaluació de projectes específics relacionats amb el Seminari/
Departament o interdisciplinaris.
● Col·laborar amb la Inspecció d’Educació en l’avaluació del professorat
del departament didàctic.
● El Cap de Seminari portarà el seguiment setmanal de la programació del
professorat absent i organitzarà el contingut de la substitució del
professorat del seu Seminari.
ALTRES FUNCIONS
Escollir els materials didàctics més adients tenint en compte l’opinió del
claustre, els projectes de centre que hagin estats aprovats pel Consell Escolar,
i en coherència amb la normativa vigent de currículum, el PEC i Projecte de
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Direcció.
Ajustar les programacions didàctiques a l’alumnat de NEE d’acord amb les
indicacions de la normativa.
Participar i col laborar en l’organització de les activitats del centre.
Proposar la programació anual de les activitats del seu seminari.
I totes les que venen donades per normativa
MEM ES: Els professorat d’una mateixa matèria
RESPONSABLE: Directora
PERIODICITAT:
Reunions periódiques fixades al Dossier del
professorat de cada curs.
ACTES :
Es deixerà constància dels acords presos a l’acta
corresponent que es penjarà al Moodle i s’imprimirà una còpia en paper.
Hi hauran reunions periòdiques amb la direcció.
5.3.2 Tutoria I PAT
Funcions i Organització de les tutories

Seran compartides a partir de 3r d’ESO i en alguns cursos les característiques
dels quals així ho aconsellin.
És responsabilitat del Tutor/a d’elaborar i coordinar el contingut dels PI
juntament amb l’Equip Docent.
Com a norma general, les activitats programades des de Coordinació i la
Comissió de tutoria que tinguin la consideració d' obligatòries tenen
preferència sobre alguna altra activitat, excepte davant aquells assumptes
sobrevinguts per la pròpia dinàmica del grup-classe.
És obligatòri fer tasques de Tutoria a l’hora reservada per a aquesta funció.
Quan hi ha alguna activitat extra el Tutor/a acompanya el grup a l’activitat i no
el deixa sol excepte si els monitors encarregats així ho manifestin.
5.3.2.1 És responsabilitat del tutor i la tutora individual:
1. Recollir les notes signades per les famílies i guardar-les.
2. Avisar l’alumne/a i la família dels acords presos per la Comissió de
Convivència.
3. Portar el control de faltes d’assistència i retards i fer les gestions
pertinents.
4. Assistir a les reunions amb les famílies.
5. Parlar amb les famílies almenys un cop durant el curs.
6. Assistir a la Jornada de portes obertes, juntament amb la resta de
professorat.
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5.3.2.2 És responsabilitat del tutor i la tutora de grup:
1. Vetllar perquè les necessitats específiques del seu grup i de
cadascun dels seus membres, siguin ateses per l’Equip docent.
2. Tenir una percepció el màxim objectiva del grup i de cada alumne/a.
3. Fer un seguiment de l’alumnat, i vetllar especialment per l’assoliment
progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació, a
aquests efectes, de tot el professorat que incideix en un mateix alumne
o alumna.
4. Haurà de vetllar per la coherència de l’acció tutorial amb els continguts
relatius a l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania al
llarg de l’etapa.
5. Ha de tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de
l’alumne o alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als
seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual
com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral.
6. Demanar al tutor/a individual informació sobre les faltes de cada
alumne/a i tenir una visió general del grup.
7. Justificar al programa de faltes les absències i retards de l'alumnat.
8. Mantenir un clima d’aula adequat i mediar si s’esdevé algun conflicte.
9. Intervenir en la resolució de conflictes del grup: robatoris, amenaces,
guixades, destrosses ..., en la direcció acordada per l’equip directiu.
10. Posar la nota de l’OP d’Ecologia i esponsabilitat tenint en compte
l’opinió de l’equip docent.
11. Informar les famílies de temes generals.
12. Assistir a les reunions amb les famílies.
13. Realitzar les tutories amb el grup classe, desenvolupant les activitats
del dossier del Pla d’acció tutorial (a l’ESO). No s’han de fer totes les
activitats. Cada tutor/a valorarà la realització d’algunes activitats en
funció del seu grup classe.
14. Presidir les juntes d’avaluació del grup i fer l’acta amb els acords
presos.
1 . Donar les notes i transmetre a l’alumnat els acords de l’equip docent.
16. Assistir a la jornada de Portes obertes juntament amb la resta de
professorat.
17. Coordinar totes les activitats del seu grup i informar a l’alumnat.
18. Assegurar-se que la família rep el full de seguiment del 1r i 2n
trimestre i el butlletí de les notes.
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Seguiment faltes d'assistència alumnat:
Per fer el seguiment dels nostres alumnes, continuarem utilitzant el programa
anomenat Tutoria, dintre del Moodle. En aquest programa les famílies poden
veure les faltes d'assistència del seu fill/a i comunicar-se amb el/la tutor/a del
seu fill/a. Els/les tutors/es poden enviar missatges a les famílies.
L'adreça electrònica es: http://iespeguera.cat/tutoria/
El centre disposa d’un PAT per aplicar a les tutories d’ESO i batxillerat. És
responsabilitat de l’Equip directiu vetllar per la seva aplicació i concreció de
continguts. La gestió és a càrrec de la comissió i/o persona assignada per
l’equip directiu.
5.4 Òrgans Col·legiats

5.4.1 Consell Escolar
( Article 148 LEC 12/2009 )

El consell escolar
1. El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè
aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el
procediment d'elecció dels membres del consell.
2. El Departament ha d'adaptar l'estructura i la composició del consell
escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix
l'article 72.3, i d'altres centres de característiques singulars, per a garantir
l'eficàcia en l'exercici de les funcions que li corresponen.
3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres
acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions
corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament
del director o directora.
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i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions
als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars
complementàries
i
d'activitats
extraescolars,
i
avaluar-ne
el
desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del
centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o
reglamentàries.
4. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò
que aquestes normes no estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels
òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir
comissions específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha
d'incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un
representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de
titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les
excepcions que estableixi el Departament.
Article 27 ( LLei 26/2010 de 3 d’a o t, d’autono ia del cent e educatiu . )
1. El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat
escolar en el govern del centre.
2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament
per a centres públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei
d'educació.

Organització del Consell Escolar
MEMBRES: Membres elegits per la comunitat educativa.
Els representants del professorat aportaran l’opinió majoritària del claustre. I
votaran d’acord amb això de forma vinculant.
Segons la llei d’educació el consell escolar ha d’aprovar les seves normes de
funcionament del Consell Escolar. Quan no hi hagi normes s’apliquen les
normes reguladores dels òrgans col·legiats.
RESPONSABLE: Directora
PE IODICITAT : Trimestrals, amb un consell escolar a l’inici de curs i un al
final.
OBJECTIUS : Vetllar pel bon funcionament del centre i assoliment dels
objectius.
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Està format per:
Director/a
Cap d’Estudis
Secretari
Sector Professorat ( 8 representants )
Sector Alumnat
(4 representants)
Secto a ílie
( 4 e e entant : 3 de le
Sector Ajuntament ( 1 representant )
Sector PAS
( 1 representant )

a ílie i 1 de l’ MP )

El con ell e cola é l’ an col·le iat de a tici ació de la co unitat e cola en
el govern del centre.
Corresponen al consell escolar les facultats establertes respectivament per a
centres p lic al a ticle 148 i 152 de la Llei d’educació. (LEC)
En les eleccions del Consell Escolar si el membre més votat no accepta la
responsabilitat, passarà al segon de la llista i així successivament.
Di o icion ( Llei d’Educació 12/2009 )
“ El con ell e cola a d’a ova le
eve no
aque te no e no e ta leixin, ’a liquen le
col·le iat de l’ d ini t ació de la Gene alitat.”

e de unciona ent. En all
no e e ulado e del

que
an

5.4.2 Claustre
Article 29 ( Llei 26/2010 de 3 agost )

Claustre del professorat
1. El claustre de professorat és l'òrgan de participació del professorat en el
control i la gestió de l'acció educativa del centre.
2. El claustre és presidit pel director o directora i està integrat per tot el
professorat del centre.
3. Les normes d'organització i funcionament del centre concreten la
participació d'altres professionals d'atenció educativa, que s'ha d'ajustar al
que estableixen, respectivament per als centres públics i privats concertats,
els articles 146.3 i 151.2 de la Llei d'educació.
( Article 146 LEC 12/2009 de 10 de juliol )

El claustre del professorat
1. El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la
gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius
del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del
centre.
2. El claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció
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del director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes.
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de
la programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc
de l'ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del
professorat professionals d'atenció educativa destinats al centre perquè informin amb
relació a l'exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l'apartat

Organització i Objectius:
MEMBRES: Tot el professorat
RESPONSABLE: Directora
PE IODICITAT : Trimestral i alguns d’extraordinaris. Més els perceptius
a inici i final de curs.
OBJECTIUS : Informar i dialogar sobre temes relacionats amb el centre
i la docència. Participar i regular la gestió i avaluar l’acció educativa del
centre..
5.4.3 Equip Docent

MEM ES: Professorat que imparteix un determinat nivell d’ESO
Batxillerat.
RESPONSABLE: Tutors/es del nivell i grup.
PERIODICITAT : Setmanal

o

Poden participar en les reunions de l’equip docent professors i
professores amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres
professionals que intervinguin en el procés d’ensenyament i
aprenentatge de l’alumnat.
Els membres de l’equip docent, de manera rotatòria, redactaran una acta
amb els acords presos a les reunions i la penjaran al Moodle. Aquests
acords es revisaran a la reunió següent.
Funcions :
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● Cada professor o professora aportarà informació sobre el procés
d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi i
possibles adequacions curriculars.
● Vetllar per la concreció d’una millora continua dels resultats acadèmics i
la cohesió social.
● Acordar metodologies concretes en grups diferenciats.
● Coordinar-se amb altres matèries i elaborar treballs transversals.
● Assegurar una millora continua
dels resultats acadèmics, les
Competències bàsiques i la cohesió social.
● Per tal de facilitar l’intercanvi d’informacions entre el professorat d’un
mateix grup cal que el tutor/a habiliti a començament de curs, un
document al Google Drive compartit amb tot el professorat del seu grup.
● Per tal de comunicar-se amb les famílies cal utilitzar l’aplicatiu “Tutoria” o
crear un grup amb tots els e-mails de les mares o pares.
Organització i gestió
Cal coordinar-se amb el tutor/a, encara que no s’assisteixi a les reunions del
grup, mitjançant un document compartit de cada tutoria amb el professorat de
cada equip docent.
És el responsable d’elaborar i executar els projectes transversals del curs.
És responsable de la revisió, coordinació , execució i avaluació dels Treballs
de Síntesi del seu E. Docent.
Cal fer les actes i penjar-les al Moodle. I fer-ne còpia amb paper.
És el responsable de coordinar-se amb el tutors/res per fer les adaptacions i PI.
És el responsable de coordinar-se i col·laborar en el seguiment i aplicació de
les normes i els acords presos per cada grup.
D'altra banda, el paper dels tutors/res ha de ser molt rellevant i actiu dins els
respectius Equips Docents, ja que, un cop donades les informacions i
suggeriments corresponents des de Coordinació, cal que prenguin la iniciativa
tot comentant l'evolució dels seus respectius grups-classe i les situacions
personals i acadèmiques dels alumnes en concret. Des de Coordinació es
prendrà nota dels acords adoptats.
Les informacions de coordinació es posaran al Moodle i és responsabilitat del
professorat llegir-les per estar assabentat de tot el que es va fent al centre.
Cada professor/a anirà a una reunió d’equip docent, però té el compromís de
fer arribar la informació que cregui necessària al tutor/a corresponent a través
del document del Google Drive del grup.
Les reunions seran coordinades pels tutors/es corresponents, tot i que hi haurà
algun membre de l’equip directiu present.
En prendrà acta de cada reunió un membre de l’equip docent, seguint un ordre
rotatiu i escriurà els acords al curs del Moodle fet amb aquest objectiu.
Es realitzaran preavaluacions i s’informarà a les famílies amb el full de
seguiment.
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Durant les sessions dels equips docents es farà una valoració del compliment
dels diferents apartats del dossier del professorat.
L’ordre del dia per a aquestes reunions és el següent:
● Revisió dels acords presos a la sessió anterior.
● Buscar estratègies per fomentar la cohesió dels grups i veure la
possibilitat de fer treballs transversals a nivell del grup.
● Mirar de resoldre qüestions relacionades amb l’alumnat individualment i
amb el grup.
● Tractar temes de tutoria i veure pàgines on hi ha material digital de:
Treball cooperatiu, Intel·ligències múltiples, Voluntariat i Serveis a la
comunitat, Emprenedoria, Prevenció d’addiccions, Escoles verdes, Salut,
Impuls TIC, Atenció a la diversitat, ...
5.4.4 Comissions
Funcions de les Comissions
L’organització disposarà de vàries Comissions en funció de les
necessitats del centre en cada moment. Es proposaran des de
coordinació, després d’observar i analitzar les necessitats i escoltar les
propostes de la comunitat educativa.
MEMBRES: professorat dels diferents Seminaris/Departaments que
s’ofereixen o se’ls proposi Els membres de les comissions tindran alguna
compensació sempre i quan sigui factible.
La durada màxima d’una mateixa persona en una mateixa Comissió serà
màxim de 4 anys, excepte els càrrecs de coordinació. per a incorporarse a una comissió tindrà preferència el professorat que no ha format part
de cap Comissió anteriorment. Coordinació tindrà en compte això partint
del Dossier del professorat on es pot comprovar el temps de cadascú.
Cada Comissió té una determinada tasca dins el context educatitu i,
segons les competències assignades per l’equip directiu. I en
coordinació amb les altres comissions si és necessari per a la bona
marxa de l’organització.
El nombre de comissions i membres de cadascuna dependrà de les
necessitats del centre i del personal disponible.
FUNCIONS: Les assignades per l’equip directiu.
PE IODICITAT: Una hora setmanal, si l’organització ho permet.
OBJECTIUS : Realitzar les tasques de millora encomanades. Cada
comissió redacta les actuacions concretes en la programació general
anual i valora l’organització, l’execució i l’impacte en la memòria.
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5.4.5 Altres coordinacions
Altres coordinacions i responsabilitats unipersonals són:
Acord de corresponsabilitat
Escoles Verdes
Pla de LLengues estrangeres
Activitats i serveis extraescolars
Prevenció de riscos laborals
Informàtica
LIC
Treballs de recerca de batxillerat diürn i nocturn
Pla Català de l’esport
Estada a l’empresa
Master de pràctiques
Parlament Verd
Manteniment
Correcció lingüística
Les que són obligades per llei es mantenen i les altres són anuals segons les
necessitats i disponibilitat de personal.
5.5 Altres Òrgans de participació
5.5.1 AMPA
És l’òrgan de participació de les famílies.
La seva funció és:
● Canalitzar les iniciatives i suggeriments de les famílies en relació al
centre.
● Facilitar el contacte i diàleg entre les famílies del centre.
● Facilitar el diàleg amb el professorat i la Direcció del centre.
● Vetllar per al compliment dels drets i deures dels pares i mares pel que
fa a l’educació dels seus fills i filles.
● Oferir serveis a les famílies: treballadora social, reutilització de llibres,
biblioteca, informàtic.... segons les seves possibilitats econòmiques.
La direcció assistirà a les reunions quan hi sigui convidada.
5.5.2 Parlament Verd
MEMBRES: Delegats/des de cada classe
RESPONSABLE: Un/a professor/a assignat/da per coordinació.
O JECTIU: Millorar la cohesiósocial. Facilitar la participació de l’alumnat
al centre i representar l’Institut a l’exterior.
REUNIONS
Un cop elegit el/la parlamentari/a no es canviarà a menys que ho
decideixi el mateix PV, el grup classe, la família o que es vegi
obligat a renunciar a causa d’una sanció disciplinària. Les
reunions del PV són obligades. Excepte si hi ha un examen.
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Article 23 ( Llei d’Educació )
“ Instruments per a la participació i la representació dels alumnes
Les normes d’organització i funcionament dels centres han de determinar formes de
participació dels alumnes, atenent-ne les característiques i l’edat, i d’acord amb les
orientacions del Departament, que en facilitin la presència en la vida del centre, el
diàleg i la corresponsabilització, n’afavoreixin el compromís en l’activitat educativa del
centre i en propiciïn la formació en els hàbits democràtics de convivència, sens
perjudici d’ésser presents, quan correspongui, en el consell escolar.”

. .3 Drets i Deures de l’alumnat i Mediació
Consultar Decret 27 /2006 de 4 de juliol . DOGC 6.7.2006, derogat l’article 4 i
el Títol IV pel Decret 102/2010 de 3 d’agost.
5.6 Professorat
5.6.1 Funció Docent
Llei d’Educació. Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius.
“CAPÍTOL IV
El professorat
Article 28
Exercici de la funció docent
1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat
principal del procés educatiu i l’auto itat que e’n de
n. que ta e on a ilitat, en
el a c de init e l’a ticle 104, inclou la t an i ió de coneixe ent , de t e e i
valors.
2. L’ d ini t ació educativa i el titula del cent e an de o ou e el in t u ent
i les condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament
professional del professorat.
3. El o e o at ocu a la o ició ee inent en l’exe cici de le
eve uncion
docent , en qu audeix d’autono ia, din el lí it que dete ina la legislació i en el
marc del projecte educatiu.
5.6.2 Drets i Deures
Article 29
Drets i deures dels mestres i els professors en l’exercici de la funció docent
1. El
e t e i el
o e o , en l’exe cici de llu uncion docent , tenen el d et
específics següents:
a) Exe ci el dive o a ecte de la unció docent a qu a e e ncia l’a ticle 104, en
el marc del projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudi d’in o ació àcil ent acce i le o e l’o denació docent.
2. El
e t e i el
o e o , en l’exe cici de llu uncion docent ,tenen el
deures específics següents:
a) Exe ci la unció docent d’aco d a
el
inci i , el valo , el o jectiu i
els continguts del projecte educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de
respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors
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o i d’una ocietat de oc àtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives
nece à ie e a la illo a contínua de la àctica docent.”

El professorat disposa en el seu horari, d’una hora per atendre les famílies
quan calgui. Aquest horari cal facilitar-lo a la coordinadora pedagògica abans
de començar el curs per tal que les famílies el puguin consultar al Moodle.

5.6.3 Horari marc del professorat
L’horari per a tot l’alumnat de diürn és de 8h a 14:30h. Els dies de festivitats
internes o activitats diferents, el professorat que tingui l’horari redu t tindrà
l’horari proporcional.
En jornades amb activitats excepcionals o Crèdits de síntesi i treball de 4t ESO
hi haurà la possibilitat de que l’horari del professorat quedi alterat. Segons les
necessitats i amb l’aprovació del Consell Escolar.
L’horari de juny i setembre de tot el professorat és de 8 a 14h. pels de diürn.
I també de 8 a 14h els mesos de juny i setembre pel professorat de nocturn, en
el període que no hi ha alumnat.
Els altres mesos inclòs el maig es seguirà l’horari de permanència al centre
establert durant el curs.
L’horari de nocturn és de 17h a 22h
El professorat romandrà al centre 30 hores setmanals, ( 28h de les quals amb
horari fix i 2h en horari no fix però al centre ) 20h de les quals són lectives, si no
s’indiquen reduccions concretes i no hi ha canvis en la legislació de
començament de cada curs en el Document d’Organització dels centres p blics
d’Ensenyament Secundari del Departament d’Ensenyament.
(Document per a l’organització dels centres p blics d’ensenyament de
secundària 2013-14)
“La jo nada la o al o dinà ia del
o e o titula de la lantilla é de 37
hores i 30 minuts setmanals, que es distribuirà de la manera següent:
␣
20 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la
docència directa a l'alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat,
tutoria individual i en grup) i a activitats directives i de coordinació amb les
dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. Aquestes 20 hores
es podran prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària
uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
␣
8 hores d'activitats complementàries d'horari fix: guàrdies i altres
vigilàncies, reunions setmanals de departament o seminari, comissió d'atenció
a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la
diversitat, entrevistes amb pares o tutors legals, manteniment del laboratori i
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aules específiques, organització i execució de les accions que ofereix el centre
en el marc de determinats programes.
␣
2 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu no
sotmeses a horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar,
reunions amb pares o tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres,
reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria,
coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial del professorat,
tutoria de professorat novell i altres encàrrecs que, en el marc de les seves
funcions, li faci el director del centre).
␣
7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d'activitats,
assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer
necessàriament al centre.
Compatibilitats
Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l'autorització
de compatibilitat corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de
la Gene alitat.”
5.6.4 Horaris de reunions fixes del professorat
Les reunions fixes seran les tardes de dimarts a partir de dos quarts de quatre.
Dilluns per a la majoria d’activitats no fixades i extraordinàries.
Excepcionalment quan l’organització així ho disposi. Les reunions dels dimarts
són setmanals.
5.6.4 Horari de nocturn
Règim nocturn
“ L' o a i d'i a tició del e tudi de atxille at en
i noctu n e à de dillun a
divend e i no co ença à a an de le 17 o e . ( i no e té l’auto it ació del
De a ta ent d’En enya ent ) El alu ne a an dià ia ent un te
lectiu màxim
de 5 hores (300 minuts, inclosos 20 minuts d'esbarjo), distribuïdes en el nombre de
e ion de cla e que e ta leixi el cent e. “

.6. Elaboració d’horaris
És responsabilitat del Cap d’estudis elaborar els horaris de d urn. Els horaris
de nocturn els elaboraran conjuntament el Cap d’estudis de d urn amb el cap
d’estudis adjunt de nocturn.
La presentació del format serà el mateix de diürn que de nocturn.
5.6.6 Assistència i puntualitat del professorat
El centre es regirà pel Document d’Organització de principi de cada curs del
Departament d’Ensenyament.
(Document per a l’organització dels centres p blics d’ensenyament de
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secundària 2013-14)
“ L'equi di ectiu de cada cent e a d'a e u a -se que el centre disposa d'un sistema
de control d'assistència i de puntualitat dels professors i altre personal del centre
dependent del Departament d'Ensenyament. Aquest sistema ha de formar part de les
normes d'organització i funcionament del centre. Ha d'incloure tant les activitats
d'horari setmanal fix com les reunions d'horari no fix.
Els professors estan obligats a complir l'horari establert a l'apartat 21.1 i el calendari
d'activitats establert en la programació general anual del centre. També estan obligats
a assistir als claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que correspongui i a
les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del
centre que siguin convenientment convocades per la direcció.
Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits.
Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció
proporcional d'havers
Procediment
per
a
l'aplicació de
la
deducció
proporcional
de retribucions
Quan es produeixi una absència o una falta de puntualitat
del personal no justificada, el director del centre ho ha de comunicar
immediatament a la persona interessada (model "Notificació
individual de faltes d'assistència i de puntualitat no justificades del
personal"), la qual disposarà d'un termini de cinc dies hàbils des de
la seva recepció per justificar-la documentalment o per presentar
davant el director les al·legacions que consideri convenient. En el
cas que no sigui possible la notificació en el lloc de treball per
absència perllongada, s'ha de comunicar en el domicili de la
persona interessada.
Transcorregut el termini de cinc dies des de la notificació o
del seu intent, si l'absència o la falta de puntualitat no ha resultat
justificada el director ha de formalitzar la resolució de deducció
proporcional de retribucions i notificar-la a la persona afectada pel
procediment anteriorment indicat (model "Resolució de la direcció
del centre per la qual es dedueixen les retribucions per absències o
impuntualitats no justificades (personal funcionari)" o model
"Resolució de la direcció del centre per la qual es dedueixen les
retribucions per absències o impuntualitats no justificades (personal
laboral)").
Dins dels deu primers dies del mes en curs el director ha de
trametre als serveis territorials o al Consorci d'Educació de
Barcelona la relació del personal amb absències o impuntualitats
del mes anterior que no hagin resultat justificades (model
"Comunicació d'absències i impuntualitats no justificades als serveis
territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona als efectes
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d'aplicar la deducció proporcional de retribucions amb caràcter no
sancionador"), acompanyada de còpia de les resolucions emeses i
notificades, als efectes d'aplicar la corresponent deducció de
retribucions a la nòmina. En tot cas, el director del centre ha de
conservar, degudament arxivats, els comunicats i resolucions
lliurats a les persones afectades, amb els avisos de recepció, així
com les al·legacions i altra documentació que aquelles hagin pogut
e enta .”

Per normativa d’horari de treball el professorat assistirà a les Jornades de
Portes Obertes i, el professorat que passa pels nivells implicats, a les
Graduacions d’ESO i atxillerat on exerceix de professor. Sortides d’un dia i
participació en les festes, jornades i activitats extres que organitza el centre,
sempre que estiguin relacionades amb l’activitat educativa i no sobrepassin les
30h de permanència al centre. Si hi han eximents considerats de pes per
l’afectat/da serà comunicat a Direcció que ho valorarà conjuntament amb el
professor/a.
El centre organitzarà colònies a 2n d’ESO i viatge de fi de curs a 4t ESO i es
procurarà compensar al professorat voluntari acompanyant si es pot.
5.6.6.1 Protocol de puntualitat i faltes per al professorat
L’hora de començar la classe és a les 8h, per tant el professorat estarà a
l’aula.
El professorat té l’obligació de portar un control de la puntualitat dels seus
grups.
El professorat entrarà puntual a la seva aula, sobretot a primera hora i després
de l’esbarjo.
Puntualitat:
a. El/La coordinadora avisarà al professorat quan hi hagi
incidències.
b. Si el/la coordinador/a no és puntual serà comunicat a Direcció i
aquesta parlarà amb l’afectat/da.
c. Si es continua amb la mateixa línia, el cap d’estudis tindrà una
entrevista amb el professor/a pertinent.
d. Si no millora la seva puntualitat, el/la director/a tindrà una
entrevista amb el professor/a pertinent. En cas de reincidir es
deixarà constància a l’aplicatiu del professorat.
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Absències professorat::
1. Sempre que sigui possible cal demanar permís prèviament al
director/a tot omplint el full corresponent.
2. Cal comunicar la falta d’assistència del mateix dia, quan és un
imprevist.
3. En cas d’absència cal deixar la feina posada al Moodle ( al curs “
guàrdies del professorat”) sempre que les circumstàncies ho permetin. Al
mateix temps el professorat que faci la guàrdia ha de fer s d’aquest
material amb l’alumnat. I si cal recollir-lo.
4.Cal omplir el full del professorat per a justificar les faltes d’assistència,
si és una falta prevista cal omplir el full de justificació i donar-lo al cap
d’estudi.
5. Si no és una falta prevista cal que durant la mateixa setmana després
de la incorporació es lliuri el full de la justificació ( i justificant extern) al
cap d’estudis.
6. Per les absències llargues, cal deixar material preparat al Cap de
Seminari.
7. Les faltes , degudament justificades o no, es registren a l’aplicatiu.
8. L’acceptació de la justificació de les faltes correspon a la Direcció.
9. Les faltes i retards injustificats es comuniquen a Serveis Territorials.
També es comunicaran les gestions fetes al professorat afectat per
escrit.
És obligada l’assistència a les activitats del centre acordades en el Consell
Escolar i reunions, avaluacions, formació, ... considerats dins de les hores
obligatòries de permanència al centre, del contrari es consideran com a faltes
injustificades.
5.6.7 Organització de les guàrdies de diürn i nocturn
S’organitzen guàrdies en horari de classe i guàrdies d’esbarjo a diürn i nocturn.
DïURN
En les guàrdies d’hores de classe:
● El lloc de trobada del professorat és l’aula assignada de guàrdia.
● El professorat es distribuirà segons el lloc assignat cada mes pel cap
d’estudis (consergeria faltes matí, aula guàrdia, patis, aules... )
● En qualssevol cas el responsable d’organitzar les programacions i al
professorat del seu seminari
per assegurar que es segueix la
planificació és del cap de seminari o departament.
● Les baixes de llarga durada seran cobertes per àmbits:
- Ciències inclou els Seminaris i Departaments següents :
Ciències naturals; Física i Química; Matemàtiques; Tecnologia.
- Ciències Socials inclou: Economia; Filosofia; Geografia i
Història; Psicopedagogia; Religió.
- Llengües inclou: Català; Castellà; Clàssiques; Anglès i Francès.
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- Expressió inclou: Educació física; Música i arts; Visual i Plàstica.
● Un cop a l’aula, cal que el professorat de guàrdia obri el Moodle i mostri
a l’alumnat i la feina que el professorat ha deixat pel grup, i vetlli perquè
es faci. I si és el cas la reculli.
● El professor/a de guàrdia a l’hora del pati estarà al lloc assignat pel cap
d’estudis o coordinació pedagògica.
● El professorat de guàrdia en el descans de 1r ES, és el mateix
professor/a que té classe amb el grup. Sortirà ’ abans d’acabar la
classe amb el grup al pati corresponent i esperarà que sigui l’hora per
fer el canvi. El professorat d’ ltima hora anirà puntual a buscar el seu
grup al pati i com a màxim entraran 10 ‘ després de l’hora. Aquest patí
segons la valoració de l’equip docent.
● Quan un professor/a es queda sense classe a causa d’una sortida,
passa a fer guàrdia després d’assegurar-se que no té alumnes i cobreix
les absències del professorat que ha marxat a la sortida. Cal presentarse a l’aula de guàrdia per tal de distribuir-se les tasques. El
funcionament serà el mateix durant el juny i els dies amb activitats
diferents. Preferentment farà la guàrdia el professor que no té classe.
● Els dies de pluja el professorat del pati quedarà repartit pels
passadissos, segons les indicacions de la Coordinadora pedagògica.
● Les guàrdies es faran tant en el diürn com en el nocturn. No s’utilitzarà
aquesta hora per fer altres tasques i es romandrà al lloc assignat.
● Les guàrdies de nocturn es faran en una aula del passadís blau de l’ala
de batxillerat que també s’utilitzarà com a aula d’estudi per a l’alumnat
que està al centre i que no té classe durant aquella hora. En cap
moment l’aula estarà oberta amb o sense alumnat i sense el professor
de guàrdia.
● A nocturn si no hi ha alumnat a l’aula d’estudi el professor de guàrdia
romandrà a cap d’estudis, vetllant en tot moment per l’ordre als
passadissos.
● Quan no hi ha el professor/a l’alumnat de batxillerat s’autoritzarà a no
assisitir a classe a primera i última hora. L’alumnat de 4t d’ESO tindrà
permís per sortir a darrera hora o no assistir a classe a primera hora de
forma excepcional amb el consentiment de les famílies.
● El professorat de guàrdia de nocturn i diürn farà una ronda per les aules
assegurant que els grups estan amb el professor/a, i en cas contrari
anotarà al full de seguiment les absències i tindrà cura de l’alumnat.
● El professorat de guàrdia de nocturn i diürn vetllarà perquè no hi hagi
alumnes fora de l’aula.
●
●
●
●
●

NOCTURN
Omplir el full de guàrdia de la seva hora, després de comprovar si hi han
incidències a les aules.
El professorat de cada hora romandrà a l’aula d’estudi assignada. Si no
hi han altres incidències prioritàries per atendre. Si no hi ha alumnat a
l’aula pot romandre a la sala de cap d’estudis.
Vetllarà per l’ordre i silenci als passadissos, lavabos.
I vigilància d’entrada a l’edifici a l’hora d’esbarjo i altres hores.
Ajudar al Cap d’estudis en qüestions de disciplina i altres. Si li demana el
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responsable.
5.6.8 Formació
La formació permanent és una prioritat del centre i potenciarà la modalitat de
formació al centre.
“Quant a l' o a i de ealit ació de le activitat de o ació, la a t e encial e duu a
terme dins l'horari laboral de no-permanència al centre, llevat d'alguns casos
excepcionals, que han de ser autoritzats per la direcció general corresponent. La part
de treball autònom, de les modalitats de formació en centre i per a centres, es pot fer
din l' o a i de e an ncia al cent e.”
Centre formador de pràctiques
L’institut forma part dels centres formadors de pràctiques del Master del professorat i
té convenis amb diferents Universitats.

5.7 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SINGULARITAT : PI I ADAPTACIONS
Dec et 299/1997, 25 de nove
e , e ula l’atenció a l’alu nat amb necessitats
educatives especials. DOGC 28.11.1997
ESOL C E S/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alu nat a
t a to n de l’a enentat e. DOGC 17.7.2013
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, di o a, a l’a ticle 82, que el ojecte educatiu de cada cent e
a d’inclou e el ele ent
etodol ic i o anit atiu nece a i e atend e adequada ent el alu ne
a
t a to n de l’a enentat e o de co unicació que u uin a ecta l’a enentat e i la ca acitat de
elació, de co unicació o de co o ta ent. e eix que l’ d ini t ació educativa a d’e ta li , e itjà
del e vei educatiu , otocol e a la identi icació del t a to n de l’a enentat e o de co unicació i
l’atenció etodol ica adequada.
L’a ticle 13 del ca ítol
del Dec et 143/2007, de 26 de juny, el qual ’e ta leix l’o denació del
en enya ent de l’educació ecundà ia o li at ia, ’o anit a d’aco d a
el
inci i de l’educació
co una i d’atenció a la dive itat de l’alu nat. Le
e u e d’atenció a la dive itat tenen co a o jectiu
atend e le nece itat educative de cada alu ne e ode a oli le co et ncie
à ique , el
o jectiu educatiu i el contin ut de l’eta a. i la dive itat ociocultu al de l’alu nat, ni la dive itat en
el océ d’a enentat e, ni le di ca acitat , oden u o a ca ti u de di c i inació que li i edeixi
acon e ui el o jectiu
evi to i la titulació co e onent.
L’a ticle 17 del ca ítol 5 del Dec et 142/2008, de 15 de juliol, el qual ’e ta leix l’o denació del
en enya ent del atxille at, e ula e a l’alu nat a
t a to n o di icultat e ecí ique
d’a enentat e que e li a de acilita l’accé al cu ículu , ’ an de eveu e i acilita le ajude
t cnique nece à ie , i ’ an d’ada ta el
ate ial d’a enentat e i el calenda i, i cal, tant de le
activitat d’a enentat e co d’avaluació.

5.7.1 Alumnat amb TA
Article 2
Alumnat
S’entenen per alumnat amb TA:
El alu ne a

t a to n e d icit d’atenció/ i e activitat ( D

).

El D
a ecta nuclea ent t e a ecte : d icit d’atenció, i e activitat o excé
i ul ivitat. ecta ta é el cont ol executiu i la e
ia de t e all.

de

ovi ent i
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El D
’inicia a la in ància, é
l’alu ne.
El alu ne a
t a to n
l’e c i tu a i le
a ilitat
l’a enentat e e cola .

e i tent i e e cuteix en el unciona ent acad

que a ecten a l’adqui ició i l’
uncional del llen uat e, de la lectu a,
ate àtique , a
inici a la in ància i i licacion
i ni icative
e a

Article 3
P inci i d’actuació educativa a

l’alu nat a

1. El projecte educatiu del centre ha de recollir els elements metodol
l’alu nat a
, que ’ an de e i el
inci i de:
a)

o

ic, e onal i ocial de

ic i o anit atiu

e atend e

alit ació, equitat i inclu ió.

) Detecció i e enca,
seves necessitats.

e tal de

c) Col·la o ació i a tici ació de le
l’atenció a l’alu ne.

ovei l’alu nat del

u o t educatiu e

a ílie i, i ’e cau, a

alt e

e vei i

ecí ic adequat a le

o e ional i

licat en

d) da tació con tant du ant tota l’e cola itat de l’atenció educativa.
2. Els su o t a aque t alu ne an de lani ica - e din del la d’atenció a la dive itat del cent e i
’ an d’e ta li en co e ncia a
el coneixe ent cientí ic inte nacional actual, d’aco d a
le
evid ncie
ovade de one
àctique . Pe a la conc eció del ele ent
etodol ic i o anit atiu
nece a i
e atend e adequada ent l’alu nat, el docent , quan ’e cai ui, di o a an de
l’a e o a ent ico eda
ic i el in o e t cnic de l’o ientado del cent e o de l’equi d’o ientació i
asse o a ent ico eda
ic (E P).

5.7.2 Pla Individualitzat ( PI )
Article 5
Pla individualitzat (PI)
En tot el ca o , del u o t que e i l’alu ne d’aco d a
l’avaluació ico eda
ica, n’ a de queda
con tància e c ita, en un la individualit at (P ), a ovat el di ecto o di ecto a del cent e i que a de
con ta a l'ex edient acad ic de l'alu ne.

El P ’ a d’ela o a en un te ini àxi de 2 e o , a a ti del o ent en qu
’identi iquen le
nece itat de l’alu ne e n’ a de e un e ui ent t i e t al i cal evi a -lo cada inal de cu a i
d’aju ta -lo a l’evolució de l’alu ne
El e on a le del P e à el tuto a
la col·la o ació de l’equi de e t e o de o e o at, de l’E P o
l’o ientado i alt e
o e ional que u uin a tici a en l’atenció educativa de l’alu ne. S’e colta à en el
océ de e a de deci ion el
a e o e e entant le al , i el ateix l'alu ne i la eva edat i
ci cu tàncie e onal així o acon ellen.
El tuto ta é é e on a le de la coo dinació del di e ent
e ui ent i actua à co a inci al inte locuto a
la a ília.

oe

ional que inte vin uin, de e -ne el

Article 6
Me u e ene al d’atenció educativa
1. Les accion , de o a io ità ia, ’ an de de envolu a a l’aula o dinà ia, vetllant e la vinculació de
l’alu ne a
el eu u . El u o t a aque t alu ne an d’e
a ca - e din del la d’atenció a la
dive itat del cent e.
é , en tot el ca o , ’ a de valorar la necessitat de suport escolar personalitzat.

2. Le
e u e e a alu nat a
D , du ant el e on cicle de l’educació in antil i el i e cicle de
l’educació i à ia, ’ an d’ad eça a illo a el í to e conductual i e ti ula el a enentat e

41

inicial i e a ato i . En el e on i te ce cicle de l’educació
otencia le activitat d’a enentat e.

i à ia, le

e ue

etodol

ique

an de

3. Le
e u e de tinade a l’alu at a
t a to n en l’adqui ició i en l’
uncional del llen uat e, de la
lectu a, l’e c i tu a i le
a ilitat
ate àtique du ant l’educació in antil ’ an d’ad eça a illo a el
llen uat e o al a ant atenció e ecial a l’adqui ició de la on tica i la onolo ia, al coneixe ent d’un
voca ula i à ic i uncional i a la co
en ió i l’ d’e t uctu e
o ol ique i intàctique adequade a
l’edat.
Du ant el
i e cicle d'educació
i à ia, le
aute d’inte venció ón
eventive i l’aju ta ent
etodol ic é ona ental e a avo i l’a enentat e. En el e on i te ce cicle de l’educació i à ia,
’ an d’adequa el
oce o educatiu en un do le entit, e una anda e o çant l’a enentat e de la
lectu a, l’e c i tu a i le
a ilitat
ate àtique i, e l’alt a, ent le ada tacion
etodol ique
e tinent a cada at ia e a e u a l’a enentat e de le co et ncie à ique .
4.
l’educació ecundà ia o li at ia i al atxille at, con ide ant la natu ale a e
l’alu nat, enca a que ot ave
illo at, e ui à nece itant un aju ta ent del océ
a enentat e. El
oce o educatiu
’ an d’adequa en un do le entit, e una
l’a enentat e de la lectu a, l’e c i tu a i le a ilitat
ate àtique i, e l’alt a, ent
etodol ique e tinent a cada at ia e a e u a -ne l’a enentat e.

i tent del
,
d’en enya entanda e o çant
le ada tacion

La ajo ia d’aque t alu ne od an e ui le
o a acion de l’aula, ja que le
e u e de u o t
nece à ie olen con i ti en ada tacion d’accé a la in o ació e c ita i a la oducció de texto ,
ada tacion
etodol ique i ada tacion del
oce o d’avaluació. En unció de le ca acte í tique
dels alumnes pot ser que calguin altres mesures personalit ade , co a a l’
de tecnolo ie de la
in o ació, l’a enentat e i la co unicació que acilitin l’accé al llen uat e e c it i al llen uat e
ate àtic.
5. El cent e que i a teixen o ació o e ional inicial i/o en enya ent de
i e ecial acilita an
itine a i ada tat al di e ent it e i o i ilitat d’a enentat e, a
una o anit ació que e eti le
ada tacion i le
e u e nece à ie e e e ectiu el inci i d’inclu ió.
Article 7
ecte

etodol

ic i d’avaluació

1. Co e on a l’equi docent, a
l’a e o a ent del e on a le de l’o ientació educativa, i d’aco d
a
l’avaluació ico eda
ica, decidi quin u o t ’o e i an a l’alu nat a
.
2. El o e o tuto e à qui a de e el e ui ent i te àtic de l’alu nat e
eveni i detecta le
o i le di icultat i nece itat d’aque t, i e u e vi a l’atenció educativa co e onent.
ell li
co e on, en i e a in tància, anteni el contacte a itual a
le a ílie .
3. El o e o at a de teni en co te que l’alu nat a
nece itat de u o t educatiu e ecí ic
vinculat a
nece ita aju ta ent
etodol ic en el
oce o d’en enya ent-aprenentatge a les
aule , que ot a ecta l’o anit ació d’aque te , la di t i ució de l’alu nat, l’aju ta ent cu icula i le
e t at ie didàctique , ent e d’alt e .
a de ealit a le ada tacion d’accé al cu ículu
continguts de les diferent à ee , at ie o
dul .

que

e

etin i acilitin l’accé de l’alu nat al

Si é nece a i, ta é ’ an d’ada ta el
ocedi ent
e avalua el a enentat e . que ta
ada tació ot co
end e la utilit ació de di e ent ti u de ove d’avaluació, la co inació de ove
escrites i o al , e o te ti u te t i e o te edactade , de taca a l’enunciat de le
e unte le
a aule clau, e et e que l’alu ne di o i de é te
e aca a la ova, ve i ica que l’alu ne
entén le
e unte i conte ta al eu du te e ecte aque te , e et e l’ de à ic e e ond e,
etc.
4. El e tudiant que vul uin accedi a la o ació o e ional o a e tudi unive ita i oden ol·licita
l’ada tació de le
ove d’accé co e onent e on la no ativa vi ent, d’aco d a
le di ect iu del
De a ta ent d’En enya ent i a
el in o e de l’o ientado del cent e de ecundà ia.
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5.7.3 Atenció a la diversitat i singularitat.
Es realitzaran com a mínim els Plans Individualitzats a tot l’alumnat amb
dictamen de l’EAP i/o amb informes mèdics.
El/la tutor /a del grup és el responsable del seguiment de l’alumne/a (
assegurar que s’ha seguit l’adaptació de la matèria i s’han adoptat les mesures
mínimes* del centre en les avaluacions) dels PI en els Equips Docents i en les
avaluacions.
En el cas d’ESO, s’ha de saber quin alumnat necessita adaptació curricular o PI
des del començament de curs, quan es fa el traspàs d’informació i a través de
l’EAP. També és extensible a altres casos que es vagin detectant al llarg del
curs.
En el cas de atxillerat, el protocol s’ha d’haver fet abans que acabi 1r curs.
A batxillerat s’aplicara la normativa vigent. El tutor/a és responsable de
l’elaboració i seguiment del PI amb la participació del departament de
psicopedagocia i l’EAP.
* Les mesures mínimes del centre a aplicar en el cas d’alumnat amb Plans
Individualitzats per dislèxia i/o TDAH són : deixar més temps als exàmens;
donar la possibilitat de fer-lo amb ordinador; comptar només una vegada la
mateixa falta d’ortografia.
L’equip docent també tindrà en compte, si cal, altres tipus d’adaptació valorant
individualment cada cas.
Els PI de 1r ESO i 1r Batx estaran redactats i signats per la família al gener. Els
de l’’alumnat que ja coneixem d’altres cursos es redactaran a l’octubre.
El Cap de Seminari/Departament ha de recollir i fer arribar a la Comissió de
Diversitat el llistat de l’alumnat amb PI i adaptacions de la seva matèria.
Igualment tindrà constància del contingut d’aquestes adaptacions.
Altres mesures per atendre la diversitat són les adaptacions,
els
desdoblaments, atenció individualitzada, sempre en funció de les hores
disponibles.
L’institut està dintre del projecte ILEC (impuls a la lectura), que implica a tots
els Seminaris/Departaments, i que inclou activitats i control del resultat de les
mateixes al llarg del cur, amb les adaptacions pertinents segons els resultats.
5.8 AVALUCIÓ
5.8 Docu entació à ica de l’en enya ent o li ato i
Orden ECI/ 1845/2007 de 19 de juny . BOE 22.6.2007
D’acord amb les disposicions esmentades l’a aluació dels processos d’aprenen- tat e de
l’alumnat a de ser cont nua i diferenciada per mat ries amb obser ació sistem tica de
l’ad uisició dels contin uts educatius i amb una isió lobalit ada del proc s d’aprenentat e al
llar de l’etapa centrada en el desen olupament i consolidació de les compet ncies b si ues
Ordre EDU/ 295/2008 de 13 de juny 2008. D

m

– 18.6.2008 46405

43

5.8.1 Avaluació ESO
Finalitat
a finalitat de l’a aluació s identificar les necessitats educati es de cada alum- ne a
mit an ant l’a aluació inicial informar sobre els processos d’ensen ament i aprenentat e amb
l’a aluació cont nua i formati a compro ar els pro ressos de cada alumne a amb a aluació
cont nua i sumati a i orientar el professorat per u a usti la se a tasca docent al pro r s dels
alumnes i les alumnes.
n tot cas s’ an d’impulsar els models formatius ue no discriminen les persones i en can i
potencien les llibertats indi iduals i accepten les difer ncies entre dones i homes sense que se
n’ a in de deri ar desi ualtats
es estrat ies de recollida de la informació els instruments per a aluar i la interpretació dels
resultats de l’a aluació en eneral an de centrar-se en la identi- icació de les potencialitats i
les abilitats de l’alumnat i an de permetre identfiicar u apr n per tamb com apr n

5.8.1.1 Equip Docent
Article 4
4
’e uip docent inte rat pel professorat del rup d’alumnes i coordinat pel professor o
professora que exerceixi la tutoria a d’actuar com a r an col le iat en tot el proc s
d’a aluació i en l’adopció de les decisions ue en resultin
4
ada professor o professora a d’aportar informació sobre el proc s d’apre- nentatge de
l’alumnat en la mat ria o mat ries ue imparteixi
4
’e uip docent en la aloració dels aprenentat es de l’alumnat a d’adoptar les decisions
per consens i en cas de no arribar- i per ma oria ada professor o professora de l’e uip pot
emetre un ot nic amb independ ncia del nombre de mat ries ue imparteixi l ot del
tutor a ser diriment en cas d’empat

.8.1.2 Sessions d’avaluació
Article 5
a sessió d’a aluació s la reunió de l’e uip docent coordinada pel professor o professora
que exerceix la tutoria per intercan iar informació i prendre decisions sobre el proc s
d’aprenentat e de l’alumnat
amb poden participar en les sessions d’a aluació altres professors amb responsabilitats
de coordinació peda ica i altres professionals ue inter in uin en el proc s d’ensen ament i
aprenentat e de l’alumnat
5.3 Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per
part del professorat del proc s d’ensen ament cal fer almen s una sessió d’a aluació
trimestral.
5.4 Per millorar el coneixement i l’acollida dels i les alumnes i prendre decisions sobre el seu proc s d’aprenentat e en el primer trimestre del primer i del uart curs a
m s de la sessió indicada en el punt anterior se n’ a de celebrar una altra com a m nim.
les sessions d’a aluació l’e uip docent a d’acordar les decisions ue consideri
necess ries per facilitar el proc s d’aprenentat e de l’alumnat
a persona tutora a de coordinar i presidir les reunions d’a aluació del seu rup
d’alumnes aixecar acta del seu desen olupament fer- i constar els acords presos i e icular
l’intercan i d’informació amb els pares mares o representants le als de cadascun dels
alumnes.
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5.8.1.3 Reforç i recuperacions al llarg del curs
Article 7
Amb la finalitat de arantir l’ad uisició dels aprenentat es imprescindibles per
prosse uir el proc s educatiu amb xit uan durant el proc s d’a aluació cont nua es detecti
ue l’alumnat no pro ressa ade uadament el centre en ualse ol moment del curs a
d’establir les mesures pertinents de refor educatiu i la realit ació d’ac ti itats de recuperació
n les actes de les sessions d’a aluació realit ades al llar del curs i a d’ a er const ncia
expressa dels resultats obtin uts per l’alumnat en les acti itats de recuperació esmentades

5.8.1.4 Avaluació final de curs
Article 10
es a aluacions finals a l’educació secund ria obli at ria s’ an de fer en
cadascun dels uatre cursos de l’etapa Despr s de les acti itats extraordin ries
d’a aluació l’e uip docent s’ a de reunir en sessió d’a aluacióf inal de curs per a partir de les
qualificacions obtingudes, decidir quin alumnat passa de curs.
l professor a de cada mat ria a d’ator ar a cada alumne o alumna una uafliicació
final de curs
uesta ualificació inal no pot ser inferior ni a la ua- lificaci ó final
d’a aluació cont nua ni a la ualificació obtin uda en les acti itats extraordin ries
d’a aluació
n cas ue al unes mat ries s’ a in impartit a rupades en mbits de
coneixement en les actes d’a aluació finals aur de constar una ualificació espec fica de
cada mat ria
4 n els tres primers cursos de l’etapa per a cada alumne a l’e uip docent a
d’ator ar una ualificació del bloc de mat ries optati es
uesta uafliicació s’ a d’obtenir
com a mit ana aritm tica arrodonida fins a les unitats de la uali ualificació del treball de
s ntesi d’una banda i de la ualificació aportada pels professors de les mat ries optati es
cursades per l’alumne a al llar del curs de l’altra
les sessions d’a aluació finals de curs s’ i pot incorporar amb eu per sense ot un
membre de l’e uip directiu a i de arantir la co er ncia dels processos d’a aluació entre els
diferents grups del centre.

5.8.1.5 Avaluació final
Article 10
es a aluacions finals a l’educació secund ria obli at ria s’ an de fer en
cadascun dels uatre cursos de l’etapa Despr s de les acti itats extraordin ries
d’a aluació l’e uip docent s’ a de reunir en sessió d’a aluació inal de curs per a partir de les
qualificacions obtingudes, decidir quin alumnat passa de curs.
l professor a de cada mat ria a d’ator ar a cada alumne o alumna una ualificació inal
de curs
uesta ualificació final no pot ser inferior ni a la ua- lificació final d’a aluació
cont nua ni a la ualificació obtin uda en les acti itats extraordin ries d’a aluació
n cas ue al unes mat ries s’ a in impartit a rupades en mbits de
coneixement, en les actes d’a aluació finals aur de constar una ualificació especfica de
cada mat ria
4 n els tres primers cursos de l’etapa per a cada alumne a l’e uip docent a
d’ator ar una ualiicació del bloc de mat ries optati es
uesta ualiicació s’ a d’obtenir
com a mit ana aritm tica arrodonida ins a les unitats de la ualiicació del treball de s ntesi
d’una banda i de la ualiicació aportada pels professors de les mat ries optati es cursades per
l’alumne a al llar del curs de l’altra
10.5 A les sessions d’a aluació inals de curs s’ i pot incorporar amb eu per sense ot un
membre de l’e uip directiu a i de arantir la co er ncia dels processos d’a aluació entre els
diferents grups del centre.

45

5.8.1.5.1 Objectius Generals ESO

OBJECTIUS GENERALS DE L’ESO
L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les
competències que permetin als nois i a les noies:
·

·

·
·

·

·
·
·

·
·

·

·
·
·

·

Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres,
entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets
humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de
disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un
desenvolupament personal equilibrat.
Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.
Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els
altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i
resoldre els conflictes pacíficament.
Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit
crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre
decisions i assumir responsabilitats.
Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i
d'altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials
de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.
Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos
en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès, i consolidar hàbits de
lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la
literatura.
Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses, especialment en el
camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb
sentit crític.
Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s'estructura en diverses
disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis
de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.
Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l'exercici d'activitats professionals i
alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d'expressió i representació.
Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient,
i contribuir a la seva conservació i millora.
Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències,
afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l'activitat física i l'esport a la vida
quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió
humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

5.8.1.6 Mesures de reforç en el pas de curs
Article13
’e uip docent a d’establir mesures de refor i suport en la pro rama- ció del curs
se ent per a l’alumnat ue passi de curs sense a er superat totes les mat ries
uestes
mesures no poden consistir simplement en la superació d’una pro a
13.2 Els alumnes que no passin de curs an de romandre un an m s en el mateix curs
uesta
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mesura aur d’anar acompan ada d’un pla espec ic personalit at orientat a superar les
diicultats detectades en el curs anterior.
i l’e uip docent a u s decidit ue al un alumne a amb necessitats
educati es espec i ues se u s un pla indi idualit at ser escolarit at en el curs i
rup ue atenent la proposta educati a ue se li formuli s’ a u s determinat en el pla
corresponent.

5.8.1.7 Superació etapa ESO
Article 14
Superació de l’etapa i títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria
1 .1 En e uart curs en a sessió d’a a uació ina ’e ui docent a de decidir
so re ’acreditació de ’eta a.
1 .2 ’a umnat ue en ina it ar ’educació secund ria o igat ria agi asso it
es com et ncies si ues i e s o ectius de ’eta a o t e t to de graduat/graduada en educació
secund ria o igat ria.
1 .3 ’a umnat ue agi su erat totes es mat ries de ’eta a o t e t to de graduat/graduada
en educació secund ria o igat ria. ’e ui docent considerant a maduresa de ’a umne/a i e
seu grau d’asso iment de es com et ncies si ues ai com es se es ossi i itats de rogr s
ot decidir ue un a umne o a umna ue t una o dues i e ce ciona ment tres mat ries no
su erades o tingui e t to .
a uests e ectes es com ta i it en com una so a mat ria es
cursades am e matei nom en di erents cursos. er rendre a uesta decisió ca e ot a ora e
de a ma oria de s mem res de ’e ui docent resents. En ua se o cas er o tenir e t to de
graduat/graduada en educació secund ria o igat ria ca a er asso it a ca acitat d’uti it ar
norma -ment i correctament es dues eng es oicia s a Cata un a.
14.4 Per fer efectives les decisions so re su eració de ’eta a de ’a umnat e ce - ciona ment
de manera raonada i un co esco tat e ro essorat corres onent ’e ui docent ot acordar a
su eració d’a guna mat ria tenint en com te a maduresa es actituds i e s interessos de
’a umne/a ’an isi g o a de s seus a renentatges i es ossi i itats de rogr s en estudis osteriors. er rendre a uesta decisió ca e ot a ora e d’un m nim de dos ter os de s mem res de
’e ui docent resents en a sessió. a ua iicació d’a uestes mat ries ser de suicient i
s’indicar a ’acta d’a a uació am un asterisc.
1 . er a ’o tenció de t to ’a a uació de ’a umnat ue cursi un rograma de di ersiicació
curricu ar a de tenir com a re erent ’asso iment de es com e- t ncies si ues i e s o ectius
de ’eta a i tam e s criteris d’a a uació es ec ics de rograma.
1 .
’a umnat ue no o tingui e t to de graduat/graduada en educació secund ria o igat ria se i a d’e edir un certiicat d’esco aritat on an de constar e s an s
d’esco arit ació es mat ries cursades i es ua iicacions o tingudes.
1 . E s centres docents an d’organit ar anua ment ro es er su erar es mat ries endents
d’a a uació ositi a er a a ue s a umnes ue no agin o - tingut e t to de graduat en
educació secund ria o igat ria i agin su erat ’edat m ima de erman ncia a ’eta a. ’ i
oden resentar en e s dos an s seg ents a a ina it ació de s estudis a umnes am un m im
de cinc mat ries endents d’a a uació ositi a.
.8.1.8 Participació de les famílies
Article 16 ( Decret 202/1987 )
1 .1 er ta de garantir e dret de es am ies a artici ar en e roc s educatiu de s seus i s i
illes i millorar-ne la qualitat, el professorat corres onent a d’in- ormar ’a umnat i es se es
am ies de s criteris d’a a uació genera s de centre i de s de cada mat ria ai com de es
estrat gies de recu eració.

1 .2 ’a umnat o e s seus ares mares o re resentants ega s t dret a so icitar
a ro essorat ac ariments res ecte de es ua iicacions d’acti itats d’a renentatge de s
in ormes deri ats de es sessions d’a a uació trimestra i de es ua iicacions ina s
atorgades er ’e ui docent i tam
ot ormu ar rec amacions so re a ues- tes
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ua iicacions ina s d’acord am e

rocediment esta ert e De artament d’Educació.

5.8.1.9 Orientació
Article 17
Orientació inal d’etapa
En ina it ar ’educació secund ria o igat ria e centre a d’e a orar un document
orientador per a ’a umne o a umna so re es o cions m s ade uades er a seu utur
acad mic i ro essiona ue a de tenir car cter conidencia i e seu contingut no
pot ser prescriptiu.

5.8.1.10 Comunicació a les famílies
Article 26
26.1 EI centre educatiu, per mit d’in ormes escrits entre istes indi idua s i reunions
co ecti es a d’esta ir comunicació eri dica am e s ares mares o re resentants ega s de
’a umnat er ta de mantenir- os in ormats de roc s de ’ensen ament de ’a renentatge i de
’a a uació.

5.8.2 Batxillerat
Ordre EDU/ 554/2008 de 19 de desembre . DOGC 30.12.2008

a ei org nica 2/200 de 3 de maig d’educació en ’artic e 3
’a a uació de s a renentatges de ’a umnat de at i erat.
Article 2

esta ei

e marc de

Criteris generals
Article2

2.1 ’a a uació de roc s d’a renentatge de ’a umnat de at i erat a de ser cont nua i
a ora g o a i di erenciada segons es mat ries de manera ue es tinguin en com te tant es
particularitats dels elements singu ars de curr cu um com a se a coordinació i co er ncia.
’a a uació a de ser cont nua at s ue t er o ecte constatar e s a en os
i detectar es diicu tats tan on unt es roduei in es rinar-ne es causes i rendre es mesures
necess ries a i ue ’a umnat ugui continuar am
it e seu roc s d’a renentatge. er ta ue
’a a uació sigui cont nua s’ an d’esta ir autes er a ’o ser ació sistem tica i e seguiment
de cada a umne a arg de seu roc s or- matiu.
’a a uació tam
a de ser g o a s a dir a es sessions d’a a uació ue regu a ’artic e
d’a uesta rdre es considera a situació de cada a umne en cada mat ria articu ar i a se a
e o ució de con unt.
En e cas de es mat ries de ’ m it de eng es a ua iicació de ’e - ressió ora aur de
re resentar com a m nim e 2
de a ua iicació ina de cada mat ria. am ca otenciar a
roducció de te tos creatius de tot ti us descri cions argumentacions a oracions etc. i
’a a uació d’a uests escrits a de re resentar com a m nim e 2
de a ua iicació ina de
cada mat ria d’a uest m it. er atorgar a uestes ua iicacions e ro essorat de es mat ries de
’ m it de eng es a de tenir en com te es a oracions ue res ecte a ’as- so iment de a
com et ncia comunicati a i a de aci itar e ro essorat de es a tres mat ries de curr cu um.
2.
es rogramacions de cada mat ria an d’inc oure e s criteris d’a a uació i es acti itats
d’a a uació i de recu eració re istes.
2.10 E s centres educatius an de er
ics e s criteris d’a a uació concretats
’a umnat i e s ares mares o tutors ega s uan a uest sigui menor d’edat an d’estar
in ormats des de comen ament de curs d’a uests criteris.
uesta in ormació ue s’ a de
iurar de manera indi idua it ada i er escrit a de ermetre e com rom s de ’a umne o
a umna i de a am ia en cas ue sigui menor d’edat en e roc s d’a renentatge.
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5.8.2.1 Atenció a la diversitat
Article 3

’atenció a a di ersitat s’ a de onamentar en tots e s e ements ue coni- guren e curr cu um
rinci a ment en a aniicació i ’a icació de es estrat gies metodo gi ues i organit ati es
necess ries er aci itar a tot ’a umnat ’accessi- bilitat als aprenentatges. n co e aurides es
mesures de ti us m s genera e s centres educatius an d’a icar es mesures m s es ec i ues
ue es deta en en e s a artats seg ents.
3.3 E s centres educatius an de er es ada tacions curricu ars de materia s d’a renentatge i de
tem orit ació si ca tant de es acti itats d’a renentatge com d’a a uació inc oent- i e s
criteris d’a a uació i aci itar es a udes t cni ues necess ries er u ’a umnat am trastorns
d’a renentatge i ’a umnat am dis- capacitats uguin cursar e at i erat am es matei es
ossi i itats d’ it ue a resta de ’a umnat.
es mesures d’atenció a a di ersitat re istes en com iment de ue esta ei en e s unts 3.3
3. i 3. constituiran e
a indi idua d’un determinat a umne ue s’ an reco ir en un
document escrit e ua
er u s’a i ui a de tenir e conei ement i a con ormitat de
’a umne matei i de es mares ares o tutors ega s uan a uest s menor d’edat. En a uest
document tam ca er-hi constar els criteris d’a a uació ue s’a icaran i e tutor a de et ar
er u tot ’e ui docent e conegui i ’a i ui.

5.8.2.2 Equip docent
Article 8

.1 ’e ui docent integrat er un ro essor o ro essora de cada mat ria i coordinat i residit
pel professor o ro essora ue e ercei i a tutoria a d’actuar com a rgan co egiat en tot e
roc s d’a a uació de ’a umnat de gru corres onent i en ’ado ció de es decisions ue en
resultin.
.2 Cada ro essor o ro essora a d’a ortar in ormació so re e roc s d’a renentatge de
’a umnat en a mat ria o es mat ries ue im artei i.
.3 am
oden artici ar en es reunions de ’e ui docent a tres ro essors i ro essores am
res onsa i itats de coordinació edag gica i a tres ro essiona s ue inter inguin en e roc s
d’ensen ament i a renentatge de ’a umnat am eu i sense ot.
. ’e ui docent en a a oració de s a renentatges de ’a umnat a d’ado tar es decisions
er consens. En cas de no asso ir- o es ar er ma oria a so uta de s mem res resents e at
de s casos en u a normati a determini una a tra so ució.
a decisió so re ’a a uació de
cada a umne i an d’inter enir e s ro essors de es mat ries ue agi cursat ’a umne. Cada
ro essor o ro essora de ’e ui ot emetre un ot nic am inde end ncia de nom re de
mat ries ue im artei i.

.8.2.3 Sessions d’avaluació
Article 9
.1 a sessió d’a a uació s a reunió de ’e ui docent residida i coordinada
pel professor o professora que exerceix la tutoria am a ina itat d’intercan iar
in ormació i ado tar decisions so re e roc s d’a renentatge de ’a umnat. a
Disposicions

Diari icia de a enera itat de Cata un a m. 2 – 30.12.2008 94523
decisió so re ’a a uació de cada a umne i an d’inter enir e s ro essors de es
mat ries ue agi cursat ’a umne.
.2 er a orar e s a renentatges de cada a umne i e desen o u ament er art de
ro essorat de roc s d’ensen ament ca er a men s una sessió d’a a uació trimestra .
9.3 Per mi orar e conei ement i ’aco ida de ’a umnat i rendre decisions so re e seu
roc s d’a renentatge en e rimer trimestre de rimer curs a m s de a sessió
rece ti a indicada en e unt anterior ca er una a a uació inicia .
9.4 A les sessions d’a a uació ’e ui docent a d’acordar es decisions ue consideri
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ertinents res ecte a es actuacions necess ries er aci itar e roc s d’a renentatge de
’a umnat.
. a ersona tutora a de coordinar i residir es reunions d’a a uació de seu gru
d’a umnes estendre acta de seu desen o u ament er- i constar e s acords resos erne e seguiment i res onsa i it ar-se de donar a in ormació ade uada no nom s a
’a umnat sinó tam a s ares mares o re resentants ega s de s i es a umnes en e
cas ue siguin menors d’edat. E ot de a ersona tutora s diriment en cas d’em at.
.8.3 Sessions d’avaluacio i preavaluacio
MEMBRES: Tot el professorat que imparteix classe en un determinat
grup d’ESO o atxillerat.
RESPONSABLE: Tutor/a
PERIODICITAT PREAVALUACIO : Tenint en compte que legalment, els
pares poden exigir informació constant sobre els seus fills. Es faran
preavaluacions a la meitat del 1r trimestre amb la presència de l’equip
docent complet del grup, i a durant el segon trimestre es farà de manera
telemàtica omplint els informes corresponents.
Poden participar en les reunions de l’equip docent altres professors i
professores amb responsabilitats de coordinació pedagògica i altres
professionals que intervinguin en el procés d’ensenyament i
aprenentatge de l’alumnat, amb veu i sense vot.
L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat,
adoptarà les decisions per consens.
Al principi de curs s’informarà dels PI i de les matèries pendents dels
alumnes a l’Equip Docent.
OBJECTIUS:
Valorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
·
Proposar millores
5.8.4 Avaluació prospectiva
( Titol XI LEC 12/2009 )

Capítol I
Avaluació i prospectiva
Article 182
Objecte i finalitats
1. L'avaluació del sistema educatiu és el procés d'abast intern i d'abast
general que té per objecte descriure, analitzar, valorar i interpretar les
polítiques, les institucions i les pràctiques educatives amb l'objectiu de
mantenir-les, desenvolupar-les o modificar-les.
2. Les finalitats de l'avaluació del sistema educatiu són:
a) Contribuir a millorar la qualitat, l'eficiència i l'equitat del sistema
educatiu.
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b) Col·laborar en la transparència del sistema educatiu.
c) Analitzar i aportar informació sobre el grau d'assoliment dels objectius
educatius.
d) Retre comptes i oferir informació sobre el procés educatiu, els seus
agents i els seus resultats.
e) Fer anàlisi prospectiva del sistema educatiu.
f) Orientar
educatives.

i

elaborar

recomanacions

sobre

polítiques

i

pràctiques

g) Promoure la igualtat d'oportunitats i possibilitats educatives.
3. L'aplicació de la prospectiva en l'àmbit educatiu persegueix
complementar el coneixement del sistema i de les pràctiques educatives
proporcionat per l'avaluació. Les finalitats de l'aplicació de la prospectiva en
l'àmbit educatiu són les següents:
a) Analitzar les implicacions educatives dels canvis en els àmbits socials,
econòmics, demogràfics, tecnològics, científics, productius, culturals,
pedagògics,
ambientals,
normatius
i
organitzatius
que
afecten
l'aprenentatge, la formació i l'educació de les persones, i proporcionar
elements per a millorar i innovar les polítiques educatives.
b) Orientar les actuacions en matèria de gestió del canvi i de promoció del
lideratge educatiu.

5.8.5 Coordinació amb els centres de primària
Article 3
Coordinació amb els centres d’educació primària
3.1 m a ina itat de garantir una ade uada transició de ’a umnat entre ’eta a
d’educació rim ria i a d’educació secund ria o igat ria ai com er aci itar a continu tat
de roc s educatiu e s centres d’educació secund ria o igat ria an de so icitar a s centres
d’educació rim ria una c ia de ’ istoria acad mic de ’a umne o a umna i ’in orme
individualitzat, amb la informació ue es consideri con enient er a a mi or incor oració de
’a umne/a a a no a eta a educati a.
3.2 E s centres d’educació secund ria en a rogramació d’acti itats de rimer trimestre de
rimer curs an de re eure a rea it ació d’entre istes entre e tutor/a de darrer curs de
’educació rim ria de ’a umnat i e tutor/a de rimer curs de
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5.9 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PRÒPIES I PROJECTES DIDÀCTICS DE
CENTRE
“ D'aco d a
l'a ticle 17 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres
educatius, i l'annex 5 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, els centres poden
establir projectes interdisciplinaris o globalitzats que requereixin una organització
horària de les matèries diferent de la que s'estableix amb caràcter general, que
reorganitzin l'assignació de continguts a les diverses matèries, que impliquin
agrupacions en àmbits o que suposin la implementació de determinats mètodes
eda
ic . “

5.9.1 INNOVACIÓ PEDAGÒGICA: PLANS I PROJECTES
Innovació pedagògica
“ D'aco d a
l'a ticle 84 de la Llei d'educació, le iniciative que de envolu en el
centres en l'àmbit de la innovació pedagògica han d'estimular la capacitat
d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els
alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu
del cent e .”

El centre potenciarà i desenvoluparà diferents programes d’Innovació aprovats
pel Consell Escolar i havent informat al Claustre.
MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA
Acord de Corresponsabilitat
ACTIVITATS ENSENYAMENT-APRENENT
El professorat col·laborarà en els projectes educatius aprovats pel Consell
Escolar. El professor intervindrà en l’elaboració i modificació del projecte
educatiu, que posteriorment serà aprovada pel Consell Escolar.
Hi haurà valoració de resultats cada curs davant el Consell Escolar.
És tindran en compte les dades dels indicadors de resultats de les avaluacions
internes i externes per avaluar els resultats de les activitats realitzades cada
curs a cada Seminari i al centre.
PLA LECTOR
El centre segueix un Pla d’Impuls a la lectura iniciat el curs 2012/2013.
Atenent les indicacions del Documents per a l’organització de centres es
considera que la lectura en un centre educatiu inclou:
Saber llegir.
Corresponen a l'educació secundària continuar el treball de les estratègies
lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu i
consolidant la fluïdesa lectora dels/les alumnes.
Llegir per aprendre.
La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són
a la base de qualsevol aprenentatge. El seu domini és cabdal per tenir èxit
Gust per llegir.
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S'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en
qualsevol suport. Per aconseguir aquest objectiu el centre ha estès
les
activitats de lectura (en totes les àrees i treballant les estratègies de lectura),
en un temps diari de lectura a l’aula des de diferents àrees, començant el curs
13-14 a 1r ESO.
PLA DE LLENGÜES ESTRANGERES
Atesa la necessitat de garantir un aprofitament màxim de les hores de contacte
de l'alumne amb la llengua estrangera, aquesta ha de ser el vehicle principal de
comunicació no sols durant el desenvolupament de les tasques d'aprenentatge
sinó en qualsevol moment que requereixi una interacció de caire funcional dins
l'aula en algunes matèries quan sigui possible i estigui aprovat pel Consell
Escolar.
PROJECTE LINGÜÍSTIC
El centre reconeix la llengua catalana com a llengua vehicular del centre.
PROJECTES MATEMÀTICS
Cangur
Fem matemàtiques
Olimpiada matemàtica
PROJECTES DE DIFERENTS MATÈRIES
“ Fem una llei”
Empreneduria
“Fem dansa”
“ Fem òpera “
Teatre
Projectes de seminaris

ESCOLES VERDES
Reciclatge
Mercat de 2a ma de llibres de text i lectura a batxillerat.
Programa Escoles Verdes
SERVEI COMUNITARI : APRENENTATGE I SERVEI
“ cció ex e i ental d'i ul del Se vei co unita i e al alu ne de ecundà ia
D'acord amb l'article 79.1 e) de la Llei d'educació, el Departament d'Ensenyament vol
impulsar el Servei comunitari per als alumnes de secundària obligatòria amb la finalitat
de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania
i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.”
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“El Se vei co unita i e de envolu a en el a c cu icula i itjançant la etodolo ia
d'aprenentatge i servei. Pretén desenvolupar la competència social i ciutadana dels
alumnes i respon a la idea que l'educació és una eina de millora social.
El Servei comunitari ha de:
•
Vincular el Servei comunitari al Projecte educatiu de centre i al currículum.
•
Vincular el Servei comunitari a les necessitats de l'entorn.
•
Incloure el projecte en el Pla anual de centre i aprovar-lo pel consell escolar.
•
Fer la planificació pedagògica i curricular del projecte: activitats d'aprenentatge,
activitats de servei i criteris d'avaluació.
•Conc eta a ecte uncional i le al :
Autoritzacions de les famílies Elaboració d'un document de compromís amb les
entitats Planificar el reconeixement del projecte: actes institucionals, lliurament de
di lo e .”

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS I APRENENTATGE MULTINIVELL
Diferents projectes i aprenentatges que cada curs es realitzen amb la finalitat
d’ajudar a millorar les competències bàsiques, els resultats acadèmics i
mantenir la cohesió social.
Es valora segons els grau de satisfacció dels implicats i els resultats de les proves
externes i internes del centre.

TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTE 4t ESO
Es realitzaran al centre.
Els responsables de la seva preparació i execució són els Equips Docents.
“ El t e all de íntesi és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i
aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària que afavoreix la integració de
coneixements dels alumnes.
L'alumne ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de
l'etapa.
L'equip de professors ha de programar un seguit d'activitats interdisciplinàries
relacionades amb diferents matèries del currículum comú de l'alumne. No és necessari
que en cada treball de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les
matèries.
En l'organització d'aquest treball s'ha de tenir en compte l'assignació d'un professor de
l'equip docent que el tutoritzi. Orientativament, s'ha d'assignar un tutor per cada dos o
tres equips de quatre o cinc alumnes. El tutor del treball de síntesi s'encarrega de ferne el e ui ent i l'o ientació.”

La forma organitzativa de les activitats es farà en un període que pot oscil·lar
entre els tres i els cinc dies. Excepte quan es reconverteixen en projectes
multidisciplinars que llavors mantindran l’estructura dels projectes, dos dies a la
setmana dues hores durant tot el curs. Amb la realització de dos projectes per
curs.
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Projecte de recerca (4t d'ESO)
“En el qua t cu tot el alu ne an de e un ojecte de ece ca en equi .
L'objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les
competències bàsiques de l'ESO i, especialment, de la competència d'aprendre
a aprendre i de la competència d'autonomia i iniciativa personal.
Característiques generals del projecte de recerca:
El projecte està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca
realitzades per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne
mateix i sota el guiatge dels professors.
A diferència del treball de síntesi es pot focalitzar en un àmbit concret del
cu ículu . a é a de teni un ca àcte é o e t.”
PROJECTE 1X1
El projecte 1x1 està consolidat al centre a ESO i batxillerat.
AULA OBERTA : LABORALIA
Projecte d’atenció a la diversitat a 4t ESO , amb la participació dels instituts de
Manresa i la col laboració de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de
Barcelona.
MANTENIMENT
Cal que tots i totes, fem un esforç per mantenir el centre en condicions, el
màxim de temps possible. Per això cal anar a la una i seguir unes pautes
generals per aconseguir-ho:
A l’acabar el matí, a les 14:30h o al vespre,a les 22h, cal deixar les aules netes
i endreçades. D’aquesta manera contribu m a mantenir la disciplina i que tots i
totes ens sentim còmodes a l’aula per seguir de manera ordenada, neta i
endreçada les diferents tasques del dia.
A la porta de cada aula hi haurà penjat l’horari de la classe, de diürn i nocturn
amb el professor o professora d’ ltima hora marcat amb color. Aquest
professor/a és l’encarregat /da de fer una roda amb el seu alumnat de tal
manera que tots, sense cap tipus de discriminació, siguin els encarregats una
setmana o altra de deixar l’ aula en perfectes condicions.
Cinc minuts abans d’acabar la classe d’ ltima hora, els/les alumnes recolliran i
deixaran neta la taula i hi pujaran les cadires. L’alumnat encarregat
escombrarà l’aula, esborrarà la pissarra, ventilarà la classe i abans de sortir
tancarà les finestres. Signaran el full de manteniment de l’aula i si és el cas hi
indicaran si hi ha trobat alguna incidència. Per últim el/l professor o professora
tancarà l’ordinador, l’armari, els llums i la porta de l’aula amb clau.
Es tindrà cura de no penjar res ni a dins ni a fora de l’aula, tret de les
cartelleres i llocs assignats per coordinació. I s’habilitaran espais.
S’ha de menjar i beure nicament en els espais habilitats.
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És necessari que l’alumnat surti de l’aula a l’hora del pati i que les aules quedin
totes tancades durant tot el temps d’esbarjo, excepte si un/a professor/a es
queda amb ells.
Si en alguna hora de classe es necessita fer ús dels ordinadors portàtils petits
del centre, cal que sigui el professor/a, qui vagi a buscar i a tornar la clau al
conserge, després de comprovar que el material està en condicions. En cas
contrari cal comunicar-ho al conserge i/o al Tècnic Informàtic.
PLA TAC
Document del centre on es descriu
TIC/TAC que s’aplica a l’institut.

la planificació i les característiques

COS-CONSCIÈNCIA
Pràctica de relaxació i concentració.
JORNADA DE PRÀCTICA REFLEXIVA
Jornada intensiva de valoració d’alguns aspectes del curs, per tal de fer
propostes de millora i concretar les prioritats del curs següent.
PLA DE CONVIVÈNCIA
Inclou el funcionament de la comissió de disciplina d’ESO i atxillerat, el servei
de Mediació, l’atenció a la diversitat, les activitats de cohesió social, atenció
personalitzada, comunicació amb les famílies i altres intervencions.
PLA PER A LA LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL
L’objectiu general del Pla és garantir la integració escolar i social de tot
l’alumnat, amb independència de la llengua, cultura, condició social i origen.
Parteix de tres eixos:
-

-

Consolidar la llengua catalana. Potenciar una educació per a la
cohesió social basada en la llengua catalana com a instrument de
comunicació en un context multilingüe, garantint la igualtat
d’oportunitats i el dret a la diferència de tot l’alumnat.
Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i
el respecte a la diversitat de cultures. En un marc de diàleg i de conv
Promoure l’equitat educativa a fi d’evitar qualsevol tipus de
marginació.

PLA D’ACOLLIDA DEL P OFESSO AT I ALUMNAT NOU
Professorat
És responsabilitat del cap de seminari i departament acollir el professorat nou
del seu seminari.
El centre disposa d’un protocol a seguir.
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Alumnat
El primer contacte d’un alumne/a nouvingut i la seva familia després de
començar el curs és amb el professorat de psicopedagogia.
El centre disposa d’un protocol a seguir.
SALUT A L’ESCOLA
Amb la participació d’una infermera que assisteix al centre un cop a la setmana.
CLUBS
A segon i tercer ESO. Són tallers de diferents matèries de dues hores
setmanals, que tenen per objectiu practicar les competències bàsiques, els
valors, els hàbits de neteja i ordre i donar utilitat, globalitat i sentit pràctic als
continguts, de manera que en surti un producte final que es pugui exposar i ferne difusió.
ALTRES PROJECTES
Desenvolupament d’altres projectes proposats i acordats amb coordinació i els
diferents seminaris. Que poden realitzar-se al llarg d’un curs.
ealització d’altres projectes que ara no estan previstos.
PLA D’ACCIÓ TUTO IAL
És el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament
personal de l’alumnat, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a
l’orientació escolar, acadèmica i professional. El seu objectiu é´ potenciar la
maduresa de l’alumnat, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions
coherents i responsables. És responsabilitat del conjunt del professorat que
intervé en un mateix grup i de cada tutor/a.
5.10 ACTIVITATS EDUCATIVES EXTRES I COMPLEMENTÀRIES : Festes,
sortides i altres activitats
● Es podran realitzar aquelles sortides que prèviament hagin estat
aprovades pel Consell Escolar.
● Les sortides es pagaran a la persona designada per direcció.
● Les sortides i activitats han de preveure i incloure en el pressupost
global totes les despeses que se’n pugui derivar.
● La família ha de signar una autorització i un permís especial en cas de
fer activitats aquàtiques i/o de risc.
● El/la responsable de cada sortida i/o activitat lectiva diferent a l’habitual,
ho haurà de penjar a “ Activitats complementarìes” i comunicar a
coordinació amb temps suficient per a fer-ho constar al calendari del
Google habilitat per aquesta funció “.
● Abans de tancar dia i hora, el responsable de l’organització de l’activitat
cal que
asseguri junt amb e/la coordinador/a d’activitats
complementàries que no hi ha alguna altra actuació.
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● Després d’aquesta comprovació el responsable de l’activitat
ho
comunicarà al secretari/a que s’encarregarà de fer el full de pagament i
autorització.
● Cal assistir a les activitats fixades en el Pla anual i realitzades en el
centre o la ciutat i programades pels seminaris i aprovades en Consell
Escolar.
● Quan es fa alguna activitat a l’aula, amb la col laboració de personal
extern al centre, el professorat igualment es queda amb el grup i es
responsabilitza de l’ordre i les incidències que pugui haver-hi. També
s’encarrega de rebre, acompanyar i acomiadar ell/la convidat /da a la
sortida de l’activitat.
● L’alumnat de batxillerat es deixarà quedar al lloc de la sortida sí la
família ho autoritza.
● El cost econòmic total de les activitats o sortides organitzades pels
Seminaris i aprovades pel Consell Escolar, s’han de programar i assumir
des del seminari.
● Es modificarà exepcionalment l’horari marc de l’alumnat i el professorat
si l’activitat ho requereix i és aprovat pel Consell Escolar.
FESTES
Es realitzaran les festes que el Consell Escolar hagi aprovat.
El contingut de les festes es comunicarà per coordinació a través del Moodle
després d’escoltar les aportacions de la Comissió de festes. I els E. Docents, el
PV i l’AMPA si s’escau.
5.11 UTILTIZACIO D’ESPAIS i EXPOSICIONS
Si es vol fer alguna exposició cal acordar l’espai, les dates i la neteja amb la
persona de coordinació assignada.
Per utilitzar les cartelleres dels passadissos cal posar-se en contacte amb el
responsable de coordinació assignat.
Exposicions:
Cal comunicar a coordinació pedagògica i acordar amb ella: les dates, el lloc i
la netetja de l’espai utiltizat.
Només s’utiltizaran els expositors i els espais expressament reservats per
exposicions o acordats amb coordinació pedagògica.
5.12 RENDIMENT DE COMPTES
El rendiment de comptes es realitza amb la memòria anual, l’informe de
valoració anual de l’Acord de corresponsabilitat, els resultats de l’alumnat en
les proves d’avaluacio externes i internes del centres, davant d’inspecció,
comissió de seguiment de l’Acord de Corresponsabilitat, Consell Escolar,
Claustre i AMPA.
5.13 ORGANITZACIO DELS GRUPS
A 1r ESO es respecten al màxim possible els grups de procedència de les
escoles de primària. Als altres cursos a final de curs l’Equip Docent valora i
proposa a coordinació la possibilitat de fer alguns canvis o de barrejar grups.
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Els canvis puntuals es comuniquen a les famílies afectades.
A batxillerat s’agrupen per modalitats.
AUTORITZACIONS SORTIDES, PATIS, ABSÈNCIES PROFESSORAT,
DRETS IMATGE
. L’alumnat de 4t ESO i batxillerat pot sortir fora del centre a l’hora d’esbarjo
de 11:00h a 11:30h, amb el permís de les famílies signat a començament de
curs.
.L’alumnat de 4t ESO i batxillerat amb l’autorització signada a començament de
curs de la família pot entrar al centre a les 9 del matí en cas de faltar el/la
professor/a a 1ª hora. I a sortir en cas de faltar les darreres últimes hores del
matí (batxillerat) o la darrera (4t ESO)
. Amb l’autorització de la família signada a començament de curs, l’alumnat de
tots els cursos assistiran a aquelles sortides que proposi l’Institut en la seva
PGA i que no suposin cap despesa econòmica. Ja sigui dins o fora de
Manresa.
. A començament de curs les famílies signen el full d’autorització per drets
d’imatge.

5.14 LLENGUA DE COMUNICACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
La llengua de comunicació i vehicular entre la comunitat educativa serà el
català. Posant tots els mitjan a l’abast del centre per atendre les famílies i
assegurar una bona comunicació.
També es vetllarà per dominar altres llengües especialment el castellà, anglès i
francès a l’acabar l’escolarització.

5.15 MOODLE I CORREU ELECTRÓNIC
L’eina de comunicació del centre amb el professorat és el Moodle i el correu
electrònic del xtec utilitzat per qüestions professionals. Aquest haurà d’estar a
l’abast de les famílies.
El calendari de les activitats i reunions del professorat estarà al Google
calendar i també es pot consultar a través del curs Informacions.
La comunicació de sortides i qualsevol activitat que no segueix l’horari habitual,
es comunicarà al professorat mitjançant el Moodle.
Per tant, tot el professorat ha de:
1- Saber utilitzar l’ordinador a nivell d’usuari, el Moodle i el correu electrònic, i
consultar-lo regularment
2- Com a màxim setmanalment s’han de passar les faltes al programa tutoria
del Moodle.
3- Fer les reserves de les aules al Moodle.
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4- Anotar al curs corresponent al Moodle, Informacions, Activitats
complementàries, les sortides i activitats programades per cada departament.
Si hi ha conflictes, les que estiguin anotades amb anterioritat tenen prioritat. No
es pot fer cap sortida o activitat que no sigui aprovada i anotada correctament.
(Veure l’apartat sortides i activitats complementàries )
5- Utilitzar el correu o el programa Tutoria com a mitjà de comunicació entre
tutor i professorat del seu grup.
6- Enviar la feina al curs “guàrdies de professorat” en cas d absència.
7- A començament de curs, cada professor/a ha de penjar al Moodle els criteris
d avaluació de la seva matèria de manera visible per a l’alumnat i famílies.
5.16 PROTOCOL AMB ALUMNAT QUE NO ES TROBA BÉ
Quan un/a alumne/a comunica al professor/a que no es troba bé cal:
1r Acompanyar l’alumne/a a l’aula de guàrdia.
2n El/la professor/a de guàrdia farà les preguntes acordades amb la
infermera del centre per tenir informació del que pot estar passant.
3r El/la professor/a de guàrdia trucarà a la família i els hi comentarà el cas.
Aconsellant a la família que el/la vinguin a buscar a l’aula de guàrdia.
4rt Si s’estima que el cas no és preocupant i tenint l’autorització de la família és
deixarà marxar l’alumne/a a casa sol, si la família així ho expressa.
é Si es valora que el cas és greu, s’avisarà a l’ambulància i l’equip directiu.
En casos excepcionals i quan la situació concreta ho aconselli i s’acordi amb
altres professionals de la salut o de serveis socials es redactarà un protocol
específic per aquell/a alumne/a, tot el temps que sigui necessari.
ALTRES PROTOCOLS
Si no estan redactats pel centre es seguiran els del Departament
d’Ensenyament.
5.17 PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES I AMPA
Capítol III ( LEC 12/2009 de 10 de juliol )
Les famílies

Article 25
Participació de les famílies en el procés educatiu
1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix
la legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre:
a) El projecte educatiu.
b) El caràcter propi del centre.
c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les
famílies.
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e) Les normes d'organització i funcionament del centre.
f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que
s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies,
l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d'informació rellevant
relativa a les activitats i els serveis oferts.
g) La programació general anual del centre.
h) Les beques i els ajuts a l'estudi.
2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a
rebre informació sobre l'evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el
Departament ha de preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i
altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en
particular per mitjà de la tutoria.
3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el
caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs
fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat
escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels
altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia.
4. El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures
adequades per a facilitar l'assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i
l'assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de
representació en què participin.
Article 26
Associacions de mares i pares d'alumnes
1. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir
associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l'educació, per les
normes reguladores del dret d'associació, per les disposicions establertes per aquesta llei
i les normes de desplegament i pels estatuts de l'associació.
2. Les associacions de mares i pares d'alumnes tenen per finalitat essencial facilitar la
participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes
per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de les dites associacions.
3. El Govern ha d'establir el procediment per a la participació de les associacions de
mares i pares d'alumnes més representatives en els òrgans col·legiats dels centres
públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics. En el cas dels centres privats
no sostinguts amb fons públics, aquesta regulació correspon a les normes d'organització
i funcionament de cada centre.
4. Les associacions, federacions i confederacions de mares i pares d'alumnes que tenen
la seu a Catalunya o hi desenvolupen majoritàriament l'activitat, si estan inscrites en el
registre corresponent, poden ésser declarades d'utilitat pública.
5. El Govern ha de potenciar i facilitar la representació institucional de les federacions i
confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes.
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6. DRETS I DEURES I CONVIVÈNCIA
( Capítol V La convivència. LEC 12/2009 de 10 de juliol )
Article 30
Dret i deure de convivència
1. L'aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés
educatiu i així ho ha d'expressar el projecte educatiu de cada centre.
2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un
bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot
moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.
4. Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de
l'autoritat que tenen conferida, i sens perjudici de les competències del
consell escolar en aquesta matèria, el control i l'aplicació de les normes de
convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de membres de
la comunitat educativa del centre. La direcció del centre ha de garantir la
informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta
participació es pugui fer efectiva.

6.1 Convivència i Mediació
Article 32 ( Llei d’Educació 12/200 )
Mediació
1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la solució dels conflictes que es
puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en
conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.

De la mediació escolar com a proc s educatiu de estió de conflictes
mbit i principis b sics
Article 23
Definició
La mediacioó escolar s un m tode de resolució de conflictes mit an ant la inter enció
d’una tercera persona amb formació espec fica i imparcial amb l’ob ecte d’a udar les
parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.
Article 24
rincipis de la mediació escolar
La mediació escolar re ulada en a uest t tol es basa en els principis se ents
a) La voluntarietat, segons l aquelles persones implicades en el conflicte són lliures
d’acollir- se o no a la mediació i tamb de desistir-ne en qualsevol moment del procés.
b) La imparcialitat de la persona mediadora ue a d’a udar els participants a assolir
l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La
persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el
conflicte.
c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones
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alienes la informació confidencial ue obtinguin, llevat dels casos previstos a la
normativa vigent.
d) El car cter personal ssim ,que suposa que les persones que prenen part en el procés
de mediació an d’assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es
puguin valer de representants o intermediaris.
Article 25
mbit d’aplicació
25.1 El procès de mediació pot utilit ar-se com a estrat ia pre enti a en la estió de
conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com
a conductes contr ries o reument perjudicials per a la con i ncia en el centre
25.2 Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes enerats per conductes de
l’alum- nat contr ries a les normes de con i ncia o reument per udicials per a la
con i ncia del centre lle at ue es doni alguna de les circumst ncies se ents
a) Que la conducta sigui una de les descrites en l’apartat b o c de l’article
i s’ a i
emprat reu iol ncia o intimidació o la descrita en l’apartat del mateix article.
b) Que ja s’ a i utilit at el proc s de mediació en la estió de dos conflictes amb el
mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el
resultat d’a uests processos
25.3 Es pot oferir la mediació com a estrat ia de reparació o de reconciliació un cop
aplicada una mesura correctora o una sanció per tal de restablir la confian a entre les
per- sones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es
puguin produir.
Ordenació de la mediació
Article 26
Inici de la mediació
l proc s de mediació es pot iniciar a inst ncia de ualse ol alumne o alumna per tal
d’aclarir la situació i e itar la possible intensificació del conflicte o per oferiment del
centre, un cop detectada una conducta contr ria o reument per udicial per a la
con i ncia d’acord amb l’establert a l’article
Si el procès s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de
disposar de la confirmació expressa de l’alumne o alumna i si s menor dels seus
pares en un escrit diri it al director o a la directora del centre on consti l’opció per la
mediació i la oluntat de complir l’acord a u s’arribi
n a uest cas s’atura pro isionalment el procediment sancionador s’interrompen els
terminis de prescripció pre istos als articles
i 4 i no es poden adoptar les mesures
provisionals recollides a l’article 44 o b se susp n pro isionalment la se a aplicació
si a s’haguessin adoptat.
Article 27
Desenvolupament de la mediació
27.1 Si la demanda sor eix de l’alumnat el procés de mediació ser estionat a petició
d’a uest per persones de la comunitat educati a pr iament acreditades com a
mediadors o mediadores.
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i el proc s s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre el
director o la directora a de proposar en el termini m xim de dos dies bils una
persona mediadora d’en- tre els pares mares personal docent i personal
d’administració i ser eis del centre ue disposin de formació ade uada per conduir el
proc s de mediació d’acord amb els principis establerts a l’article 4 d’a uest decret
El director o la directora tamb pot desi nar un alumne o una alumna per u
col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si o considera
convenient per facilitar l’acord entre els implicats n tot cas l’acceptació de l’alumne
o de l’alumna s olunt ria
27.2 La persona mediadora despr s d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna s’ a de
posar en contacte amb la persona per udica- da per exposar-li la manifestació
fa orable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la ia de la mediació i
per escoltar la se a opinió pel ue fa al cas
uan s’ a in produ t dan s a les
instal·lacions o al material dels centres educatius o s’ a i sostret a uest material el
director o la directora del centre o la per- sona en ui dele ui a d’actuar en el proc s
de mediació en representació del centre
27.3 Si la persona perjudicada accepta participar en el proc s de mediació la persona
mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per
concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i o de reparació a u
vulguin arribar.
Article 28
inalit ació de la mediació
28.1 Els acords presos en un proc s de mediació s’ an de recollir per escrit
i la solució acordada inclou pactes de conciliació a uesta s’ a de dur a terme en
el mateix acte. Nom s s’ent n produ da la conciliació uan l’alumnat reconegui la seva
conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes.
i la solució acordada inclou pactes de reparació s’ a d’especificar a uines accions
reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l’alumnat i si s
menor els seus pares i en uin termini s’ an de dur a terme om s s’ent n produ da
la reparació uan es du uin a terme de forma efecti a les accions reparadores
acordades
uestes accions poden ser la restitució de la cosa la reparació econ mica del dan o la realit ació de prestacions olunt ries en orari no lectiu en
benefici de la comunitat del centre.
i el proc s de mediació es duu a ter- me un cop iniciat un procediment sancionador produ da la conciliació i si n’ i a ues- sin complerts els pactes de reparació la
persona mediadora o comunicar per escrit al director o a la directora del centre i
l’instructor o instructora de l’expedient formular la proposta de resolució de
tancament de l’expedient disciplinari.
4 i el proc s de mediació finalit a sense acord o si s’incompleixen els pactes de
reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares la persona
mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar
l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent i el
proc s de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador el
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director o la directora del centre ordenar la continua- ció del procediment
sancionador corresponent Des d’a uest moment es repr n el c mput dels terminis
previstos als articles 37 i 48 i es poden adoptar les mesures provisionals previstes a
l’article 44 d’a uest Decret
28.5 Quan no es pugui arribar a un acord de mediació per u la persona per udicada
no accepti la mediació les disculpes de l’alumne o l’alumna o el comprom s de
reparació ofert o uan el comprom s de reparació acordat no es pu ui dur a terme per
causes alienes a la oluntat de l’alumne o l’alumna a uesta actitud a de ser
considerada com a circumst ncia ue pot disminuir la ra etat de la se a actuació
d’acord amb el ue disposa l’article
d’a- quest Decret.
a persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment ue
apreci manca de col laboració en un dels participants o l’exist ncia de ualse ol
circumst ncia ue faci incompatible la continuació del proc s de mediació d’acord
amb els principis establerts en a uest t tol
l proc s de mediació s’ a de resoldre en el termini m xim de quinze dies des de
la desi nació de la persona mediadora es acances escolars de adal i de Setmana
Santa interrompen el c mput del termini
.2 Drets i Deures de ’a umnat
2
Dels drets i deures de l’alumnat
C
1
Dels drets de l’alumnat
Article 8
Dret a la formació
.1 ’a umnat t dret a re re una ormació ue i ermeti aconseguir e
desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels princi is tics mora s i
socials comunament acceptats en la nostra societat.
8.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de ’a umnat a de com rendre
a a ormació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en ’e ercici de a
to er ncia i de a i ertat dins e s rinci is democr tics de con i ncia.
E conei ement de seu entorn socia i cu tura i en es ecia de a engua a ist ria
la geografia, la cultura i la realitat social cata anes i e res ecte i a contri ució a a
mi ora de ’entorn natura i de atrimoni cultural.
c ’ad uisició d’ a i itats inte ectua s de t cni ues de tre a i d’ its socia s com
tam de conei ements cient ics t cnics uman stics ist rics i art stics i d’ s de es
tecno ogies de a in ormació i de a comunicació.
d
’educació emociona ue e ca aciti er a desen o u ament de re acions
arm ni ues am e matei i am e s a tres.
e a ca acitació er a ’e ercici d’acti itats inte ectua s i ro essiona s.
a ormació re igiosa i mora d’acord am es se es r ies con iccions o en e cas
de ’a umnat menor d’edat es de s seus ares mares o ersones en ui recau ’e ercici
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de la tutela, dins el marc legalment establert.
g a ormació en coeducació i en e res ecte de a ura itat ing stica i cultural.
a ormació er a a au a coo eració a artici ació i a so idaritat entre e s o es.
i ’educació ue asseguri a rotecció de a sa ut i e desen o u ament de es ca acitats
- siques.
.3 ot ’a umnat t e dret i e deure de con i er es institucions euro ees a Constitució Es an o a i ’Estatut d’autonomia de Cata un a.
. ’organit ació de a ornada de tre a esco ar s’ a de er renent en consideració
entre a tres actors e curr cu um ’edat es ro ostes i e s interessos de ’a umnat er
tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.
Article 9
Dret a la aloració ob ecti a del rendiment escolar
.1 ’a umnat t dret a una a oració o ecti a de seu rogr s ersona i rendiment
escolar er a ua cosa se ’ a d’in ormar de s criteris i rocediments d’a a uació
d’acord am e s o ectius i continguts de ’ensen ament.
.2 ’a umnat i uan s menor d’edat e s seus ares tenen dret a so icitar ac ariments
del professorat respecte de es ua i icacions am u s’a a uen e s seus aprenentatges
en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.
.3 ’a umnat o els seus pares, poden reclamar contra es decisions i ua i icacions
ue com a resu tat de roc s d’a a uació s’ado tin a ina d’un curs cicle o etapa
d’acord am e rocediment esta ert.
uestes rec amacions an de onamentar-se en
a guna de es causes se- g ents
a a inade uació de roc s d’a a uació o d’a gun de s seus e ements en re ació am
els ob ectius o continguts de ’ rea o mat ria sotmesa a a a uació o am e ni e re ist
a a rogramació er ’ rgan did ctic corres o- nent.
b) La incorrecta a icació de s criteris i rocediments d’a a uació esta erts.
Article 10
Dret al respecte de les pr pies con iccions
10.1 ’a umnat t dret a res ecte de es se es con iccions re igioses mora s i ideo giues a a i ertat de consci ncia i a res ecte a a se a intimitat en re ació am a ue es
creences i conviccions.
10.2 ’a umnat i e s seus ares si ’a umne o ’a umna s menor d’edat te dret a re re
in ormació r ia i com eta so re e ro ecte educatiu o en e seu cas e car cter ro i
del centre.
10.3 ’a umnat t dret a re re un ensen a- ment que fomenti el respecte a les persones
sense manipulacions ideo gi ues o ro agand sti ues.
Article 11
Dret a la integritat i la dignitat personal
’a umnat t e s drets seg ents
a
res ecte de a se a identitat integritat sica a se a intimitat i a seva dignitat
personal.
a rotecció contra tota agressió sica emociona o mora .
c) A dur a terme a se a acti itat acad mica en condicions de seguretat i higiene
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adequa- des.
d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.
e
et ue e s centres educatius guardin reser a so re tota a ue a in ormació de u
dis osin re ati a a es se es circumst ncies er- sona s i ami iars sens er udici de
satis er es necessitats d’in ormació de ’administració edu- cativa i els seus serveis, de
con ormitat am ’ordenament ur dic i de ’o igació de comunicar a ’autoritat
competent totes aquelles circumst ncies ue uguin im icar ma tractaments er a
’a umnat o ua se o a tre incom iment de s deures esta erts er es eis de rotecció
del menor.
Article 12
Dret de participació
12.1 ’a umnat t dret a artici ar en e
uncionament i a ida de centre en e s termes ue re eu a egis ació igent.
12.2 E s centres educatius sostinguts am ons
ics an de regu ar mit an ant e s corresponents reglaments de r gim interior e sistema de re resentació de ’a umnat
mit an- ant de egats i de egades e uncionament d’un conse de delegats i delegades, i
la representació de ’a umnat en e conse escolar del centre.
12.3 E s mem res de conse de de egats i de egades tenen e dret de con i er i
consu tar a documentació administrativa del centre necess ria er a ’e ercici de es
seves activitats, a criteri del director o de la directora del centre, sempre que no pugui
afectar el dret a la intimitat de les persones.
12.4 El centre ha de fomentar el funciona- ment del consell de delegats i delegades i
pro- tegir ’e ercici de es se es uncions er art de s seus mem res.
Article 13
Dret de reunió i associació
13.1 ’a umnat t dret a reunir-se en el centre. ’e ercici d’a uest dret es
desen o u ar d’acord am a egis ació igent i tenint en com te el normal
desenvolupament de les activitats docents.
13.2 ’a umnat t dret a associar-se, aix com a a ormació de ederacions i con ederacions r ies. es associacions que constituei in oden re re a uts d’acord am a
egis a- ció igent.
13.3 El reglament de r gim interior de centre a d’esta ir es re isions ade uades er
tal de garantir ’e ercici de dret de reunió i associació re istos a s apartats 1 i 2
d’a uest artic e. a reg amentació de dret de reunió a de ermetre ’agi itat de roc s
i er tant no ot inc oure rocediments d’autorit ació o de comunicació r ia que
dificultin el seu exercici. Els centres educatius an de et ar er u s’estableixi un
orari de reunions de s re resentants de ’a umnat ue asseguri e norma e ercici de s
seus drets i ha de permetre la possibilitat que de- terminades reunions, es ecia ment es
reunions de s de egats i de egades de curs s’e ectu n en orari ectiu.
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Article 14
Dret d’informació
’a umnat a de ser informat pels seus representants i e s de es associacions
d’a umnes tant so re es estions r ies de seu centre com sobre aquelles que afectin
altres centres educatius. ’e ercici d’a uest dret s’ a d’a ustar a ue esta ei ’artic e
12.
Article 15
Dret a la llibertat d’expressió
’a umnat t dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb
llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del
res ecte ue d’acord am e s rinci is i drets constituciona s merei en es ersones.
Article 16
Dret a l’orientació escolar, formativa i professional
1 .1 ’a umnat t dret a una orientació escolar i professional que estimuli la
responsabi itat i a i ertat de decidir d’acord am es se es a tituds es se es
motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.
16.2 Per tal de fer efectiu aquest dret e s centres re en su ort ade uat de
’administració educati a a ua pot promoure a tal fi la cooperació am a tres
administracions i institucions.
Article 17
Dret a la i ualtat d’oportunitats
1 .1 ’a umnat t dret a re re e s a uts necessaris per compensar possibles mancances
de tipus personal, fami iar econ mic o sociocu tural, amb la finalitat de crear les
condicions adequades que garanteixin una igualtat d’o ortunitats real.
1 .2 ’administració educati a garantei a uest dret mit an ant ’esta iment d’una otica d’a uts ade uada i de o ti ues educati es d’inc usió esco ar.
Article 18
Dret a la protecció social
1 .1 ’a umnat t dret a rotecció socia en su sits d’in ortuni ami iar ma a tia o
accident. En e s casos d’accident o de ma a tia ro ongada ’a umnat t dret a rebre
’a ut ue necessiti mit an ant ’orientació materia did ctic i e s a uts im rescindi es
er ta ue ’accident o ma a tia no su osin un detriment de seu rendiment esco ar.
1 .2 ’administració educati a a d’esta ir es condicions o ortunes er ta ue
’a umnat ue atei i una ad ersitat ami iar un accident o una ma a tia ro ongada no
es vegi en la im- possibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant.
’a umnat ue cursi ni e s o igatoris t dret a re re en a uests su sits ’a ut necessari
per ta d’assegurar e seu rendiment escolar.
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Article 19
Dret a la protecció dels drets de l’alumnat
1 .1 es accions ue es roduei in dins ’ m it de s centres educatius ue su osin una
transgressió de s drets de ’a umnat ue s’esta ei en en a uest Decret o de seu e ercici
o- den ser o ecte de uei a o de den ncia er art de ’a umnat a ectat o de s seus
ares uan a uest s menor d’edat da ant de director o de la directora del centre.
1 .2 m ’audi ncia r ia de es ersones interessades i la consulta, si escau, al
conse esco ar e director o a directora a d’ado tar es mesures ade uades d’acord
amb la normativa vigent.
1 .3 es den ncies tam
oden ser resentades davant els serveis territorials del
Departament d’Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser objecte
de recurs d’acord am les normes de procediment administratiu aplicables.
C
2
Dels deures de l’alumnat
Article 20
Deure de respecte als altres
’a umnat t e deure de res ectar ’e ercici de s drets i es ibertats dels membres de la
comunitat escolar.
Article 21
Deure d’estudi
21.1 ’estudi s un deure sic de ’a umnat que comporta el desenvo u ament de es se es a tituds ersona s i ’a ro itament
dels coneixements ue s’im artei en am a ina itat d’asso ir una ona re aració
umana i acad mica.
21.2 uest deure sic es concreta entre a tres en es o igacions seg ents
a) Assistir a c asse artici ar en es acti itats ormati es re istes a a rogramació
general del centre i respectar els horaris establerts.
Rea it ar es tas ues encomanades e ro essorat en ’e ercici de es se es uncions
docents.
c Res ectar ’e ercici de dret a ’estudi i a artici ació de s seus com an s i
companyes en les activitats formatives.
Article 22
Deure de respectar les normes de con i ncia
E res ecte a es normes de con i ncia dins e centre docent com a deure sic de
’a um- nat im ica es o igacions seg ents
a Res ectar a i ertat de consci ncia i es con iccions re igioses mora s i
ideo gi ues com tam
a dignitat a integritat i a intimitat de tots e s mem res de a
comunitat educativa.
b) No discriminar cap mem re de a comunitat educati a er raó de nai ement ra a
se e o er ua se o a tra circumst ncia ersona o socia .
c Res ectar e car cter ro i de centre uan e istei i d’acord am a egis ació
vigent. d) Respectar, utilitzar correctament i compartir e s
ns mo es i es
insta acions de centre i de s ocs on dugui a terme a ormació r ctica com a art
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integrant de ’acti itat esco ar.
e Com ir e reg ament de r gim interior de centre.
f) Respectar i complir les decisions dels òrgans uni ersona s i co egiats i de ersona
de centre sens er udici ue ugui im ugnar- es uan consideri ue esionen e s seus
drets d’acord am e rocediment ue esta ei i e reg ament de r gim interior de
centre i a egis ació igent.
g) Partici ar i co a orar acti ament am a resta de mem res de a comunitat esco ar
er ta d’a a orir e mi or desen o u ament de ’acti itat educati a de a tutoria i
’orientació i de a con i ncia en e centre.
h) Propiciar un ambient convivència al ositiu i res ectar e dret de a resta de ’a umnat
a et ue no sigui ertor ada ’acti itat norma en es au es.
Dret de vaga ( LOE, BOE n 106. Jueves 4 mayo 2006 ) ( LEC )
es decisions co ecti es ue ado ti ’a umnat a artir de 3r E
am respecte a
’assist ncia a c asse en re ació a una aga no tindr a consideració de a ta de
conducta ni ser o ecte de sanció uan agi estat resu tat de ’e ercici de dret de
reunió i sigui comunicat a la direcció del centre 48h abans.
a a ta d’assist ncia es registrar er ta
ue a am ia en tingui conei ement. I es
demanar un erm s de a am ia en e cas de 3r i t E . Que a ser ossi e s’entregui
al centre abans de la vaga.
6.3 NOFC Alumnat

Irregularitat/conducta contrària a la
convivència

Injúries, ofenses a altres membres de la comunitat
educativa (*)

Amenaces, vexacions, humiliacions i actes que
atemptin contra la intimitat o integritat personal
d'altres membres de la comunitat educativa (*)

Agressions físiques a altres membres de la
comunitat educativa (*)

Mesura correctora
Persona
Base normativa: LEC artcls.
que
35 a 38 i Decret d'Autonomia aplicarà la
de centres: artcls. 23 i 24
sanció
Professorat
Reflexió, disculpes i expulsió
Tutor
de l'aula si no es rectifica la
Comissió
conducta.
de
Quedar-se alguna hora de més a
convivènci
fer serveis a la comunitat.
a
Suspensió del dret a assistir a
Equip
determinades classes.
directiu
Reflexió, disculpes i expulsió
Professorat
de l'aula si no es rectifica la
Tutor
conducta.
Comissió
Quedar-se alguna hora de més a
de
fer serveis a la comunitat.
convivènci
Suspensió del dret a assistir a
a
determinades classes.
Equip
Suspensió del dret a assistir al
directiu
centre entre 1 i 5 dies lectius
Reflexió, disculpes i fer ús del Professorat
servei de mediació, com a Tutor
mesures atenuants.
Comissió
Suspensió del dret a assistir a de
determinades classes.
convivènci

Procediment
per
informar-ne
la família

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

o

o

o
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Suspensió del dret a assistir al a
centre entre 1 i 5 dies lectius.
Equip
directiu
Professorat
Reflexió i reconeixement de la Tutor
falta com a atenuant.
Comissió
Actes o possessió de mitjans o substàncies que Suspensió d'un dia lectiu sense de
puguin ésser perjudicials per a la salut (*)
classe.
convivènci
Si és reincideix, suspensió de 3 a
a 5 dies lectius.
Equip
directiu

Reflexió i reconeixement de la
Incitació a actes que puguin ésser perjudicials per falta com a atenuant.
a la salut d'altres membres de la comunitat Serveis a la comunitat.
educativa (*)
Suspensió del dret a classe fins a
un màxim de 5 dies lectius.

Faltes injustificades de puntualitat
(***)

Quedar-se sense esbarjo o altres
hores i realitzar serveis a la
comunitat.

Faltes injustificades d'assistència
(***)

Quedar-se sense esbarjo o altres
hores i realitzar serveis a la
comunitat

Reflexió, disculpes i expulsió
de l'aula si no es rectifica la
conducta.
Quedar-se sense esbarjo o altres
L'alteració injustificada del desenvolupament normal hores i realitzar serveis a la
de les activitats del centre. (*)
comunitat.
Suspensió del dret a assistir a
determinades classes.
Suspensió del dret a assistir al
centre entre 1 i 5 dies lectius.

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

Professorat
Tutor
Comissió
de
convivènci
a
Equip
directiu
Professorat
Tutor
Comissió
de
convivènci
a
Equip
directiu
Professorat
Tutor
Comissió
de
convivènci
a
Equip
directiu

Professorat
Tutor
Comissió
de
convivènci
a
Equip
directiu

Professorat
Tutor
Retorn dels documents sostrets i
Comissió
La falsificació o sostracció de documents i materials reconeixement de la falta com a
de
acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de atenuant.
convivènci
la vida escolar. (*)
Serveis a la comunitat.
a
Equip
directiu

o

Tutor/a
telèfon
o
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
o
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
o
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon o
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon o
entrevista
(**)
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El deteriorament intencionat de material o pertinences Reconeixement de la falta com
de altres membres de la comunitat educativa o del a atenuant.
centre. (*)
Reparació
dels
danys
ocasionats.
Serveis a la comunitat.
Suspensió del dret a classe entre
1 i 5 dies lectius.

Retorn
dels
objectes sostrets.
La sostracció d'objectes i/o pertinences d'altres membres de Serveis
a
la
la comunitat educativa, i/o del centre (*)
comunitat.
Suspensió del dret
a classe.
Reparació
dels
danys ocasionats.
El deteriorament intencionat de les dependències o els Serveis
a
la
equipaments del centre.
comunitat.
Suspensió del dret
a classe.
Avís
Informe disciplinari.
Ús inadequat de l'ordinador o altres Comunicació a la família.
tecnologies educatives
Expulsió de l'aula si es reincideix.
Suspensió del dret a assistir
determinades classes.

Professorat
Tutor
Comissió
de
convivènci
a
Equip
directiu

Professorat
Tutor
Tutor/a telèfon
Comissió de o entrevista
convivència
(**)
Equip directiu
Professorat
Tutor
Tutor/a telèfon
Comissió de o entrevista
convivència
(**)
Equip directiu

Professorat
Tutor
Comissió de
convivència
a Equip
directiu
Professorat
Retenir l'aparell sota custòdia del Tutor
professorat que el lliurarà a cap Comissió de
Utilització d'aparells no autoritzats
d'estudis.
convivència
Serveis a la comunitat.
Equip
directiu
Professorat
Tutor
Menjar, beure a classe (exceptuant l'aigua Avís.
Comissió de
quan les circumstàncies ho aconsellin)
Expulsió de l'aula si es reincideix.
convivència
Equip
directiu

Conductes
inapropiades

Reflexió, disculpes i expulsió de l'aula si no es
rectifica la conducta.
Quedar-se sense esbarjo o altres hores i realitzar
serveis a la comunitat.
Suspensió del dret a assistir a determinades
classes.
Suspensió del dret a assistir al centre entre 1 i 5
dies lectius.

Tutor/a
telèfon o
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

Tutor/a
telèfon
entrevista
(**)

o

o

o

Professorat
Tutor
Tutor/a telèfon o
Comissió
de entrevista
convivència
(**)
Equip directiu

Professorat
Quedar-se sense esbarjo o altres hores i realitzar
Tutor
Tutor/a telèfon o
No portar el material serveis a la comunitat.
Comissió
de entrevista
(***)
Suspensió del dret a assistir a determinades
convivència
(**)
classes.
Equip directiu
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Sortir del centre Quedar-se sense esbarjo o altres hores i realitzar
sense permís
serveis a la comunitat.
Suspensió del dret a assistir a determinades
classes.

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Professorat
Tutor/a telèfon o
Tutor
entrevista
Comissió
de (**)
convivència
Equip directiu

(*): Si són considerats/des greus s'aplicaran les mesures correctores tipificades per la LEC.
(**): Sempre que hi hagi una sanció de privació de classe, aquesta serà informada pel director del centre
mitjançant una carta certificada, prèvia comunicació telefònica als pares per part del tutor/a del curs.
(***): En cas que l'alumnat sigui de batxillerat, aquesta falta lleu li repercutirà en l'avaluació de
l'assignatura corresponent, a més de la possible privació del dret d'assistència al centre entre 1 i 5 dies
lectius.
La suspensió d'algun dia lectiu sense classe, comporta la suspensió del dret a participar en activitats
extraescolars o complementàries.
Cal tenir present en l'aplicació de les mesures correctores els següents aspectes: circumstàncies personals,
proporcionalitat acte-sanció, existència de reconeixement, existència d'acord, repercussió en la vida del
centre, reincidència.
Especial gravetat si discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença...
L'ús del servei de mediació podrà ser observat com atenuant.
El reconeixement dels fets podrà ser observat com atenuant.
Les mateixes normes són extensibles a totes les sortides que es produeixin, així com a totes les activitats
programades en les que el centre participi.
Les mateixes normes són extensibles a l'ús del menjador i del transport escolar.
Qualsevol actuació caldrà registrar-la en un informe de convivència.

Responsabilitat per danys
Article 38 LEC 12/2009 de 10 de juliol )

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les
instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de
reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la
responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als
pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.

6.4 PROFESSORAT
Capítol IV ( LEC 12/2009 de 10 de juliol )
El professorat

Article 28
Exercici de la funció docent
1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la
responsabilitat principal del procés educatiu i l'autoritat que se'n desprèn.
Aquesta responsabilitat, en el marc definit per l'article 104, inclou la
transmissió de coneixements, destreses i valors.
2. L'Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els
instruments i les condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i
el desenvolupament professionals del professorat.
3. El professorat ocupa la posició preeminent en l'exercici de les seves
funcions docents, en què gaudeix d'autonomia, dins els límits que
determina la legislació i en el marc del projecte educatiu.
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Article 29
Drets i deures dels mestres i els professors en l'exercici de la funció docent
1. Els mestres i els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen
els drets específics següents:
a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència
l'article 104, en el marc del projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent.
2. Els mestres i els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen
els deures específics següents:
a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius
i els continguts del projecte educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de
respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes
els valors propis d'una societat democràtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats
formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.
El professor davant de possibles furts o altres procurarà gestionar el conflicte en aquell
mateix moment.

6.5 COMUNITAT EDUCATIVA
Article 19 (LEC 12/2009 de 10 de juliol )

Comunitat educativa i comunitat escolar
1. La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les
institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els
alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d'atenció
educativa i el personal d'administració i serveis, l'Administració
educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les
associacions que els representen, i també els col·legis professionals
de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives
escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis
educatius.
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6.6 CARTA DE COMPROMÍS
Article 20 ( LEC 12/2009 )

Carta de compromís educatiu
2. Per mitjà de la carta de compromís educatiu s'ha de potenciar la
participació de les famílies en l'educació dels fills. Les famílies s'han d'avenir
a compartir els principis que inspiren la carta. El Departament ha d'impulsar
les orientacions que determinin els continguts per a l'elaboració de la carta,
que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies recollits a les
lleis.

7. ALTRES
7.1 Funcions del personal subaltern
Correspon al personal funcionari del cos subaltern adscrit als centres
educatius:
•
Vigilar
les
instal lacions
del
centre.
•.Controlar els accessos i rebre 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
els
alumnes.
•Donar suport al funcionament i a l estructura del centre i també a l equip
directiu.
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
• Cura i control de les instal lacions, equipaments, mobiliari i material del
centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar
quant
al
seu
estat,
ús
i
funcionament.
• Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d'aigua,
llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte
funcionament.
• Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis,
instal·lacions
esportives
i
altres
espais
del
centre.
• Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
• Control d entrada i sortida de persones al centre (alumnes, p blic...). •
Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
• Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...).
• Trasllat de mobiliari i d aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la
intervenció
d'un
equip
especialitzat.
•
Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització
(fotocopiadores,
material
audiovisual,
etc.).
• Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en el
centre.
•
Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
•
Realització d'enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre
material
propi
de
l'activitat
del
centre.
•
Col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades
i sortides. •
Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el
protocol
d'actuació
del
centre.
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•
Recollida i distribució dels justificants d'absència dels alumnes i
col·laboració en el control de la puntualitat i l'assistència dels alumnes.
•
Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre:
lliurament d'impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
•
Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
•
ecepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).
•
ealització d encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i
el funcionament propis d'aquest (tràmits al servei de correus...).
•
ealització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del
funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o
encarregades. Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció
educativa.
El director del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques
del centre, la realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les
anteriors.
7.2 Oficines i Consergeria
La distribució de les hores d’oficines I consergeria les fixarà l’Equip Directiu
atenent les necessitats del centre.
Els certificats i altres documents que es demanin amb paper aportaran una
quota per cobrir les despeses de material.
7.3 Ús social del centre
Els espais del centre podran ser d’ s social si es compleixen els requisits fixats
per llei i pel mateix centre.
ESPAIS O E TS A L’ENTO N
El centre valorarà en cada cas la possibilitat i les condicions per llogar o deixar
espais del centre.
Es signarà un document de compromís.
7.4 Voluntariat i treball de serveis comunitaris
El centre està obert a valorar i organitzar voluntariat i serveis comunitaris pel
centre segons la normativa vigent i les possibilitats d’organització que pot
assumir.
7.5 Dossier del professorat
Les normes d’organització i funcionament del centre estan recollides en aquest
document de les NOFC.
A començament de curs es recolliran en el Dossier del professorat algunes
instruccions principals de funcionament i organització interna, que no estiguin
recollides en aquest document. I les que es considerin prioritàries per un bon
funcionament.

76

7.6 Col·laboració i participació´ amb entitats i activitats externes.
El centre col·laborarà i participarà en activitats educatives organitzades
externes aprovades pel Consell Escolar.
7.7 Normes de funcionament de centre
Es modificaran quan hi hagi canvis de la normativa vigent.
Es revisaran cada 4 anys coincidint amb el l’elecció de direcció. I quan el
Consell Escolar ho consideri necessari. Amb tot s’atendrà cada curs les
necessitats que se’n derivi de la valoració del curs anterior i s’especificaran en
el Dossier del Professorat de cada curs les modificacions.
Si de la valoració de cada curs se’n deriva de fer alguna modificació es farà
amb el consentiment del Consell Escolar.
7.8 Altres normes
Altres normes que no s’hagin especificat en aquest document es regiran per la
normativa vigent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Manresa, maig 2014

8. ADDENDES
ADDENDA NOFC
AVALUACIÓ ESO
Extret de Ordre ENS/108/ 2018 Avaluació ESO
La finalitat de l’avaluació és acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge...
Les competències, ( c ite i d’avaluació ) són els objectius d’aprenentatge que han
d’assolir els/les alumnes al final de l’etapa.
En les sessions d’avaluació l’equip docent ha de fer una valoració global sobre el
desenvolupament del procés i les activitats docents.
Els centres han d’incloure en el seu PEC, els criteris generals adoptats respecte a
l’avaluació i el pas de curs i l’acreditació d’etapa.
L’equip docent és responsable de la coordinació de les programacions de tota la
intervenció pedagògica.
L’equip docent ha d’actuar com a òrgan col legiat en l’avaluació i en adopció de les
decisions per consens i en cas que no s’hi arribi, per majoria simple. Cada professor/a
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de l’equip docent pot emetre un vot
d’empat.

nic. El vot del tutor/a serà diriment en cas

Cada centre ha d’elaborar un model d’in o

e d’avaluació propi.

La repetició de curs s’ha de considerar una mesura excepcional.
Les qualificacions s’han d’expressar en la seva forma literal.
Equivalències: NA= 1; AS= 2; AN= 3; AE= 4
C ITE IS GENE ALS ADOPTATS ESPECTE A L’AVALUACIÓ I EL PAS DE CU S
Es considera que un/a alumne/a ha superat el curs quan ha assolit totes les matèries i
àmbits transversals amb dues exepcions com a màxim.
De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un/a alumne/a amb avaluació
negativa en tres matèries, sempre que l’equip docent consideri que l’alumne té bones
expectatives de recuperació i que la promoció és positiva per a la seva evolució
acadèmica a més, se li han d’aplicar mesures específiques o extraordinàries
En cas de 3 o més matèries i/o àmbits transversals no assolides, l’equip docent
decidirà quines mesures caldrà establir per a aquest alumnat per tal de promocionar
de curs.
La repetició de curs s’ha de considerar una mesura excepcional i en cas de romandre
un any més al mateix curs, també es requereix unes indicacions personalitzades,
orientades a superar le dificultats detectades en el curs anterior.
L’etapa es considera supera, si es donen les condicions explicitades a l’Ordre
ENS/108/2018 Avaluació ESO.

ACORDS:

Acta reunions de nivell ( dimarts 20.11.18 )
Pes dels exàmens a ESO
1r ESO
Acordat que:
● Alguns àmbits ja no faran exàmens, però si es fan proves d’avaluació
(exàmens) com a màxim representaran un 35% de la qualificació de la
matèria. Aquests exàmens seran competencials.
● L’equip docent valora la utilitat d’aquestes proves, ja que suposen un
moment de reflexió de l’alumne/a en un entorn i moment determinats
que serveix d’orientació al professor i al mateix alumne/a.
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● El 6 % de la resta de la qualificació s’obtindrà majoritàriament amb
produccions que l’alumne/a faci a classe o de les que el professor hagi
controlat/observat el procés.
● Cal posar ( Decret ) comentaris orientatius d’assoliment o millora als
butlletins.
2n ESO
Acordat que:
● Les proves d’avaluació ( exàmens ) són competencials totes i tenen per
objectiu que l’alumne/a i la família estiguin informats del grau
d’assoliment i/o el què s’ha de millorar.
● El pes màxim en la qualificació de les proves d’avaluació ( exàmens) és
d’un 3 % o menys a totes les matèries.
● Cal posar ( obligació per Decret ) comentaris orientatius d’assoliment o
millora als butlletins d’avaluació.
3r ESO i 4t ESO
Acordat que:


El pes màxim en la qualificació de les proves d’avaluació és d’un 40% o
menys a totes les matèries.



Es realitzaran diverses proves de tipus competencials per a la valoració
de cada dimensió, on totes tindran el seu pes corresponent segons cada
departament.



La resta de la qualificació s’obtindrà de produccions/activitats que
l’alumne faci a classe i del control i procés de l’aprenentatge de
l’alumne/a en el dia a dia.

Observacions:
És pressuposa que el pes donat per les matèries a cada dimensió, és
proporcional al temps que s’ha dedicat a treballar la dimensió.

Manresa, 8 gener 2019
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ADDENDA ACTUALITZACIÓ NOFC
Curs 19-20
En el nou mandat del Projecte de Direcció 19-23 no s’inclou la redacció de
l’Acord de Corresponsabilitat.
El correu de contacte amb les famílies és inspeguera.cat
L’horari de nocturn queda modificat de 16h a 21h, amb l’autorització cada curs
de Serveis Territorials a la Catalunya Central.
El Dossier del professorat i del professorat nouvingut descriu normes de
funcionament i organització interna del centre, que es revisen cada curs.
Els clubs, han passat a ser projectes de treball interdisciplinar a tots els cursos
d’ESO. A 1r ESO aquest curs es comença amb el treball globalitzat.
La legislació vigent de referència que marca les actuacions i organització del
centre és la del Departament d’Educació.
Decret 102/2010 Autonomia de centres
Decret 155/2010 Direcció centres públics
Ordre 108/2018 Avaluació ESO
Decret 150/2017 Atenció educativa inclusiva
Decret 279/2006 Drets i deures alumnat
Normes de gestió i organització de centres del Departament d’Educació de cada curs

Manresa 4 setembre 2019
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