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INTRODUCCIÓ
L’ Institut Creu de Saba és un centre de recent creació que va iniciar la seva activitat educativa
el curs 2007-2008 amb alumnat de primer, segon i tercer d’ ESO. En pocs anys ha completat
totes les línies. Actualment té 3 línies d’ESO i dues de Batxillerat.
El centre té molt bona consideració per part de la població d’Olesa de Montserrat i té un
plantejament institucional de partida, amb un projecte clar i innovador, d’un marcat caràcter
inclusiu, que es recolza amb corrents pedagògiques vinculades a la Teoria de les Intel·ligències
Múltiples, de Howard Gardner, i posa un accent especial en l’ús de les tecnologies de
l’aprenentatge i del coneixement.
És un centre democràtic i plural, respectuós amb totes les cultures, interessat en el progrés
personal i col·lectiu, amb especial atenció a la seva tutorització.
Aquest NOFC recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no previst en
la normativa general. Conté la concreció en regles i normes dels drets i deures dels diferents
membres de la comunitat escolar i l'organització del funcionament dels recursos humans,
materials i funcionals.
La finalitat d'aquest reglament és regular els aspectes relatius al funcionament interior del
centre en allò no específicament previst a l'ordenament normatiu general i igualment desplegar
aquells aspectes que a l'ordenament general es diu que seran regulats per les Normes
d’Organització i Funcionament de Centre.
Complirà també l'objectiu de ser una eina educativa per a facilitar la convivència i bon
funcionament de tots els estaments de l'institut.
A la vegada resoldrà, tot respectant els drets i deures de les persones, tots els dubtes normals i
ordinaris que es puguin plantejar en la vida de l'institut i, donarà a conèixer totes les
possibilitats d'actuació dins les normes ordinàries de funcionament.
El claustre de professors aporta criteris i propostes a l'equip directiu per a l'elaboració d'aquest
document, el qual és aprovat pel Consell Escolar.
L'aprovació del present reglament, s'entén per cursos escolars, i així, de forma automàtica, a la
darrera reunió de cada curs, del juny o de setembre, del Consell Escolar, es podran presentar
les modificacions que es considerin pertinents. Aquestes modificacions hauran d'ésser admeses
per majoria absoluta del seus membres. Complert aquest requisit s'introduiran a les Normes
d’Organització i Funcionament del Centre. Quan un tema important ho requereixi es convocarà
amb caràcter extraordinari. De no haver-hi cap modificació s'entendrà d'ús continuat, curs rere
curs.
El director és l'encarregat de vetllar pel compliment del NOFC.
Un exemplar del NOFC es dipositarà a Secretaria, un altre a la Sala de Professors, un altre es
penjarà a la pàgina Web del centre per a consulta de qualsevol persona de la comunitat
educativa.
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Referent
La redacció i aplicació d’aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), en
l’àmbit de la regulació de la convivència, es justifica per la modificació de la normativa de
referència:
Derogació dels referents normatiu anteriors:
· La disposició derogatòria 14 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres
estableix que “Es deroga l’article 4 i el títol IV del 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”.
Termini d’actualització de les NOFC:
· La disposició transitòria primera del mateix decret Actualització de les normes d’organització i
funcionament determina en el punt 1 que “En el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquest Decret, els centres han d’haver adaptat a les previsions d’aquest Decret la part de les
normes d’organització i funcionament que estableixin en aplicació dels articles 23 [Mesures de
promoció de la convivència] , 24 [Mesures correctores i sancionadores] i 25 [Garanties i
procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència]”.
Principals nous referents normatius per a les NOFC en l’àmbit de la regulació de la convivència:
· El capítol V La convivència [articles 30-38] de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) (12/2009,
del 10 de juliol) regula els aspectes relacionats amb la convivència, la mediació escolar i les
mesures correctores i sancionadores de les faltes contra les normes de convivència dels centres
educatius.
· Els articles 23, 24 i 25 de DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres concreten
aspectes de regulació de la convivència en els centres.
1. Aprovació, revisió i actualització del PEC
Per orientar l’organització i gestió del centre.
L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu:
a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre i la definició dels seus
objectius.
b) L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi
imparteixen i la
seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.
NOFC Institut Creu de Saba
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c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels
drets
i deures dels membres que la componen.
d) La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes.
e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.
Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC.
El PEC és un document escolar a llarg termini. Els projectes de direcció han de concretar, per a
quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha de ser
informat.
Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han
marcat en el projecte de direcció.
El Consell Escolar ha d’aprovar les concrecions del PEC que es fan anualment a la programació
general i cada quatre anys en la renovació de mandat de la direcció.
Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.
Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran
proposats per la direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar.
Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que
guiarà, gestionarà i farà el seguiment de l’acord establert.
El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de
l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar.
Aprovació, revisió i actualització del PEC.
El PEC serà revisat totalment com a màxim cada ..... anys, sens perjudici que es facin revisions
parcials sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho
considerin oportú.
El Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC
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2. Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre
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2.1 Equip directiu
Composició i funcions
L'Equip Directiu de l'Institut Creu de Saba el constituiran el/la Director/a, el/la Cap d'Estudis,
el/la Secretari/a, el/la Coordinador/a Pedagògic/a i el Cap de Projectes com a càrrec de
direcció addicional.
Les seves funcions són les que li atribueix la llei d’educació i concreta el Decret 102/2010 de
3 d’agost d’autonomia de centres.
L'elaboració de l'horari és responsabilitat de l'equip directiu, el qual ha de prioritzar els
objectius del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció vigent.
Es reunirà, preferentment, de manera setmanal per tal de resoldre qüestions concretes
de funcionament.
Una vegada al trimestre, preferentment, es reunirà amb el Consell de direcció (regulat per
l’art.37 del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres).
2.2 Òrgans unipersonals de direcció
2.2.1 Director/a
Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:






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

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics
següents:






Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions
corresponents.
Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents
amb el
projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres
plantejaments formatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de
direcció.
Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’ensenyament, administrativa i de
comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el
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projecte lingüístic del centre.
Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.
Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la
relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives.
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 de la llei 12/2009.
Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació
general anual.
Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i,
eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de la resta de
personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.

Corresponen al director o directora les funcions següents en relació a la comunitat
escolar:





Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del
centre.
Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les
mesures disciplinàries corresponents.
Assegurar la participació del consell escolar.
Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si
s’escau, amb les associacions d’alumnes.

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del
centre següents:









Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del
centre i dirigir-ne l’aplicació.
Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte
educatiu.
Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.
Visar les certificacions.
Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o
secretària del centre.
Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.
Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar
com a òrgan de contractació.
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.

Al director o directora li correspon qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes
les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública
i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les
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seves actuacions, llevat que es provi el contrari.
En cas d’absència, malaltia o vacant del director,
substituït pel Cap d’Estudis.

aquestes normes regulen que serà

2.2.2 Cap d'estudis
Correspon al cap d’estudis:
El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinant al centre, i com a mínim, per
un curs sencer.
Segons l’article 147.4 de la Llei d’educació correspon al o la cap d’estudis exercir les funcions
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 de centre.
Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre
encarrega les funcions de les esmentades a l’apartat anterior a cada cap d’estudis de
cada família professional i batxillerat.
Per tant, es regulen les funcions del/a cap d’estudis com les següents:









La distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de
l’activitat acadèmica.
Coordinar, vetllar per l’execució del programa d’activitats docents concretat en
la Programació General Anual de Centre.
Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació
de fi d’etapa.
Coordinar la programació i l’exercici de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i
fer-ne el seguiment, d’acord amb el projecte educatiu.
Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i
especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics.
Informar el director sobre el compliment de les normes de convivència i aplicar
les mesures disciplinàries que aquest ha establert.
Supervisar l’àrea de qualitat i millora contínua.
Supervisió del Pla Estratègic de centre.

NOFC Institut Creu de Saba

7

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat

2.2.3 Secretari/ària
El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no
superior del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, i com a
mínim per un curs sencer.
Correspon al secretari o la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció de les
previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció,
preferentment la gestió documental i la prefectura dels personal d’administració i serveis
adscrit a l’institut, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les
normes d’organització i funcionament de centre.
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la
secretaria, del claustre o 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.
Són funcions específiques del secretari o la secretària les següents:





Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva
programació general i el calendari escolar.
Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vistiplau
del/la director/a.
Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i
diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat
dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i
custodiar-los.

A més a més, s’encarregarà de:









Tot el que fa referència al personal d'oficines.
Mantenir al dia la documentació legal relacionada amb ensenyament.
Conèixer de forma actualitzada tota la documentació referent als ensenyaments del
centre.
Haurà d'informar a tots els membres de la Comunitat Educativa, dels textos legals
apareguts al DOGC i al BOE, i de tota la informació d'interès que els puguin ésser
d'utilitat segons el seu propi criteri.
Control del procediment de matrícula.
Recollirà tot el material necessari per a redactar la Memòria de cada curs. Aquesta
redacció es farà amb l'ajut de qui calgui.
Comprovar la bústia de correu electrònic del centre a diari.
Convocar els Claustres, Reunions de Direcció i altres i redactar la posterior acta.
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A més a més de les tasques especificades a les instruccions d’inici de curs i altres que li
especifiqui el/la director/a.
Supervisió del SAGA.
Programes externs.
Control de les llistes i orles de l’alumnat.
Realització i seguiment del Pla de Formació de Centre

2.2.4 Coordinador/a Pedagògic/a
El o la coordinador pedagògic és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no
superior del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, i com a
mínim per un curs sencer.
Correspon, amb caràcter general, al/la coordinador/a pedagògic/a el seguiment i l’avaluació
de les accions d’ensenyament/aprenentatge que es desenvolupen a l’institut.
 Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot
procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre.
 Vetllar per la seva concreció en les diferents matèries, crèdits que s’imparteixen a
l’institut.
 Supervisar les programacions corresponents.
 Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents ensenyaments impartits a
l’institut.
 Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la
diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment
d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i
participació de tots els professors del claustre en els grups de treball.
 Sol·licitar la participació dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica en
aquelles actuacions descrites en aquest article, quan sigui necessari.
 Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament
d’Ensenyament, quan escaigui.
 Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en
relació amb els objectius generals de nivell i amb els generals i terminals de cada àrea
, matèria, crèdit o mòdul professional conjuntament amb els caps de departament.
 Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes,
nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre.
 Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i
complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’institut,
juntament amb els caps de departament.
 Coordinar les accions o projectes d’innovació educatives i de formació i
perfeccionament del professorat que es desenvolupin a l’institut, quan escaigui.
 Coordinar els responsables dels diversos equips que realitzen accions o projectes
d’innovació.
Organitzarà, coordinarà i realitzarà el seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres
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activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de
direcció, dels ensenyaments de la família de comerç i màrqueting i informàtica.
2.2.5 Òrgans unipersonals de direcció addicionals
2.2.5.1 Cap de Projectes
El Cap de Projectes és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior del
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, i com a mínim per un
curs sencer.
Són funcions específiques del Cap de Projectes:









Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot
procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre.
Vetllar per la seva concreció en les diferents matèries, crèdits o que s’imparteixen a
l’institut.
Supervisar els projectes de la franja d’optatives i projectes de Màxims.
Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents ensenyaments impartits a
l’institut.
Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars per la realització dels
projectes.
Sol·licitar la participació dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica en
aquelles actuacions descrites en aquest article, quan sigui necessari.
Coordinar les accions o projectes d’innovació educatives i de formació i
perfeccionament del professorat que es desenvolupin a l’institut, quan escaigui.
Coordinar els responsables dels diversos equips que realitzen accions o projectes
d’innovació.

2.3 Òrgans col·legiats de participació
2.3.1 Consell Escolar
Atribucions
Se li atribueixen les funcions indicades a l’art.148.3 de la Llei d’educació, que són:






Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de
tres cinquenes parts dels membres.
Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i
els resultats.
Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de
col·laboració del centre amb entitats o institucions.
Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
Aprovar la carta de compromís educatiu.
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Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o
directora.
Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als
alumnes.
Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i
d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. i conèixer l’evolució del
rendiment escolar.
Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Constitució
El Consell Escolar de l’ Institut Creu de Saba, legalment constituït, es composa dels següents
membres (art.45, Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius):






El director o directora, que el presideix.
El cap o la cap d'estudis.
Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits
respectivament per ells i entre ells.
 Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest
personal.
 En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació
especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal
d'atenció educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració
de representació del professorat als efectes de determinar la composició del
consell escolar.
Concretat de la següent manera a l’Institut:
a) Membres no electes:
Director/a
Cap d'estudis
Secretari/a (sense vot)
Representant de l'AMPA
Representant de l'Ajuntament
b) Membres electes:
5 professors
2 alumnes
2 pares d'alumnes
1 representant del PAS
NOFC Institut Creu de Saba
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Així doncs, el ple el formaran 15 membres i s'hi constitueixen comissions que permeten
l'estudi de temes concrets en petit grup.
Comissions del Consell Escolar:
2.3.1.1







2.3.1.2




2.3.1.3



2.3.1.4

Comissió Permanent
Estarà formada pel Director/a, que la presidirà, el Cap d'Estudis, dos professors, un
pare, un alumne/a i el secretari/a, que actuarà com a tal.
Es reunirà quantes vegades sigui necessari a fi de decidir sobre qüestions de caràcter
urgent, que no permetin la convocatòria d'un Consell Escolar Plenari.
No serà necessària convocatòria per escrit, serà suficient un avís electrònic, oral o
telefònic.
Serà també funció de la comissió permanent, la de preparar els Plenaris del Consell
Escolar, si s'escau, i tota la documentació que comporti. Així, doncs, sempre que a les
funcions de Consell es parla d'elaboració de documents, la comissió permanent
prepararà el document base, sobre el qual el plenari treballarà i decidirà.
Tindrà també la funció de mantenir actualitzat el Reglament de Règim Interior
proposant al plenari els possibles canvis.
Podrà assumir els encàrrecs i funcions que el plenari li encomani.
Comissió Econòmica
Estarà formada pel director/a, l'administrador/a o el secretari/a que actuarà com a
tal, un professor/a, un pare d'alumnes i un alumne/a.
Serà funció d'aquesta comissió informar el Consell de tot el que fa referència a
qüestions d'índole econòmica.
Serà també funció seva preparar el projecte de pressupost de l'Institut.
No serà necessària convocatòria escrita. Serà suficient l'avís oral o telefònic.
Comissió de Convivència
Es constituirà d'acord amb la LEC i el Decret 102/2010 de 3 d’agost.
Tindrà com a finalitat fonamental vetllar pel compliment del Capítol III d'aquestes
Normes de Funcionament i Organització de Centre, on s'hi descriu la seva composició i
funcions.

Comissió d'ajuts per a alumnes amb necessitats urgents
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Estarà formada per un membre de l'equip directiu de l'Institut que la presidirà,
dos pares elegits entre els representants dels pares al Consell Escolar de l'Institut, dos
professors elegits entre els professors del Consell Escolar, un representant de
cadascuna de les empreses donants.



Quan convingui s'invitarà l'Assistent Social, o altres persones que puguin aportar
dades útils per a la correcta utilització d'aquests diners.



Detectada la necessitat a través d'algun membre de la comunitat educativa, cal
posar-ho en coneixement de la comissió a través del President o de qualsevol altre
membre.



El president iniciarà amb màxima celeritat l'expedient corresponent i, tot seguit que
tingui totes les dades, reunirà la comissió i es decidirà el que calgui.



Una vegada a l'any, com a mínim, el president de la comissió presentarà al Consell
Escolar un informe amb tots els casos estudiats i les solucions establertes.

2.3.1.5 Comissió Lingüística:


Es regeix d’acord amb la Llei 1/1998,de 12 de Juny.

Renovació de les persones membres del consell escolar









Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents
sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que s'estableix a la
disposició addicional tercera del decret 102/2010 de 3 d’agost.
Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de
cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar
renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.
Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell
escolar les convoca el director o directora del centre públic i la persona titular del
centre privat concertat amb quinze dies d'antelació, dins les dates que a aquest
respecte fixi amb caràcter general el Departament d'Educació.
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s'ha d'ocupar pel procediment
establert a aquestes normes. Si aquestes no ho preveuen, la vacant s'ha d'ocupar per
la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui
els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats
o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del
consell escolar. La nova persona membre s'ha de nomenar pel temps que restava del
mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que
comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser
elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.
Els processos electius es desenvolupen en el centre d'acord amb les normes que
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aprovi el consell escolar a proposta de la direcció del centre. En tot cas, aquestes
normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses
candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel
director o directora, o persona de l'equip directiu en qui delegui, i han d'establir un
període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d'un sector i el dia
de les votacions.
2.3.2 Claustre de professors/res
Funcions
Les seves funcions són les que li atribueix la Llei d’educació al seu art. 146.2, és a dir:
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:










Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del
director o directora.
Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment
de la programació general del centre.
Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de
l’ordenament vigent.
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 2.
Atès que aquest claustre és molt nombrós, cosa que dificulta la participació dels seus membres
i com a conseqüència s’alenteix el seu funcionament, i atesa la importància de les funcions que
la llei atorga al claustre de professors, s’estableix una normativa interna que permeti la
màxima participació de tots els membres d'aquest òrgan col·legiat. Això ens portarà a un
major compromís en l'organització i funcionament de l'institut i, a la vegada, farà que les idees
i iniciatives de cada professor puguin tenir ressò entre tots els companys.
Normativa
NOFC Institut Creu de Saba
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a)

Sempre que sigui possible, s'establiran dos tipus de punts de l'ordre del dia:



Informatius
De debat

Els primers els prepararà Direcció, o altres membres del claustre als quals se'ls encarregui, i tal
i com diu el seu nom tendiran a fer que tot el professorat de l'Institut estigui ben informat de
tot el que s'hi esdevé i, en general, de tot el que passa al món educatiu. Podran ser simples
informacions o informes tècnics. Quan convingui, també ells podran conduir a un debat i a
treure'n els acords pertinents.
Els segons seran temes que es presentaran a aprovació del claustre. Aquests temes poden
sorgir de qualsevol Departament Didàctic o de Direcció. Normalment es prepararan amb
anterioritat i es presentarà una proposta escrita que s'adjuntarà a la convocatòria del claustre.
b) Tenint present que l'institut ha de tendir, cada vegada més, a funcionar per Departaments
Didàctics:






Els Departaments Didàctics podran, sempre que ho creguin adient, presentar propostes
per a ésser debatudes al claustre.
Aquestes propostes i les que presenti Direcció seran incloses a l'ordre del dia a fi que
cada Departament en faci el debat i tregui les condicions pertinents amb anterioritat al
plenari del claustre.
Cada Departament tindrà un portaveu que podrà ésser el Cap o qualsevol altre membre
del grup.
Feta la roda d'intervencions de tots els portaveus, es passarà a votació i es prendran
els acords pertinents.
Això no obstant, en el torn obert de paraules cada professor podrà exercir el seu dret
de paraula i expressar el seu vot particular.

c) Normalment, abans de cada claustre, Direcció reunirà tots els caps de Departament a fi de
recollir les propostes de temes a debat i d'explicar, si cal, les que sorgeixin de l'Equip Directiu.
d) Les votacions seran individuals i personals, i no estaran subjecte a cap mena de disciplina.
El/la Tècnic d’Integració social (TIS) podrà assistir al claustre de professors/res atès que té
funcions directament relacionades amb l’alumnat, equips docents i departaments. Aquesta
figura tindrà veu però no tindrà vot.

2.3.3 Consell de direcció
Regulat per l’art. 37 del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres.
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En aplicació del projecte de direcció, el/la director/a constitueix el consell de direcció, el qual
estarà format per l’equip directiu, tots els/les caps de departament i els/les coordinadors/res.
Correspon al director (Article 37.2 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres
educatius) o directora nomenar i cessar, entre les persones membres del claustre de
professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació, les
persones membres del consell de direcció. Les persones membres de l’equip directiu han de
formar part del consell de direcció, que presideix el director o directora.
A partir del projecte educatiu i vinculat al projecte de direcció, i el Pla Estratègic,
s’
elabora la PGA que recull les actuacions que el centre està realitzant des de l'inici del curs i que
considera rellevants per a aconseguir els objectius plantejats.
El consell de direcció assumeix les funcions següents:











Analitzar periòdicament el desenvolupament anual de la PGA i PE per a l’aplicació
del projecte educatiu, l’impacte de l’aplicació i els resultats de millora que proporcionin
els indicadors d’avaluació.
Fer un seguiment de les activitats docents vinculades a l’assoliment dels objectius
de la PGA, mitjançant l’observació de la pràctica docent a l’aula.
Fer un seguiment de les activitats relacionades amb els objectius de la PGA, a fi de
prendre les decisions oportunes.
Considerar uns indicadors de progrés adients per a avaluar la consecució dels
objectius plantejats, els processos, els resultats obtinguts i la millora aconseguida.
Proposar mesures singulars per al desenvolupament de la PGA.
Al final de cada curs d’aplicació de la PGA, retre comptes al consell escolar , al claustre
i a la comissió de qualitat del centre mitjançant una memòria avaluadora que inclourà
els resultats dels indicadors d’avaluació. Aquesta memòria formarà part de la memòria
anual de centre i s’enviarà a la direcció dels Serveis Territorials.
Proposar l’actualització de recursos addicionals per a l’aplicació de la PGA en el centre.
Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en les activitats
vinculades a les estratègies i als objectius del pla estratègic.
Cas que el centre compti amb una avaluació positiva anual de la PGA, proposar a
l’administració educativa que reconegui els mèrits d’aquell personal d’atenció educativa,
professorat i de l’equip directiu que ha participat significativament i ha contribuït al
desenvolupament de la PGA, a fi que es tingui en compte en l’avaluació de
l’exercici professional del personal d’atenció educativa, de l’exercici de la funció docent
i de l’exercici de la funció directiva, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

S'incorpora en aquesta PGA, els plans d'innovació que s'estan duent a terme.
FUNCIONAMENT
Convocatòries i periodicitat de les reunions
NOFC Institut Creu de Saba

16

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat








La presidència del consell de direcció l’ostenta el director o la directora del centre.
El/la secretari/ària del centre farà les convocatòries amb el vistiplau del director/a i
aixecarà acta de les reunions. La convocatòria es formalitzarà amb la suficient
antelació i com a mínim 48 hores abans de la celebració de la sessió; s’indicarà el lloc,
l’hora i l’ordre del dia de la reunió. La documentació relativa a l’ordre del dia haurà
de ser a disposició de les persones que formen part d’aquest consell amb la suficient
antelació i, en tot cas, 24 hores abans.
Les convocatòries podran ser ordinàries i extraordinàries.
Les convocatòries seran, generalment, per a sessions ordinàries. El Consell de
Direcció es reunirà, com a mínim, una vegada al mes.
Les convocatòries seran extraordinàries quan la naturalesa de l’assumpte ho requereixi
o així ho disposi la normativa vigent. En l’ordre del dia de les sessions extraordinàries
no s’inclourà ni aprovació de les actes anteriors ni precs ni preguntes.

Drets i deures dels membres del consell de direcció





Els que tenen la condició de membre del consell de direcció tenen el dret i el deure
d'assistir a les reunions de l'òrgan al qual pertanyin, havent-t’hi d’exercir les funcions a
què vinguin obligats per aquest document de normes d’organització i funcionament de
centre.
Els que componen aquest consell de direcció podran exercir el seu dret a sol·licitar i
accedir a tota la documentació i informació necessàries per exercir l'exercici de les
seves funcions. L'Equip Directiu facilitarà aquesta tasca.
En la seva qualitat de membres del consell de direcció tindran el reconeixement que
així disposi la normativa en vigor per a aquest tipus de càrrecs.

Desenvolupament de la sessió







La presidència del consell de direcció assegurarà el desenvolupament de l’ordre fixat
de la sessió.
Els debats s’ajustaran a l’ordre del dia. No obstant això, podrà ser alterada la
seqüència per acord del consell de direcció quan així ho aconsellin les circumstàncies i
a proposta de qui presideix la reunió.
La presidència del consell podrà limitar, si les circumstàncies així ho aconsellen, el
temps total del debat o el nombre d’intervencions sobre un tema abans de passar a
les corresponents votacions.
Qualsevol membre del consell de direcció podrà fer constar en l’acta el seu vot
particular i els motius que ho justifiquen, lliurant-ho en el moment de la votació.
La presidència podrà convidar a les reunions a persones que no siguin membres del
consell quan així ho consideri oportú, amb l’objectiu de que transmetin opinions o
informacions d’interès al consell de direcció en assumptes relacionats amb l’ordre del
dia. Es farà constar en l’acta de la reunió l’assistència de convidats, els quals, en cap
cas, tindran dret a vot.
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Votacions





Les decisions del consell de direcció seran preses per majoria de les i els assistents a
la reunió. El director o la directora tindran vot de qualitat en cas d’empat.
Les decisions del consell no tindran caràcter executiu. Es trametran a l’equip directiu
del centre per tal que siguin preses en consideració i prenguin si ho creuen oportú
les mesures adients.
La votació serà secreta, sempre que ho sol·liciti algun membre del consell i, en tot
cas, quan afecti a persones.
Aquelles membres que votin en contra o s’abstinguin i facin constar la seva opinió
quedaran exempts o exemptes de la responsabilitat que, en el seu cas, pugui derivarse dels acords del consell. A tal efecte, quan la votació sigui secreta, l’interessat o la
interessada, en el mateix moment de la votació, haurà de lliurar la papereta
al Secretari/ària del consell, adjuntant el text explicatiu de la seva raonada oposició,
que quedarà annexat a l’acta.

De l’acta de la sessió










El/la Secretari/a aixecarà acta de la sessió. Les actes s'hauran aprovar en la mateixa o
següent sessió i els esborranys s'adjuntaran a la documentació que acompanya a
l'ordre del dia. Un cop aprovades seran signades pel/per la Secretari/a amb el vistiplau
de la Presidència.
L'acta inclourà necessàriament la relació de membres assistents i absents, l'ordre del
dia, el lloc i l'hora en la qual s'ha celebrat la sessió, els punts tractats, forma i
resultat de la votació i el contingut dels acords adoptats.
En l'acta figuraran, a sol·licitud dels que componen el consell de direcció, els vots
particulars emesos si és el cas. Qualsevol membre del consell
pot sol·licitar
la transcripció de la seva intervenció o proposta sempre que l’aportació per escrit sigui
de forma immediata o, si s'escau, en el termini que estableixi la presidència del
consell.
Els que componen el consell podran proposar modificacions a l'acta en el moment en
què sigui sotmesa a la seva aprovació. La Secretaria contrastarà la proposta de
modificació que serà aprovada amb el vot favorable de la majoria.
Abans de la renovació del consell de direcció s'ha de convocar una sessió per a
l'aprovació de les actes pendents. Cas que aquesta convocatòria o sessió no hagués
estat possible, es remetrà l'esborrany a qui eren membres, que disposaran d'un
termini de deu dies per fer reclamacions sobre el seu contingut. Si no es produeixen
reclamacions sobre el seu contingut, transcorregut aquest termini, es consideraran
aprovades, i en cas contrari se sotmetran a aprovació en la següent sessió de l'òrgan
renovat.
Un cop aprovades, les actes formaran del programa informàtic de gestió
documental del centre, i quedaran a disposició de les i els membres en l’equip
directiu, on podran ser consultades. Cas que les actes es publiquin en el tauler
d’anuncis del centre, s’haurà de garantir la intimitat de les persones, d'acord amb la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades amb caràcter
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Personal.
Els membres del consell de direcció estan subjectes al deure de confidencialitat,
especialment pel que fa a les dades personals. Així mateix, els fitxers de dades
personals dels membres del consell en tot cas quedaran subjectes a la seva creació i
funcionament de protecció de dades de caràcter personal.

2.4 Òrgans unipersonals de coordinació
El total d'òrgans de coordinació és el que s'especifica a l'organigrama. Cadascuna de les
convocatòries i les actes del qualsevol òrgan de coordinació hauran de ser conservades, per a
poder portar un control i per a que quedin registrats de cara al futur.
Les funcions dels òrgans de coordinació vénen especificades a continuació:

2.4.1 Coordinador lingüístic, d’interculturalitat i de cohesió social

Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el
pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concreta en la
programació general, es designa un coordinador/a lingüístic/a, que s’encarrega també de
l’educació intercultural i de la cohesió social, i que desenvolupa les tasques següents:










Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del projecte lingüístic i del
pla d’acollida i d’integració.
Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que
el centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.
Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la programació
general del centre que concreten el projecte lingüístic i el pla d’acollida i d’integració.
Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la
llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.
Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels serveis
territorials.
Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies,
materials didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la
millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les
altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació
intercultural.
Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de
treballar conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida
lingüística i social de l’alumnat nouvingut.
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2.4.2 Coordinador de prevenció de riscos laborals
El director o la directora del centre nomenarà un coordinador o coordinadora de Prevenció de
Riscos Laborals. La designació recaurà, sempre que sigui possible, en funcionaris o
funcionàries docents en servei actiu i amb destinació definitiva en el centre, amb formació en
la matèria. Únicament per insuficiència d’aquests es podrà cobrir aquesta coordinació amb
funcionaris o funcionàries docents que no tinguin destinació definitiva.
Correspon als coordinadors i coordinadores de Prevenció de Riscos Laborals promoure i
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran de:












Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar
l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord
amb les orientacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en
la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.
Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat.
Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les
persones, els telèfons i l’estructura.
Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat
complementària a les revisions oficials.
Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.
Emplenar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d’accidents.
Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la
investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent
Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en
l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.

2.4.3 Coordinador/a TAC
El/La coordinador/a TAC té al seu càrrec la supervisió de l'aula (o aules) d'informàtica,
l'assessorament als professors/es per a la utilització de recursos informàtics i la relació amb el
Programa d'Informàtica Educativa.
Funcions



Dinamitzar, impulsar i donar suport sobre les TIC al centre.
Coordinar el desenvolupament de les matèries d'informàtica que s'imparteixen al centre.
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Assessorar en l'ús curricular dels recursos informàtics en les diverses assignatures i
especialitats.
Proposar a la direcció del centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions dels
recursos informàtics i telemàtics.
Actuar, per delegació del director del centre, d'interlocutor amb el Programa
d'Informàtica Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics i proposar les
mesures pertinents per garantir-ne el millor funcionament.
Vetllar per l'operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions materials
d’instal·lació i manteniment del software, la instal·lació i la prova del hardware, el
manteniment dels sistemes de disc, la supervisió de l'aprovisionament del material
fungible escaient, la realització de les mesures de salvaguarda de la informació, i
l'organització dels manuals i altres documents de treball.
Assegurar la disponibilitat del software necessari per dur a terme les activitats
educatives previstes.
Proposar les actuacions de manteniment ordinari del hardware i avaluar l'adequació de
les accions realitzades en aquest respecte.
Presentar els programes didàctics i d'aplicació general o d'especialitat als seminaris o
departaments destinataris.
Orientar el Claustre, els seminaris i els departaments sobre utilitzacions de tecnologia
informàtica en els diverses àrees del currículum.
Divulgar la informació i facilitar l'accés a la documentació disponible referent a la
informàtica educativa, amb especial atenció a la generada pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Assistir la direcció del centre en les adquisicions de recursos informàtics propis, atenentse als criteris de l'Administració educativa.
Assistir la direcció del centre en la confecció i el manteniment de l'inventari de recursos
informàtics, en la gestió del pressupost assignat pel centre a les eines i aplicacions
informàtiques generals i en la coordinació amb el Programa d'Informàtica Educativa en
les actuacions que li són pròpies.
Presentar una memòria de les activitats a final de curs.

2.4.4 Comissió d’atenció a la diversitat:
La Comissió d’atenció a la diversitat és l’instrument que té el centre per dissenyar i fer el
seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la diversitat de
necessitats educatives de l’alumnat del centre
Objectius


Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme per
atendre la diversitat de les NEE de l’alumnat.
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Acordar els criteris bàsics d’atenció a la diversitat del centre a partir de les propostes de
cadascun dels professionals i recollint les necessitats dels cicles i de l’equip docent.
Prioritzar les necessitats de suport de l’alumnat i establir els criteris d’atenció,
optimitzant els recursos propis.
Identificar els circuits de comunicació per a la gestió de les demandes del professorat i
per al retorn de la informació al professorat
...

Integrants











Directora i/o cap d’estudis (presideix)
Mestres d’educació especial
Coordinadora LIC del centre
Coordinadors/es de cicle
Psicopedagog de l’EAP
Professorat USEE
Tutors si s’escau
Logopeda del CREDA si s’escau
Treballadora social si s’escau
...

Periodicitat de les reunions
Les reunions ordinàries de la CAD tindran una periodicitat quinzenal. Es podran realitzar, amb
caràcter extraordinari, totes les que es considerin necessàries.
Actuacions prioritàries de la CAD


Identificació del tipus de recurs (temporal i/o permanent)










hores de mestre i/o auxiliar d’educació especial
hores d’atenció a l’aula d’acollida
hores de tutors lliures del seu grup (mestres especialistes)
altres professionals externs a l’escola: logopeda CREDAC, fisioterapeuta...
...

Gestió del nombre total dels recursos per atendre la diversitat (nombre d’hores de
professorat especialista, nombre d’hores d’altres mestres i/o professors)
Establiment de les necessitats educatives de suport dels alumnes a partir de les
demandes del tutors i cicles...
Identificació dels criteris de priorització de les necessitats educatives específiques de
suport de l’alumnat del centre.
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Presa de decisió respecte de les diferents modalitats d’atenció a la diversitat al centre:
suport dins de la classe, desdoblaments, suport fora de l’aula, grups de reforç de
determinades àrees, tipus d’agrupaments...
Establiment dels objectius i continguts mínims de cada cicle que permetin, de manera
més racional i coherent, l’elaboració dels Plans individuals/Adaptacions de currículum,
dels alumnes amb més barreres a l’aprenentatge i participació.
Criteris per la repetició de curs dels alumnes.
Elaboració dels criteris que permetin disposar d’un fons de recursos a la inclusió, que
facilitin l’atenció als alumnes amb més necessitats de suport.
Seguiment i avaluació de les mesures que s’adoptin a la CAD
Avaluació del funcionament de la pròpia comissió
Recollida dels acords presos i fer-los extensius al claustre, cicles i equip directiu
...

2.4.5 Comissió Social
La Comissió Social és l’instrument que té el centre per fer un seguiment i avaluació de l’alumnat
del centre.
Integrants
 Membre Equip Directiu
 Coordinadors/res de Nivell
 Serveis Socials (Ajuntament)
 Representant EAP
Funcions






Detectar situacions i alumnat amb necessitats socials
Coordinar esforços entre els serveis de les diferents entitats que hi intervenen
Establir un protocol d’actuació
Preveure recursos
Fer un seguiment i avaluació de cada cas

Periodicitat de les reunions
Les reunions ordinàries de la Comissió Social tindran una periodicitat quinzenal. Es podran
realitzar, amb caràcter extraordinari, totes les que es considerin necessàries.

2.4.6 Comissió Coordinació Pedagògica
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La Comissió de Coordinació Pedagògica és l’instrument que té el centre per la reflexió i presa de
decisions de totes les activitats que es realitzen en el centre i defineix els objectius pedagògics
a seguir.
Integrants






Equip Directiu
Coordinadors/res Nivell
Caps de departament
Coordinador/a Riscos Laborals
Coordinador/a Informàtica

Té com objectiu coordinar totes les àrees, definir objectius pedagògics a realitzar a curt, mitjà i
llarg termini.
Són funcions de la Comissió pedagògica:








Supervisar la realització tècnica de les experiències pedagògiques de Centre.
Elaborar propostes pedagògiques, que hauran de ser aprovades pel Claustre.
Supervisar decisions del Claustre i de la mateixa Comissió pedagògica sobre plans
d’estudi, elaboració de crèdits de síntesi o distribució d’hores lectives, horaris de grup…
Realitzar l’anàlisi i el seguiment acadèmic del Centre.
Establir les directrius generals per a l’elaboració, revisió i modificació dels projectes
curriculars, que seran desenvolupats pels departaments didàctics, i pel departament
d’orientació amb l’elaboració dels plans d’orientació i d’acció tutorial.
vetllar pel compliment dels projectes curriculars
...

Periodicitat de les reunions
Les reunions ordinàries de la Comissió Social tindran una periodicitat quinzenal. Es podran
realitzar, amb caràcter extraordinari, totes les que es considerin necessàries.

2.4.7 Comissió de festes
És l’encarregada de preparar i organitzar les diferents festes que es celebren a l’institut. Hi
haurà
una comissió per a cada festa formada per professorat amb col·laboració de l’alumnat. Cal que
tot el professorat formi part, almenys, de la preparació d’una de les festes. Cada celebració
tindrà una comissió de festes, ara bé aquelles persones interessades podran mantenir-se en
tots els actes festius del centre.
Caldrà doncs, una Comissió de festes per:
NOFC Institut Creu de Saba

24

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat






Nadal
Jornada Esportiva ( Darrer dia del 2n trimestre natural )
Sant Jordi
Festa de final de curs.

2.4.8 Caps de departament
En el centre 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 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.

Sens perjudici de les altres funcions que se’ls puguin atribuir , l’institut ha 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.
 Elaborar el calendari de reunions corresponents al departament i als equips docents i
recollir-los en el pla anual del departament.
 Preparar l’ordre del dia de les reunions de departament i aixecar-ne l’acta.
 Facilitar còpia de les actes de departament i d’equips docents a la Coordinació
Pedagògica i fer el seguiment de l’execució dels acords.
 Elaborar el pla anual de departament i la memòria anual de departament .
 La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques,
recursos didàctics i elements d’avaluació.
 Avaluar el desenvolupament de les diferents matèries de batxillerat, de les diferents
matèries del curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació
professional de grau superior, i dels crèdits o mòduls professionals d’un cicle formatiu
de Formació Professional
coordinar
i
dinamitzar
l’actualització
de
llurs
programacions anuals.
 Supervisar i validar les programacions, tenir cura que la última versió sigui accessible
als membres del Departament i al Coordinador/a Pedagògic/a.
 Proposar, amb el consens del Departament i atenent a les instruccions de l’àmbit de
direcció corresponent, la seqüència dels diferents crèdits/mòduls professionals al llarg
dels cursos en què es distribueixen els cicle formatius.
 Vetllar per l’establiment de metodologies didàctiques adequades als diferents nivells
educatius i a las característiques de l’alumnat.


Coordinar la fixació de criteris i continguts d’avaluació de l’aprenentatge del alumnes en
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les àrees i matèries i vetllar per la seva coherència.
La coordinació pedagògica amb altres departaments.
El suport didàctic al professorat de nova incorporació.
Promoure el treball en equip del professorat i afavorir la millora contínua dels
processos desenvolupant plans d’investigació i d’innovació en l’àmbit docent.
Promoure la innovació i recerca educatives i la formació permanent del professorat.
Comunicar, transferir i compartir innovacions educatives.

2.4.9 Caps de seminari
Correspon al Cap de Seminari exercir les funcions que li delegui el Cap del Departament o
aquelles que li encarregui la Direcció. A l’inici de cada curs escolar, el director del centre haurà
de tenir coneixement a través del o la Cap de Departament de les competències que exercirà el
o la cap de seminari.
2.4.10 Tutors/res o cotutors/res
La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els professors i
totes les professores que formen part del claustre del centre poden exercir les funcions de
professor tutor o tutora , quan correspongui.
Cada grup d’alumnes té assignat un professor tutor o una professora tutora, amb les funcions
següents:
 Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes.
 Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les
activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del
seu grup d’alumnes.
 Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació.
 Tenir cura, juntament amb el/la secretari/ària, quan correspongui, de vetllar per
l’elaboració dels documents acreditatius dels seus resultats de l’avaluació i de la
comunicació amb els pares o representants legals dels alumnes.
 Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels alumnes.
 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants
legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a
les activitats escolars, d’acord amb els criteris establerts per la direcció del centre.
 Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats
del centre.
 Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d’Ensenyament.
Les accions concretes que ha de desenvolupar en el centre són les següents:
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Supervisar el control de les incidències i absències que afecten a l’alumnat, registrades
pel professorat del grup, fer-ne el buidatge i comunicar-les als pares o mares o
als responsables legals segons els casos previstos en aquest document, gestionar les
evidències, fer-ne el seguiment i arxivar-les. Les dades derivades del punt anterior
seran lliurades al/la responsable de l’àmbit de Formació Professional, o del Batxillerat
o del curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació
professional de grau superior, segons les edats dels alumnes.
Difondre entre l’alumnat i el professorat del grup el Pla d’Acció Tutorial, vetllar per la
seva aplicació i fer propostes per a millorar-lo.
Fer el seguiment acadèmic individual dels alumnes i orientar-los en els aspectes
del currículum i sobre els procediments de recuperació de matèries, crèdits o mòduls
professionals pendents i també sobre els criteris de promoció o de repetició de curs.
Informar al grup sobre el sistema educatiu, sortides acadèmiques i professionals, i
orientar els/les alumnes en aquest sentit.
Informar als/les alumnes i als seus pares o mares o tutors legals, si són menors,
sobre el progrés acadèmic i les incidències rellevants amb repercussió acadèmica o
que puguin afectar el desenvolupament individual.
Comunicar als professors/es del grup aquells aspectes relacionats amb cadascun
dels alumnes que puguin tenir incidència en el procés formatiu.
Coordinar les activitats complementàries del grup classe.
Presidir la reunió amb els pares i mares del grup o tutors legals, prevista en el procés
d’acollida i informar-los sobre el funcionament del curs, dels criteris de promoció/
repetició i d’aquells aspectes de la planificació general de l’Institut que els puguin
afectar.
Vetllar pel compliment dels criteris d’avaluació establerts i de les instruccions
de la direcció.
Portar un expedient de cadascun dels seus alumnes amb total profusió de
dades personals, ambientals i familiars que d'alguna manera puguin incidir en la
coneixença de l'alumne i del seu rendiment escolar. Recollirà en aquest expedient
l'opinió dels professors del grup respecte al seu comportament, rendiment escolar,
integració social, capacitat intel·lectual, etc. També hi haurà un resum de les
entrevistes mantingudes amb els pares, i amb els propis alumnes i el seguiment de les
matèries pendents que pugui tenir del curs anterior.
Convocar i presidir-les reunions d’equip docent i les Juntes d'Avaluació, de les
quals n'aixecarà un acta en la qual constaran les observacions i acords que es puguin
haver produït. Aprofitarà cada junta per a completar les dades de l'expedient personal
citat a l'apartat anterior. Cadascuna de les convocatòries i les actes hauran de ser
penjades al sistema informàtic de centre, per a poder portar un control i per a que
quedin registrats de cara al futur.

3 Drets i deures de l’alumnat
Drets dels alumnes

NOFC Institut Creu de Saba

27

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral
i de qualitat. A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica
del dret a l’educació, tenen dret a:
















Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
Accedir a la formació permanent.
Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme
d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
Ésser educats en la responsabilitat.
Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de
diàleg i de cooperació.
Ésser educats en el discurs audiovisual.
Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que
eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o
accident.

Deures dels alumnes

Assistir a classe.
 Participar en les activitats educatives del centre.
 Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats
personals.
 Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
 Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
 Complir les normes de convivència del centre.
 Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
 Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta
de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.
 Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
 Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
4 Drets i deures personal Docent i PAS
Drets
Els docents tenen el dret de:
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Ser assistits i protegits per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injúria,
calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra la seva persona o
els seus béns, per raó de l’exercici de les seves funcions.
Romandre en el lloc de treball, sempre que les necessitats del servei ho permetin. Si
haguessin de prestar serveis en una altra localitat, tindran dret a les indemnitzacions
reglamentàries.
Ser retribuïts d’acord amb el lloc de treball que ocupen i el grau personal que els
correspon i quedar acollits al règim general de la Seguretat Social sens perjudici del que
estableix la disposició addicional primera de la Llei de la Funció Pública de la Generalitat
(1997).
Optar a les possibilitats de carrera administrativa i de promoció interna que
els ofereix aquesta Llei (LFPC, 1997), sempre que compleixin els requisits que
s’exigeixen.
Participar en la millora de l’Administració de la Generalitat mitjançant un sistema
d’iniciatives i suggeriments que s’haurà de reglamentar amb caràcter general.
Beneficiar-se de l’assistència sanitària i l’acció social, ells mateixos i els seus familiars,
beneficiaris, i les persones que tenen reconeguda l’assimilació a aquesta condició,
d’acord amb el que estableix el sistema de Seguretat Social a què es troben acollits, i
gaudir també dels altres beneficis de qualsevol classe que aquest sistema ofereix.
Conèixer el seu expedient individual i accedir-hi lliurement.
Ser tractats amb respecte a la seva intimitat i amb la consideració deguda a la seva
dignitat, i rebre protecció o assistència envers les ofenses verbals o físiques de
naturalesa sexual o de qualsevol altra naturalesa.

Deures
En el compliment de les seves funcions, encaminades a la satisfacció dels interessos generals,
els funcionaris de la Generalitat han de respectar rigorosament els principis d’actuació
derivats de l’article 103 de la Constitució. Especialment, el personal al servei de la Generalitat
tindrà el deure de:







Complir la Constitució, l’Estatut de Catalunya i les altres disposicions que afecten
l’exercici de les seves funcions.
Complir estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del seu lloc de
treball, complir les ordres rebudes que es refereixen al servei i formular, si s’escau, els
suggeriments que creu oportuns. Si les ordres eren, a judici seu, contràries a la
legalitat, podrà sol·licitar-ne la confirmació per escrit i, un cop rebuda, podrà comunicar
immediatament per escrit la discrepància al cap superior, el qual decidirà. En cap cas
no es compliran les ordres que impliquin comissió de delicte.
Guardar reserva total respecte als assumptes que coneix per raó de les seves funcions,
excepte quan es cometen irregularitats i el superior jeràrquic, un cop advertit, no les
esmena.
Comportar-se en les relacions amb els administrats amb la màxima correcció i procurar
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en tot moment de prestar el màxim d’ajut i d’informació al públic.
Esforçar-se per facilitar i exigir el compliment de les seves obligacions, mitjançat les
instruccions i les ajudes que calguin, i mantenir en tot moment la cordialitat amb ells i
amb els seus companys.
Vetllar pel propi perfeccionament professional i en particular, esforçar-se en el
perfeccionament del coneixement del català per tal d’utilitzar-lo adequadament en
la seva feina, i assistir amb aquesta finalitat als cursos que imparteixin els centres de
formació.
Complir estrictament la jornada i l’horari de treball, els quals es determinaran per
reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats en
els serveis i del bon funcionament d’aquests.
No alterar voluntàriament, per cap mitjà, les seves condicions psíquiques ni induir
altre personal a fer-ho, quan això pugui afectar d’una manera considerable el
funcionament regular dels serveis o la tasca que té encomanada.
El personal al servei de la Generalitat no serà obligat a residir a la localitat on
treballa, llevat dels casos en què per raó del servei el deure de residència sigui
necessari. Això no podrà ser obstacle per a l’estricte compliment de la jornada i de
l’horari de treball.
Excepcionalment es podrà exigir al personal al servei de la G eneralitat l’execució de
tasques fora de l’horari ordinari.

5 La funció del docent i del personal d’administració i serveis
5.1 Professorat
El professorat té les funcions següents:











Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els
mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes
que regulen l’atribució docent.
Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge.
Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i
cooperar-hi en el procés educatiu.
Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin
encomanades.
Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin
encomanades.
Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels
processos d’ensenyament.
Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte
escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i
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dominar com a eina metodològica.
Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes
irregulars.

Totes aquestes funcions s’exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per les lleis.
Així, l’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya
comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord amb el que estableixen les
lleis. A més, la funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de
coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha
d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals
d’atenció educativa i del treball en equip.

Deures del professorat









Complir amb l’exercici de les seves funcions docents, complir i fer complir el present
NOFC així com tots els acords que s’estableixin en el centre.
L’assistència puntual a les classes i a totes les reunions a què se’ls convoqui.
La presència en el centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins
l’horari habitual del professor.
L’atenció personalitzada als alumnes o, si s’escau, als pares, per a la resolució de llurs
dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi.
Atendre a la diversitat dels alumnes.
Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneix per raó de
les seves funcions.
Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de
formació permanent que promouen diferents entitats.

Responsabilitat dels professors
L’incompliment per part dels professors dels deures que els afecten determina la seva
responsabilitat, que pot ser de tres tipus:




civil
penal
administrativa

En cas d’accident de l’alumnat:
Tal com preveu la normativa reguladora, en el supòsit de possibles lesions d’alumnes en
l’exercici de les activitats lectives, extraescolars, complementàries i serveis, cal fer les següents
actuacions:
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En cas d’accident, el professor que es trobi dirigint una activitat, haurà d’atendre la situació
produïda amb els mitjans de què disposi, actuant en tot moment amb la màxima diligència.
El director del centre o una altra persona actuant en el seu nom informarà, al més aviat
possible, els pares o tutors legals de l’alumne accidentat sobre els fets ocorreguts.
Assistència del professorat
Els professors tenen el deure de complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix, i
han d’assistir a totes les reunions a què se’ls convoqui degudament: claustres,
reunions de departament, reunions d’avaluació i les derivades de la seva condició
de tutor o del càrrec que ocupin. Són també d’assistència obligatòria les reunions
extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament
convocades pel director o per l’òrgan de coordinació corresponent.
Tota falta d’assistència s’haurà de justificar per escrit.
Quan es prevegi una falta d’assistència caldrà demanar permís a la direcció amb la màxima
antelació possible. El centre disposa d’un model d’imprès per tal de sol·licitar el permís.
Tanmateix és obligatori deixar feina preparada a disposició del professorat de guàrdia per poder
encarregar-la als alumnes. Aquesta feina es deixarà a la carpeta corresponent i
s’indicarà la seva existència al comunicat de guàrdia. Els professors de guàrdia
s’encarregaran de donar la feina i de recollir-la.
Quan un professor no pugui assistir a la feina a causa d’un imprevist, ho comunicarà al centre
preferentment a algú de l’equip directiu abans de començar el seu horari de classes, per tal que
es pugui resoldre la situació. En tornar al centre portarà el justificant per escrit, a la direcció. Si
es tracta de malaltia cal seguir el següent protocol:
a) si hi ha baixa mèdica, aquesta s’enviarà al centre, personalment o per e-mail
(escanejada), el més aviat possible per tal de demanar el professor substitut.
b) si no hi ha baixa mèdica, cal presentar justificant d’assistència a la visita
mèdica.
Cada mes es farà el recompte de les faltes d’assistència en hores a les diferents activitats
comptant sobre les 25 hores setmanals obligatòries de permanència al Centre (classes,
guàrdies, reunions, claustres, tutories, etc.) i s’exposaran classificant les absències tal com
indica la normativa del Departament, abans del dia 5 del mes següent a la
sala de professors.
Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit. La llicència la
concedeix la Delegació Territorial.
Les faltes injustificades es comunicaran immediatament
el procediment que indica la normativa al respecte.
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La relació acumulada de faltes d’assistència de cada professor durant el curs s’enviarà a la
Inspecció durant el mes de juny.
5.2 PAS
El personal d’administració i serveis participa en la tasca educativa del centre i vetlla per
l’aplicació, en el seu àmbit, dels principis i normes que conté el Projecte Educatiu del centre.
Qualsevol membre del PAS podrà fer propostes o manifestar inquietuds a l’equip directiu a
través del secretari o secretària o de la direcció. Si s’escau el tema podrà ser tractat en el
Consell Escolar.
El personal d’administració i serveis té la següent funció:
5.2.1

Administratiu/va

Correspondrà a aquest cos el desenvolupar les tasques administratives de col·laboració
preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de
documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat,
no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé
manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diverses
oficines: tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa, i, en general,
tasques similars a les explicitades.
En iniciar el curs es donarà a conèixer el seu horari d’atenció al públic en general i l’horari
d’atenció a l’alumnat del centre.
Funcions
 La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes
 La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…
 La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.
Tasques
 Arxiu i classificació de la documentació del centre.
 Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa,
franqueig)
 Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.
 Gestió informàtica de dades.
 Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria del centre.
 Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes,
permisos).
 Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec
rebut per la direcció o la secretaria del centre.
 Manteniment de l’inventari.
 Control de documents comptables simples.
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 Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast
(disposicions, comunicats…).
5.2.2

Personal de consergeria

Les funcions d’aquest cos contemplades en l’article 3r. del Decret 3143/1971, de 16 de
desembre (BOE 29-12-71):



Custodiar el mobiliari, les màquines, les instal·lacions i els locals.
Controlar l’entrada i sortides de persones al centre i atendre-les convenientment. No
permetran l’entrada d’alumnat a les aules amb un retard de més de 10 minuts. Si el
professorat de guàrdia de cada cicle està fent la substitució i no es supera la quantitat
de tres alumnes romandran al costat de consergeria, si es supera, aquest alumnat si és
necessari haurà d’anar a la Sala de guàrdia d’un altre cicle, si no pot ser, com a excepció
aniran a l’aula corresponent.
 Avisar al professorat de guàrdia davant d’alguna incidència.
 Custodiar totes les claus del centre.
 Rebre, conservar i distribuir els documents, objectes i correspondència que,
amb aquestes finalitats, els siguin encomanats.
 Efectuar, dins de la dependència, els trasllats de material, mobiliari i efectes que siguin
necessaris.
 Fer els encàrrecs relacionats amb el servei que els siguin encomanats, dins o fora de
l’edifici.
 Manejar
màquines
reproductores,
multicopistes,
fotocopiadores,
enquadernadores i altres anàlogues.
 Prestar, si és el cas, serveis adequats a la naturalesa de les seves
funcions en magatzems, ascensors, etc.
 Controlar que no quedi cap alumne a les dependències del centre en acabar la jornada.
 Atendre les trucades telefòniques i derivar-les cap a les persones afectades.
 Sempre que sigui necessari, controlar els accessos als lavabos i els passadissos, escales i
altres dependències del centre.
 Anotar la previsió d’ús d’altres serveis específics que se’ls encarregui (aula
d’informàtica, etc).
 En general, qualsevol altra tasca d’ anàloga que, per raó del servei, els
sigui encomanada.
 A primera hora del mati i primera de la tarda fe el control via sms o Aplicatiu Tutoria de
comunicació de faltes d’assistència al centre als pares/mares dels alumnes.
 Des de mitja hora abans de començar la jornada lectiva fins a mitja hora
després de finalitzar-la hi haurà al centre al menys una persona del PAS. Durant les
hores lectives sempre hi haurà almenys una conserge.
 Sempre que es realitzin activitats fora de l’horari del centre i la direcció ho cregui
convenient hi haurà una professional del PAS com a mínim.
6 Drets i deures dels pares, mares o tutors legals de l’alumnat
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Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en el centre tenen dret a rebre
informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament
d’Ensenyament preveu 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. Per altra banda, 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:










El projecte educatiu.
El caràcter propi del centre.
Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les
famílies.
Les normes d’organització i funcionament del centre.
Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis
que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les
famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació
rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.
La programació general anual del centre.
Les beques i els ajuts a l’estudi.

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, de les reunions de tutoria i les
entrevistes amb els tutors, i a través de l’associació de mares i pares del centre (AMPA).
7 Organització pedagògica del Centre
Criteris per a la concreció pedagògica






Es podran realitzar doblatges segons allò establert a les instruccions d’organització i
funcionament de centres públics i organització de centre depenent de disponibilitat de
plantilla
El mínim necessari per doblar serà de 20 alumnes, sempre que hi hagi
plantilla disponibles , i sempre condicionat pel nombre d’alumnes reals que restin
al grup classe. En qualsevol cas, la direcció del centre es reserva el dret d’autoritzar o
denegar el doblatge segons necessitat del servei, organització de centre i històric
d’alumnat.
En cas que un des professors de doblatge falti algun dia a classe, serà l’altre professor
de doblatge qui es farà càrrec del grup.
Els/les tutors/res de 1r passaran a ser tutors/res de 2n el curs següent, excepte en
casos determinats per la direcció del centre o per motius de plantilla.
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Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes





No podrà haver horari de grups amb més de tres hores seguides de classe pel mateix
professor/a, independentment de l’assignatura que s’imparteixi, a excepció
d’autorització de direcció per petició expressa pel cap de departament.
S’intentarà que el equips docents siguin el més compactes possibles a nivell de
professora.
No podrà haver horaris de grup amb hores lliures per l’alumnat entre classes.
L’hora de tutoria es fixarà a primeres o a últimes hores de l’horari, sense excepcions.

Criteris per a la formació d’equips docents









Tots/es els/les professors/es han de tenir repartides les classes entre els cinc dies de la
setmana, excepte els casos que contempli la normativa.
No podrà haver horaris de professors/res amb més de 7 hores lectives en un dia
concret, així com tampoc podrà haver horaris que no respectin el temps mínim per
dinar (1h).
La fixació en una hora concreta de les guàrdies vindrà establerta per la direcció del
centre, i podrà ser establerta dintre del marc horari de centre (de 08:00 hores a 21:30
hores), respectant les indicacions dels apartats anteriors.
A l’hora d’escollir mòduls/crèdits, per efectes organitzatius, es prioritzarà la tria per
mòduls/crèdits complerts, excepte en casos concrets i justificats que el/la cap de
departament recomani.
En cas que un/a professor/a tingui autoritzada una reducció de jornada
(1/3,1/2), preferentment, les hores que assumirà el nou/la nova professor/a seran
mòduls/crèdits sencers.
Les “desiderates” tenen un sentit orientatiu excepte aquelles peticions que estiguin
oficialment justificades (per certificat mèdic quan es demani per motius de salut, per
decisió del departament quan es faci per raons acadèmiques o per decisió de l’equip
directiu quan es faci per necessitats del centre).
Els departaments, en els seus PCD, establiran l’ordre de tria de crèdits/mòduls.

Mecanismes de coordinació docent
Els mecanismes de coordinació docent són els següents: Equip directiu, consell de direcció,
caps de departament, tutors/res i equips docents i de coordinació. Les funcions estan regulades
en els apartats anteriors.
Mecanismes d’acció tutorial
Per garantir l’acció tutorial al centre, es disposa d’un/a tutor/a per grup-classe, els quals
s’encarreguen de tutoritzar l’alumnat corresponent i es disposa d’un/a cotutor/a que
s’encarregarà de tutoritzar de forma personal i individual l’alumnat de tot el centre. Tot el
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professorat serà cotutor.
7.1 Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat consisteix en una estratègia general per tal d’aconseguir que la pràctica
docent s’ajusti a les diferents necessitats de l’alumnat.
L’atenció a la diversitat, a més, requereix actuacions globals en els centres educatius que han
de concretar-se a donar resposta als alumnes que tenen dificultats per aprendre per qualsevol
tipus de condició personal o social.
L’aplicació d’aquesta estratègia general implica tot el centre, des de les opcions preses en el
projecte educatiu i en el projecte curricular fins a l’actuació concreta del professorat en cada
àrea.
Per tant, es caracteritza perquè abraça tots els nivells de l’acció educativa, compromet el
professorat de tot el centre, té a veure amb tots els alumnes -i no només amb aquells que
presenten dificultats, problemes o limitacions personals o socials- i es concreta en un conjunt
de mesures i actuacions programades que repercutiran sobre les possibilitats d’aprenentatge
dels alumnes i en el desenvolupament de les capacitats establertes en el currículum.
Els suports poden tenir característiques ben diverses i l’única condició important és que resultin
eficaços per a l’objectiu perseguit.
L’atenció a la diversitat la treballarem a partir del foment del treball en grups cooperatius per
abordar el desenvolupament de les intel·ligències socials i a partir de grups de reforç en les
matèries instrumentals, català, castellà i matemàtiques en diferents nivells de l’ESO i en la
creació de més grups si la plantilla ens afavoreix per baixar la ràtio de les aules. A més a més,
hi haurà una Aula d’ Àmbits a 2n d’ESO i Aules Obertes a 3r i 4rt d’ESO.
A fi de planificar i fer el seguiment de les actuacions que es duguin a terme per atendre
la diversitat de
necessitats educatives de l’alumnat integrada com determina les
orientacions de començament de curs ens reunirem a la Comissió d’Atenció a la Diversitat amb
una periodicitat quinzenal.
Mesures Organitzatives





Reducció de la ràtio als grups. Una de les mesures per atendre la diversitat dels alumnes
on un nombre elevat tenen dificultats per assolir els objectius generals, s’organitzen
grups d’alumnes amb una ràtio inferior a l’establerta amb caràcter general.
Desdoblaments. En algunes hores de les matèries de Tecnologia, Anglès i Ciències
Naturals es fan desdoblaments del grup.
Reforç a l’aula. En aquest suport es desenvolupen, conjuntament amb el tutor i/o el
professor de l’àrea, tasques prèviament pactades, a partir de l’adaptació curricular i
relacionades amb la programació d’aula.
Reforç en petits grups. Es planifiquen mesures de reforç en petit grup per als alumnes
que presenten dificultats per a l’assoliment dels continguts curriculars d’alguna o
algunes de les matèries instrumentals en els diferents cursos de l’etapa, quan es detecta

NOFC Institut Creu de Saba

37

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat




que les estratègies emprades en la programació de l’aula ordinària són insuficients.
També es planifiquen mesures de reforç dels aprenentatges per als alumnes que inicien
l’etapa d’educació secundària obligatòria i presenten mancances en l’assoliment de les
competències i els objectius de l’etapa d’educació primària. Les mesures de reforç
inclouran normalment els continguts curriculars de les matèries en les quals l’alumne o
grup d’alumnes tinguin dificultats, i s’impartiran amb una metodologia que tingui en
compte les dificultats dels alumnes i n’estimuli les capacitats, la motivació i, tant com es
pugui, l’èxit a l’aula ordinària.
Atencions individuals. Es realitzen atencions individualitzades a l’alumnat amb dificultats
d’aprenentatge i/o dificultats personals per les psicopedagogues del centre, les
atencions poden ser puntuals o amb certa periodicitat al llarg del trimestre o del curs. La
derivació pot ser per part del tutor, l’equip docent o l’equip directiu. La comunicació i
coordinació amb l’equip directiu és molt important en aquests casos.

Mesures curriculars i didàctiques








Adaptació i flexibilitat del currículum propi, sense modificar la part prescriptiva. Les
primeres mesures d’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes a cada classe són
el conjunt d’estratègies que han d’adoptar els professors de les diferents matèries per
ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe (alumne
concret, al grup, al tipus de contingut, al material de suport...).
Els criteris d’avaluació s’han d’establir d'acord amb els objectius programats i l’objectiu
d’assolir les competències bàsiques i s’han de diversificar els procediments i les activitats
d’avaluació per facilitar l’avaluació contínua i regular el procés d’aprenentatge dels
alumnes.
Plans individuals. S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a quan es
consideri que per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la
programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. El pla individualitzat
recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l'alumne/a pugui necessitar en els
diferents moments i contextos escolars. La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot
sorgir d'un dictamen d'escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un
tutor/a o qualsevol altre professor/a de l’equip docent si identifiquen que per al progrés
d’un determinat alumne/a no són suficients les mesures ordinàries d’atenció a la
diversitat planificades per al centre en general o per al seu grup classe en particular.
L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i
pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del centre.
Projectes de diversificació curricular. Els programes de diversificació curricular tenen
com a finalitat afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i
les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a
l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.
Aquests programes comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un
horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen
l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre. Hi poden participar els
alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge i un baix nivell de
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competències en la majoria de matèries, tenen compromès l’assoliment dels objectius de
l’etapa i que compleixen un dels requisits següents:
 Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no compleixen els requisits de
titulació.
 Alumnes a partir del tercer curs d’educació secundària obligatòria, que només es
poden incorporar als programes de diversificació després de l’oportuna avaluació i a
proposta de l’equip docent, una vegada escoltat el seu parer i el dels seus pares o
tutors legals.
 Alumnes que, havent cursat el segon d’ESO, no estan en condicions de passar a
tercer i ja han repetit un curs a l’etapa.
En tot cas, la incorporació en un programa de diversificació curricular és voluntària, per
la qual cosa requereix l’acceptació tant de l’alumne/a com dels seus pares o tutors
legals.
Els programes de diversificació curricular s’estructuren en tres àmbits:
 Àmbit de caràcter lingüístic i social: inclou els aspectes bàsics corresponents a les
matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i els
drets humans, llengua catalana, llengua castellana i, si escau, la primera llengua
estrangera.
 Àmbit científic i tecnològic: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries
de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies.
 Àmbit pràctic: consisteix en activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional
que promoguin l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida
adulta i professional. Al mateix temps es desenvoluparan activitats que contribueixin
a l’orientació professional dels alumnes.
L’avaluació dels alumnes que cursin un programa de diversificació curricular té com a
referent les competències bàsiques i els objectius de l’educació secundària obligatòria,
així com els criteris d’avaluació específics del programa.
Unitat de suport a l’educació especial
Les unitats de suport a l’educació especial (USEE) són recursos per facilitar l’atenció educativa i
promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats
intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista.
Els professionals assignats a aquestes unitats han d’atendre entre 5 i 10 alumnes. Han de
prioritzar el suport al professorat del grup ordinari mitjançant l’elaboració de materials específics
o adaptats que facilitin la participació d’aquests alumnes en les activitats generals del grup i la
concreció d’estratègies per fer possible la seva participació a l’aula ordinària.
També els correspon l’acompanyament, quan calgui, d’aquest alumnat en les activitats a l’aula
ordinària i la col·laboració en el procés educatiu dels alumnes.
Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els
continguts i les competències a desenvolupar ho facin indispensable.
Els alumnes dels centres ordinaris als quals s'aplica el recurs USEE han de formar part d’un grup
ordinari. En la presa de decisions referides a aquests alumnes hi han de participar els tutors i el
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professors especialistes per mitjà dels equips docents i de la comissió d’atenció a la diversitat o
òrgan equivalent de l’escola.
Els alumnes atesos pels professionals de la USEE tenen com a marc curricular de referència,
amb caràcter general, el mateix que s’estipula per al conjunt dels alumnes, reflectit en el
projecte educatiu, prioritzant aspectes que afavoreixin la seva autonomia i equilibri personal i el
desenvolupament d’habilitats socials.
7.2 Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat
7.2.1 Acció i coordinació tutorial
L’acció tutorial per a l’ ESO té com a base la idea d'acció tutorial compartida dintre d'un
mateix Equip Docent, entenent que com més alt sigui el grau d'implicació del professorat
d'un mateix equip en l'activitat tutorial més eficaç serà aquesta.
En aquest sentit, entenem que l'acció tutorial és un conjunt d'activitats que compromet
l'actuació de tots i totes i cadascun dels professors i professores del centre, en tant que
exercim com a docents. És per això que posem en pràctica la intenció de "Tots i totes som
t utors o tutores"
L'acció tutorial es refereix a activitats adreçades a:








El coneixement personal de l'alumne.
La dinamització del grup classe.
Facilitar estratègies i tècniques d'estudi i d'aprenentatge entesos com a continguts
propis del currículum.
Facilitar la tria dels diferents itineraris del currículum per part de l’alumnat.
Facilitar l'elecció per part de l’alumnat de les diferents opcions professionals.
Implicar els alumnes i les alumnes en el seu procés d'aprenentatge.
Fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat.

Estructura organitzativa
Per a cada grup - classe s'ha assignat un tutor o una tutora que anomenarem tutor o tutora
de grup i un sistema de tutoria personalitzada que anomenem TUTORIA INDIVIDUAL que
comporta que cada professor o professora, com a tutor orientador o tutora orientadora
tingui al seu càrrec 12 o 16 alumnes amb els qui ha de procurar mantenir una
relació
el
màxim d'individualitzada, personalitzada i cordial. Al mateix temps, és el
responsable d'obtenir les dades de cadascun dels seus alumnes i de traslladar-les a una
f it xa d e seg ui me nt i nd iv id ua l que servirà per acumular informació al llarg de la seva vida
acadèmica.
Els tutors i tutores de cada nivell estableixen una relació durant tot el curs (tot el cicle
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quan sigui possible) per tal de coordinar la seva actuació. Els tutors i tutores
conjuntament amb Coordinació Pedagògica supervisen la coherència de l’aplicació del PAT i
acorden estratègies d'actuació comunes als diferents grups en les reunions setmanals.
Funcions del tutor o tutora de grup:












Desenvolupar el crèdit de tutoria (1h setmanal a l’aula)
Seguiment de l’assistència del grup.
Seguiment del rendiment acadèmic del grup.
Presidir les reunions d’avaluació.
Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte en el grup.
Elaborar informes i butlletins de notes per a les famílies.
Convocar i presidir les reunions amb els pares del grup.
L’atenció individualitzada dels alumnes del grup que té al seu càrrec, atenent als
aspectes d’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes i de l’atenció als
pares.
Coordinar-se amb els tutors orientadors o tutores orientadores.
Assistir a les reunions de tutors i tutores.
Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial del Centre, aplicar-lo i fer el seu
seguiment i avaluació a través de les oportunes reunions de coordinació.

Funcions del tutor orientador o de la tutora orientadora:










Entrevistar-se amb l’alumnat diverses vegades al llarg de l’any i serà preceptiu que ho
faci una primera vegada abans de començar les classes, cada vegada que sigui
necessari per a l’orientació i tria dels crèdits variables i una darrera vegada en finalitzar
el curs.
Establir dins el seu horari de permanència al centre, una hora per atendre personalment,
i quan convingui, els alumnes que té al seu càrrec.
Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.
Informar l’alumnat sobre el funcionament del Centre.
Presentar-se per escrit a la família i mostrar-se disponible per atendre’ls.
Entrevistar-se individualment amb els pares i informar-los de l’aprofitament acadèmic de
l’alumnat abans del tancament del segon trimestre.
Comentar els resultats de l’avaluació amb l’alumnat. En els butlletins de notes, el tutor o
tutora individual podrà afegir un comentari si ho creu oportú.
Coordinar-se amb el tutor o tutora de grup.

Coordinació de l’acció tutorial
L’equip de treball format pels coordinadors i coordinadores de nivell, subgrup de la
Comissió Pedagògica, és el responsable de la coordinació de l’Acció Tutorial. Són funcions
especifiques de la Coordinació Pedagògica:


Explicitar els objectius i continguts de les tasques d'acció tutorial:
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 L’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat.
 L’establiment de formes per potenciar l’autoconeixement dels nois i noies.
 La determinació de les formes més idònies d'orientar l’alumnat en el
desenvolupament del seu currículum.
 L’establiment de criteris per a l’orientació professional de l’alumnat de 4t d' ESO.
 La dinamització del grup classe.
 La coordinació educativa entre el professorat i les famílies.
Desenvolupar els continguts del PAT i distribuir-los temporalment.
Establir criteris metodològics per treballar els continguts de Tutoria i per al
disseny i programació d'activitats especifiques d'acció tutorial.
Determinar el marc horari, les característiques i els recursos necessaris a fi de
poder desenvolupar cadascuna de les activitats tutorials programades.
Coordinar i donar suport als tutors en l’aplicació del PAT en l’àmbit de les tutories.
Presidir les reunions de tutors i tutores.
Establir criteris per realitzar el seguiment i l’avaluació adequats del PAT.

7.2.2 Orientació acadèmica i professional
La finalitat de l’educació i també de l’orientació és facilitar la inserció social dels alumnes i el seu
accés a estudis superiors i al món laboral. Per assolir aquestes fites els alumnes hauran de
prendre decisions importants escollint entre diferents opcions i alternatives. El paper de
l’orientació consisteix en facilitar en la mesura del possible els mitjans per a afrontar
adequadament la tasca de descobrir i escollir les millors opcions per ells.
Per a poder decidir de forma realista i planificada s’han de dominar una sèrie de capacitats
relacionades principalment amb l’obtenció, selecció i anàlisi d’informació, amb la planificació de
fites i amb la resolució de problemes, capacitats totes elles que s’adquireixen i desenvolupen al
llarg del procés educatiu.
L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora i té la finalitat
de concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat.. El Document
Orientador del cada alumne ha d'incloure també la presa de decisions de cada alumne del
centre.
Els objectius que es deriven de la concepció de l’orientació educativa comporten la implicació
del conjunt de l’actuació docent en cadascuna de les accions educatives que es produeixen en
el centre.
Per tant, abasten una dimensió més àmplia que les estrictament acadèmiques de l’àmbit
curricular.
Incorporen l’acció tutorial, la de l’assessorament orientador i psicopedagògic, i el propi
compromís de les famílies. I, sobretot, impliquen a l’alumnat com actor principal i, per tant,
responsable últim de les decisions personals, acadèmiques i professionals que, en el marc d’un
projecte de vida, vagi prenent dins el procés gradual, continuat i acompanyat de la seva
trajectòria escolar.
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Els principals objectius de l’orientació educativa són:






Dotar a cada jove d’un entorn adequat perquè el faci capaç d’assumir amb
responsabilitat les seves decisions en els àmbits personal, acadèmic i professional.
Facilitar al grup classe les eines i les ajudes necessàries perquè es pugui instaurar i
consolidar un clima positiu i enriquidor a nivell relacional, social, acadèmic i de
convivència.
Detectar el més precoçment possible aquelles problemàtiques o circumstàncies que
poden comportar dificultats per a l’aprenentatge, per al desenvolupament personal i per
a l’assumpció de l’autonomia de decisió de cada alumne.
Proposar accions i metodologies organitzatives i didàctiques, en els centres, que puguin
oferir una resposta educativa més personalitzada i ajustada a les necessitats educatives
pròpies de la diversitat de l’alumnat i dels grups classe.
Dissenyar una proposta curricular de tipus competencial que inclogui els elements
essencials de l’orientació educativa (avaluació inicial, avaluació formativa global, cohesió
del grup classe, projecte de vida, acompanyament amb implicació de les famílies, etc.) i
que, en el marc de cada àrea curricular, es puguin planificar, desenvolupar i avaluar les
competències integrals de cada alumne des de la major personalització possible de
l’aprenentatge.

Els principals continguts de l’Orientació Educativa són de diferents tipus: curriculars,
metodològics, avaluadors, de grup i personals de l’alumna i alumne:




L’autoconeixement personal del jove que es va obrint camí a partir d’un treball del
currículum compartit de tot un equip de professionals.
La diversitat concreta de cada alumne/a tractada amb les metodologies i els recursos al
servei d’un coneixement i aprenentatge aplicat.
El de l’acompanyament personalitzat assolit des de la detecció de les potencialitats i
dificultats del jove promoguda des d’una concepció d’avaluació formativa.

8 Funcionament del centre
8.1 Horari
L’entrada al matí al centre tots els dies és a les 8h per l’ESO i Batxillerat. La finalització
d’aquestes classes és a les 14:30h.
Les classes són de 60 minuts. En tocar el senyal acústic (música d’ambient) anunciant el
començament de la classe sempre que no hi hagi un canvi d’aula, tots els alumnes hauran
d’estar a l’aula que correspongui. A partir d’aquest moment no pot haver-hi alumnes als
passadissos ni al vestíbul. El trasllat d’alumnes a aules específiques, laboratoris, gimnàs o aules
de desdoblament, si és que el seu horari ho determina, s’haurà de fer tant ràpid com sigui
possible; en altre cas hauran d’estar-ne a la seva aula i no sortir al passadís.
Cal mantenir un comportament correcte als passadissos i aules durant els canvis de classe,
evitant els crits, sorolls, i corredisses.
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8.2 Assistència i puntualitat
ESO














L’alumnat té l’obligació d’assistir a classe tot respectant l’horari.
L’assistència es controlarà diàriament i a cada hora, així com en les sortides d’àrea.
El professorat registrarà les absències i retards a l’ Aplicatiu Tutoria.
Si es preveu o hi ha hagut un motiu de falta d’assistència i /o retard es podrà recollir a
Consergeria un full justificant, que es lliurarà a consergeria signat per la família.
L’alumnat té com a màxim 48 hores per lliurar el justificant d’absència al tutor o tutora,
un cop reincorporat a les classes.
El professorat és qui marca l’ inici i final de les classes. El senyal acústic és, només, un
avís recordatori. L’alumnat no podrà sortir de l’aula abans del senyal acústic.
L’alumnat no pot sortir de l’aula entre classe i classe, a no ser que les matèries del
currículum diversificat o els desdoblaments requereixin el trasllat a un altre espai.
En acabar una prova l’alumnat haurà de romandre a l’aula fins l’acabament de l’hora.
Si excepcionalment l’alumnat ha de sortir de l’aula a l’hora de classe ho farà
individualment i haurà de portar la credencial identificativa del professorat que l’ha
autoritzat a sortir.
Si l’alumnat ha de sortir, per qualsevol motiu de l’Institut haurà de portar una
autorització signada pels responsables legals. Aquesta autorització s’haurà de lliurar a
consergeria. La família o un adult autoritzat per la mateixa recollirà l’alumnat al vestíbul
del centre. En cap cas l’alumnat d’ ESO marxarà sol.
Després de l’avaluació trimestral el tutor o tutora orientador notificarà les faltes de
l’alumnat a les famílies juntament amb el butlletí de notes.
Les faltes d’assistència col·lectiva de l’alumnat de batxillerat s’hauran de comunicar a qui
presideix el Consell Escolar amb dos dies hàbils d’antelació, adjuntant la votació feta
prèviament a cada grup classe perquè siguin justificades. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no
pot fer faltes d’assistència col·lectiva, en el cas de l’alumnat de tercer i quart s’haurà de
posar en coneixement del president/a del Consell Escolar amb dos dies d’antel·lació ja
que és imprescindible, a més, l’autorització expressa de les famílies.

Batxillerat
Faltes d’assistència i puntualitat de l’alumnat






Puntualitat a primera hora del matí: l’alumnat no podrà accedir a les aules passats 10
minuts del començament de les classes (el personal de Consergeria en farà el control).
Tres retards no justificats es consideraran una falta no justificada.
L’acumulació de faltes injustificades pot constituir una conducta contrària a la
convivència i per tant pot ser motiu de sanció. Si es fan 5 faltes no justificades d’una
mateixa matèria, durant un trimestre, es perd el dret d’exàmens parcials (avaluació
contínua). Suposarà anar a la recuperació trimestral directament.
L’alumnat de batxillerat pot sortir del centre a l’hora de pati, degudament acreditat, i
prèvia autorització per escrit dels pares o representant legal. No es pot sortir entre
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classe i classe a la resta de l’horari. En cas de fer-ho injustificadament, es retirarà la
targeta credencial d’autorització de sortida a l’hora del pati durant un trimestre. Podran
no venir o sortir a primera hora i última del dia si hi ha l’absència del professorat
corresponent.
Justificació de faltes d’assistència
 L’alumnat que falta a una classe ordinària ha de lliurar al professorat tutor l’imprès de
justificació de faltes que demanarà a consergeria, degudament omplert. Abans l’ha
d’ensenyar al professor o a la professora de la matèria. El termini per fer arribar el
justificant és de 48 hores.
 La justificació per a la falta a un examen serà sempre amb justificant mèdic o per causa
de força major.
 L’alumnat que falti injustificadament a un examen anirà directament a recuperació.
Només en casos molt excepcionals, com ja s’ha dit, degudament justificats i un cop
aprovat per l’equip de coordinació, es permetrà que el faci fora de la data prevista.
 L’alumnat amb faltes d’assistència no justificades durant el dia de l’examen (abans o
després) perdrà el seu dret a l’examen.
Assistència durant el període del Treball de Recerca de Batxillerat i/o intercanvis culturals




L’alumnat que falti durant la setmana del lliurament del treball de recerca i no presenti
un justificant mèdic, o de força major, perdrà el dret d’avaluació del Treball de Recerca.
Es presentarà directament a la recuperació del mes de maig. L’equip docent valorarà els
casos al·legats com a força major i si s’escau, els acceptarà .
Durant la setmana de lliurament del treball de Recerca i els dies de les exposicions orals
no es programaran exàmens. Així ho reflectirà un calendari de planificació d’exàmens i
lliurament de treballs exposat a l’aula.

Protocol de prevenció i abordatge de l’absentisme escolar
Un membre del PAS informarà a les famílies de les faltes registrades a primeres hores. És funció
del professorat mantenir el registre d’absències i retards actualitzat hora a hora (cal introduir en
les observacions els minuts de retards)
És funció de la tutora o tutor d’orientació detectar les absències el més precoçment possible,
posar-ho en coneixement de la família si es detecta una reiteració, avaluar-ne les possibles
causes i fer el seguiment d’orientació personal de l’alumnat que té al seu càrrec i el treball amb
les famílies. Es posarà en contacte amb altres professionals del centre per dissenyar les
estratègies adequades de seguiment i acompanyament que s’escaiguin en cada fase del procés.
El/la tutor/a orientador/a posarà en coneixement de l’Equip Docent i de la coordinació del nivell
corresponent els casos tractats i el seguiment que se n’està fent.
En detectar l’absència injustificada de l’alumnat es posarà en marxa el circuit següent fent les
intervencions corresponents:
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Entrevistes família i centre
Una avaluació de la situació
Si s’escau el traspàs a la comissió social del centre

En esgotar aquests recursos se n’informarà als Serveis Socials corresponents, informant per
escrit a la família d’aquest fet.
El protocol a aplicar davant absències injustificades és el següent:
Acumulació de 10 faltes injustificades



Comunicació verbal als pares (per telèfon o entrevista personal) per part del tutor o la
tutora orientadora.
Primer advertiment: comunicació escrita als pares per part de la Tutoria d’orientació.
Se’n passa còpia a la Coordinació de nivell corresponent. Sanció preventiva que
consistirà en 1 o més hores de treball acadèmic fora d’hores lectives al centre (la tarda
dels dijous).

Acumulació de 15 faltes injustificades ( 5 més des del 1r advertiment)



Segon advertiment: comunicació escrita als pares per part del o de la Cap d’Estudis
Segona sanció preventiva que consistirà en una o més hores de treball acadèmic fora
d’hores lectives al centre (la tarda dels dijous de 15.15 a 16.15 hores)

Acumulació de 20 faltes injustificades (5 més des del 2n advertiment)




Expedient disciplinari: comunicació escrita als pares per part del o de la Cap d’Estudis.
Assignació del tutor o de la tutora d’orientació com a instructor o instructora
d’expedient.
Sanció preventiva consensuada amb la coordinació de nivell i la tutoria d’orientació

Acumulació greu de faltes


Inici protocol absentisme




Entrevistes família i centre
Una avaluació de la situació
Traspàs a la comissió social del centre

En esgotar aquests recursos se n’informarà als Serveis Socials corresponents, informant per
escrit a la família d’aquest fet.
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NORMATIVA GUÀRDIES DE PATI

Tot i ser un espai fora de l’edifici central el pati continua sent un espai educatiu on els alumnes han de mostrar
un respecte per les normes de convivència.
Durant el temps d’esbarjo els alumnes no podran romandre dins l’edifici central de l’institut, ni a les
aules, ni als passadissos, ni a les escales....només podran romandre al centre amb l’acreditació
corresponent del projecte que estan realitzant.
Si ho podran fer a la cantina i també a la Mediateca si hi ha professorat de guàrdia.
A darrera hora abans de l’esbarjo cal que el professor que acaba les classes farà sortir als alumnes i
tancarà la porta de l’aula amb clau.
A l’aulari de batxillerat ni al pati on estan els mòduls s’hi poden quedar els alumnes a no ser que es
quedin amb la supervisió d’algun professor.
Els professors de guàrdia s’encarregaran de controlar l’accés als lavabos del patí.
Les conserges s’encarregaran de tancar amb clau les portes centrals una vegada hagin baixat els
alumnes i l’obriran cinc minuts abans d’acabar el esbarjo. No es pot menjar ni beure refrescos dins
l’edifici escolar.
Durant l’esbarjo hi ha quatre professors de guàrdia distribuïts en quatre ones. Porta principal, lavabos,
grades i mediateca. La seva distribució al larg del pati va canviant al llarg de cada setmana.
S’ha de ser puntual a la zona assignada, sobretot als lavabos i a la porta rincipal.
En la Porta principal s’ha de comprovar que les alumnes que surtin de atxillerat portin el seu carnet
d’estudiant en vigor, per tal de poder sortir e l’institut.
L’horari sortida i entrada 11-11:10 i 11:25-11:30
Tot i que els professors tenen llocs assignats, la part central del pati pistes) hauran d’estar vigilades per
tots.
Regulació de la pista: Tenim quatre pilotes dos de futbol i dos de basquet. na de cada per a un cicle de
l’ESO.
La pilota es recullen a consergeria aportant un carnet d’estudiant d’un lumne que es fa responsable de
la pilota.
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Amb les pilotes de cada cicle només poden jugar els alumnes del cicle corresponent. Si un alumne o
alumnes d’altres cicles juguen amb la pilota que no li correspon poden ser sancionats pels professors de
guàrdia.
Tot i poder jugar amb la pilota del seu cicle si un alumne mostra un comportament inadequat i poc
respectuós vers regles del joc pot serà castigat sense jugar. Si el seu comportament és repetitiu pot ser
castigat sense pati o inclús per una amonestació.
En el cas de que la pilota se’n vagi fora del recinte, es valorarà com i quan es retornarà la pilota.
L’espai de jugar a la pilota es dintre de la pista. No es pot envair l’espai que tenen la resta de companys.
Igualment si hi ha alumnes dintre de la pista es pot valorar l’idea de que surten del mig de la pista per tal
de no interferir en el joc de pilota.
El pati s’acaba al sonar la música. Si es veu que es triga molt en recollir la pilota es podrà retirar el dia
següent. Els lavabos es tancaran i els alumnes hauran d’anar d’una forma ordenada cap a la porta
d’entrada a l’edifici.
Els alumnes hauran de deixar lliure l’entrada de consergeria i l’espai de l’entrada de la mediateca.
Excepte els dies de pluja.
A consergeria haurà un document per tal de recollir les incidències importants que hagin transcorregut
aquell dia, per tal que la resta de companys estiguin assabentats de possibilitat que es puguin repetir els
conflictes.
Durant l’esbarjo no es pot baixar l’ordinador.
No es pot utilitzar el mòbil per parlar, fer vídeos ni fotos, així com altres usos no responsables i
inadequats.
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8.3 Normativa convocatòria de vaga o manifestació d’alumnes
En cas de convocatòria de manifestació o vaga d’alumnes en horari escolar, aquests hauran de
seguir les següents pautes:







Els delegats de classe i els representants dels alumnes en el Consell escolar es reuniran
per decidir si segueixen la convocatòria col·lectivament i creuen viable
proposar-la a les classes. En cas afirmatiu avisaran de l’inici del procediment a la
direcció del Centre.
Cada delegat és responsable de fer una explicació de la plataforma reivindicativa a la
seva classe, i si s’escau, proposar una votació.
Els resultats de les votacions els recollirà un dels representants dels alumnes en el
Consell escolar i els farà saber a la direcció. Aquest avís ha d’arribar abans de les 48
hores de l’ inici de la vaga o manifestació.
Si l’equip directiu considera que el procediment ha estat correctament portat a terme i la
convocatòria té sentit dins de l’àmbit escolar, es seguirà el següent procediment:







L’equip directiu farà arribar una carta als pares o tutors legals dels alumnes en
què comunicarà la intenció de l’alumnat d’adherir-se a la convocatòria de
manifestació o de vaga i el nombre i horari de les classes afectades.
En el cas d’alumnes d’ESO, els pares o tutors legals hauran de signar la
conformitat i autoritzar la sortida del centre, fent-se’n responsables de l’absència
de l’alumne.
L’autorització s’adreçarà al tutor que se’n farà responsable.
Si la manifestació o vaga implica abandonar el centre, la sortida es farà d’acord
amb la normativa de sortida del centre establerta en aquest NOFC.
Les faltes d’assistència per aquest motiu es consideren justificades sempre i quan
s’hagi seguit el procediment establert i així ho consideri el Consell escolar.
Els professors atendran els alumnes que restin al centre. En cas de seguir
l’activitat lectiva normal, els alumnes que han marxat assumiran no
haver
rebut
els ensenyaments que s’hagin pogut impartir durant la seva
absència.

8.4 Guàrdies
Les funcions fonamentals del professorat de guàrdia són, garantir l'ordre en l'
Institut en les hores de classe i d’esbarjo, controlar els professors i professores absents
mitjançant el full de guàrdies i l'auxili immediat en qualsevol imprevist que es presenti. Davant
circumstàncies no previstes cal que actuï amb immediatesa i posi en coneixement de l’equip
gestor, quan sigui possible, els fets i l’actuació realitzada. Els professors de guàrdia faran
constar al full de guàrdia que trobaran en la Sala de guàrdia la seva signatura a l’hora
d’incorporar-se, les expulsions de classe i els incidents que puguin esdevenir. Abans
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d’incorporar-se cal comprovar les absències a consergeria, tant de faltes previstes, com de les
del professorat que no pot acudir al centre i avisa a primera o última hora a consergeria.
Com a mesura per controlar de manera més efectiva la disciplina al centre, es demana que els
professors comencin la guàrdia quan soni el timbre de l’hora de classe que els pertoca vigilar,
tot controlant els passadissos per evitar que l’alumnat surti de classe i faci xivarri en els canvis
de classe.
A la sala de guàrdia es disposarà d’un ordinador per fer les gestions de la guàrdia.
Funcions del professorat de guàrdia:












Els professors i professores de guàrdia seran presents amb puntualitat al centre a
primeres hores i a la sala de guàrdia en produir-se l'inici de la seva hora de guàrdia, ja
que aquests són els moments més conflictius quant a l'ordre en l'Institut.
Durant els primers minuts al centre el/la professor/a de guàrdia comprovarà al full de
guàrdies si hi ha cap absència notificada, i si hi ha alumnat sense
professorat que no estigui notificat. En tots dos casos es dirigirà a les aules que
estiguin sense professor/a, les obrirà i demanarà a l’alumnat que romanguin dins l'aula.
A tal efecte es quedarà amb ells/elles, amb atenció preferent als de l’ESO. El/la
professor/a de guàrdia passarà llista per comprovar la presència de l’ alumnat a l’aula.
Vetllarà perquè l’alumnat no es quedi fora de les aules, excepte en el cas que tinguin
Educació Física (pistes, pavelló..), per la qual cosa podran fer ús del material esportiu si
ha estat així esmentat pel professorat d’Educació Física.
El/la professor/a de guàrdia s'encarregarà que l’alumnat faci els treballs preparats per
aquells professors/res que han pogut preveure la seva absència. Els treballs preparats
es trobaran a la safata de guàrdies de consergeria. El/la professor/a de guàrdia recollirà
aquests treballs en finalitzar l'hora de classe i els farà arribar al professor/a absent.
En cas d'absència imprevista, el/la professor/a de guàrdia garantirà que l’alumnat faci
estudi de l'assignatura que es tracti o bé d'alguna altra. En cap cas es farà ús en les
hores de guàrdia de les aules específiques.
Un cop incorporat el professorat absent el/la professor/a de guàrdia haurà d'estar
localitzable sempre per a qualsevol eventualitat a la sala de guàrdia.
Si falta un/a professor/a en hora de desdoblament i no hi ha disponible professor de
guàrdia, l'altre/a professor/a s'encarregarà del grup sencer en aquell dels dos espais
assignats que prefereixi, preferentment la classe ordinària.
L'horari de permanència dels alumnes en el centre en cap cas es veurà afectat per
l'absència d'un/a professor/a, ni tan sols quan es produeixi a primeres o darreres hores
de la jornada lectiva, excepte pel que fa a l’alumnat de Batxillerat. En
aquest
cas,
un/a representant del grup que hi sigui en aquella circumstància
demanarà permís a Direcció per poder marxar o bé per a entrar més tard. Pel que fa a
la resta, el/la professor/a de guàrdia els haurà d'atendre de la manera explicada més
amunt.
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Si excepcionalment hi ha alumnat exclòs de classe, el/la professor/a de guàrdia:
•

•
•



Farà tot el possible per tranquil·litzar l’alumnat si s’escau i ajudarà a que aquest
faci les al·legacions al full d’amonestació que més tard donarà al professorat
corresponent. Això pot agilitzar la gestió.
El professor/a que ha posat la incidència ho comunicarà a la família
telefònicament el mateix dia de la incidència.
Tindrà cura que l’alumne/a faci els exercicis lliurats pel professor/a
corresponent o feina de la matèria que li toca en aquest moment.
El professor/a que exclou un alumne de l’aula, podrà enviar al delegat i/o
qualsevol altre alumne a buscar al professor de guàrdia si aquest no vol sortir o
en el cas que no hi hagués cap professor de guàrdia disponible es comunicarà a
l’equip directiu.

En cas d'alumnes accidentats/des o que tinguin qualsevol problema urgent de salut:


El/la professor/a que sigui a classe en el moment de l'accident tindrà cura de
l'alumne accidentat el durà a consergeria o a direcció. Si la situació no ho
permetés s’enviarà algun alumne a comunicar-ho a la direcció. Caldrà seguir el
protocol d’actuació determinat, punt 5.14 pàgina 27 d’aquest NOFC.

En cap cas l’alumnat d’ESO pot sortir de l’institut sol. En cas de necessitat, és imprescindible
portar una autorització signada per qui en té la responsabilitat legal. Aquesta autorització cal
lliurar-la al professorat de guàrdia i aquest la farà arribar al seu tutor o tutora. Algun
responsable legal, o un adult major d’edat autoritzat, haurà de recollir l’alumnat al vestíbul del
centre.

8.5 Aula d’Informàtica i Mediateca







L’accés dels alumnes a aquestes aules es farà sempre amb la presència d’un professor.
La utilització de les aules informatitzades per part dels alumnes ha de ser amb finalitat
pedagògica, de recerca.
Quan els alumnes utilitzin Internet no podran accedir a pàgines de contingut violent,
xenòfob, racista, eròtic o pornogràfic.
Els alumnes no podran descarregar fitxers o programes des d’Internet
sense
l’autorització d’un professor.
Els alumnes només poden guardar els seus fitxers en els espais destinats a aquest
efecte en l’ordinador que s’indiqui.
Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o
desinstal·lar programes sense l’autorització del coordinador d’informàtica.

NOFC Institut Creu de Saba

51

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat

8.6 Casellers i canvis de classe
Casellers
El centre disposa de casellers per què els alumnes puguin guardar el seu material. El servei de
casellers funciona en préstec. Els alumnes han d’abonar una fiança de lloguer per curs
acadèmic.
Els alumnes que tenen casellers han de portar sempre la seva clau per obrir-los.
El centre no donarà cap més clau. Si la perden, hauran d’abonar l’import de la còpia. A final
de curs, s’ha de buidar el caseller, tornar la clau i si no hi ha cap desperfecte es retorna els
trenta euros abonats per la fiança.
Canvis de Classe
Les classes tenen una durada de seixanta minuts i és responsabilitat de cada professor/a
l’atenció del grup de classe que li correspongui segons el seu horari.
L’alumnat no pot sortir de l’aula entre canvis de classe i el professorat farà tot el possible per
ser puntual en l’arribada.
8.7 Queixes i reclamacions
En el sistema de gestió de la qualitat implantat en el nostre centre es descriu el
procediment que possibilita, recull, canalitza i resol les queixes i suggeriments de les
persones que fan ús dels nostres serveis. Recull també la gestió de les reclamacions que
puguin interposar les persones al centre.
 Suggeriments: idea o proposta que s’aporta al centre amb ànim constructiu que
pot portar una millora en el seu funcionament.
 Queixa: manifest de disconformitat o insatisfacció vers el centre sobre
aspectes
de funcionament i/o servei, excepte els que es relacionin amb el
compromís contractual que s’estableix amb la matrícula i acordats per llei, que queden
establerts com a reclamació.
 Reclamació: protesta contra una irregularitat o injustícia comesa envers un/a
alumne/a per part del centre o membre de la comunitat educativa relacionada sobretot
amb el compromís contractual que s’estableix amb la matrícula i acordats per llei.
Presentació
Qualsevol membre de la comunitat educativa i aquell que puntualment realitzi alguna
gestió al centre, i consideri que no ha rebut el servei esperat podran presentar un
suggeriment, una queixa o una reclamació.
Si es tracta d’una queixa o suggeriment caldrà complimentar l’imprès específic (a
recollir a consergeria) i dipositar-ho a la bústia de queixes i suggeriments. Les queixes i els
suggeriments i la seva tramitació quedaran registrades pel sistema de gestió de la qualitat del
centre.
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Si es tracta d’una reclamació caldrà complimentar i presentar l’imprès corresponent a la
secretaria del centre i que haurà d’anar dirigit al director/a. Les reclamacions quedaran en el
registre d’entrada de secretaria.
Contingut
Els suggeriments, les queixes i les reclamacions inclouran les dades personals de qui la
presenta, telèfon personal i el seu domicili, als efectes de poder notificar la resolució. Amb una
exposició clara i concreta dels fets, objecte del suggeriment, la queixa o de la reclamació.
A més, aniran datades i signades.
S’inclourà en l’escrit les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets,
actuacions o omissions origen del suggeriment, queixa o reclamació.
Resolució
Les queixes o reclamacions seran assignades per l’equip directiu al responsable de l’àmbit de
gestió afectat que les resoldrà per escrit, seguint el procediment establert al centre.
La documentació generada quedarà arxivada segons els procediments establerts en cada
un dels casos.
8.7.1 Actuacions en cas de queixes sobre la prestació
qüestionin l’exercici professional del personal del centre

de

servei

que

Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta serveis en un
centre públic del Departament d’Ensenyament han d’adreçar-se a la direcció del centre i han
de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la
queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres
elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.
El director/a del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a o treballador/a
afectat i, directament o per mitjà d’altres membres de l’equip directiu del centre, obtenir
informació sobre els fets exposats.
Obtinguda la informació i escoltat l’interessat o interessada, el director/a ha de prendre les
decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han
presentat la queixa la solució adoptada o, si s’escau, la desestimació motivada, fent constar
en l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada.
La documentació generada ha de quedar arxivada a la secretaria del centre.
8.7.2 Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. reclamacions
motivades per les qualificacions obtingudes a l’ESO, Batxillertat
D’acord amb l’article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d’Educació, i el Decret 279/2006, de 4
de juliol, l’alumnat —o el seu pare, mare o tutors legals, en el cas que sigui menor d’edat
— tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions
d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions
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que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o del cicle formatiu en
qüestió.
Aquestes reclamacions hauran de basar-se en:
a)

Que la prova proposada a l’alumne/a és inadequada en referència als objectius i
continguts de la matèria, crèdit, unitat formativa, mòdul professional que consta
en la programació curricular i en el full de presentació o programació reduïda de
la matèria, crèdit, unitat formativa corresponent a l’avaluació en qüestió.
b) La no aplicació dels criteris d’avaluació establerts en les programacions i
publicitats mitjançant la programació reduïda de la matèria, crèdit, unitat
formativa. Les reclamacions que no estiguin motivades en dades objectives en els
termes exposats en aquestes normes d’organització i funcionament de centre no
seran objecte de tramitació.
Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs (qualificacions
parcials o finals abans de la convocatòria extraordinària), si no es resolen directament entre
el professor/a i l’alumne/a afectat, aquest (o el seu tutor/a en cas de ser menor d’edat) les
presentaran mitjançant la sol·licitud corresponent a la secretaria del centre. Aquestes
reclamacions seran gestionades pel Cap d’Estudis qui demanarà l’aclariment corresponent al
professor/a en qüestió.
Aquests aclariments hauran de ser aportats mitjançant document escrit.
Aquesta documentació relacionada amb l’aclariment o reclamació d’una qualificació abans
de la convocatòria extraordinària serà custodiada pel Cap d’Estudis fins al 30 de
setembre del curs següent.
Reclamacions per qualificacions finals
Per a les qualificacions finals, després de la convocatòria a l’ESO o Batxillerat, el centre
establirà un dia, posterior a la realització de les avaluacions finals de juny i del setembre, en
què els professors i professores estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l’alumne
o alumna no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat
al director/a i presentat el mateix dia o l’endemà a la secretaria del centre (termini de 48
hores). Per resoldre aquestes reclamacions se seguirà la tramitació següent:
a) El director/a traslladarà la reclamació, mitjançant la figura del Cap d’estudis, a
l’equip docent del grup i al cap de departament o seminari corresponent per tal
que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb
els criteris d’avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Aquesta
proposta raonada, com també les deliberacions, constaran en una acta singular
elaborada a tal efecte. Amb la proposta raonada i l’acta de la sessió d’avaluació
en què l’equip docent atorga les qualificacions finals, el director/a resoldrà.
b) Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució, que es
lliurarà a l’interessat per escrit, es faran constar en el registre que a tal efecte tindrà
el cap d’estudis encarregat de l’esmentada gestió i es faran constar (reclamació
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i resolució) a l'acta d'avaluació corresponent. La documentació s’arxivarà a
l’expedient de l’alumne/a.
c) La resolució del director/a es notificarà per escrit a l’interessat. En el cas que la
reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director/a,
l’acta d’avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l’equip docent del
grup. En la notificació de la resolució del director/a s’indicaran els terminis i
el procediment que per recórrer s’especifiquen en el punt d) següent.
d) L’alumne/a —o el seu pare, mare o tutors legals, si és menor d’edat— podrà
recórrer la resolució del director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir
de l’endemà de la notificació de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat
a la direcció dels serveis territorials, s’haurà de presentar al mateix centre
educatiu, la direcció del qual el trametrà en els tres dies hàbils següents als Serveis
Territorials juntament amb la documentació següent:
 còpia de la reclamació adreçada a la directora del centre
 còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació
 còpia de la resolució recorreguda
La Inspecció d'Ensenyament elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes
procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada.
Quan de l’informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació o
el procediment d’avaluació, o si la direcció dels serveis territorials ho considera necessari,
pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un professor o professora del
centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació,
proposat pel director o directora, un professor o professora d’un altre centre i un inspector o
inspectora, proposats per la Inspecció d’Educació.
a) D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si s’escau, de la comissió, la direcció dels
serveis territorials ho resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat o
interessada, per mitjà de la direcció del centre i, si s’escau, amb els efectes previstos
en el punt c).
b) A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que el professorat mantingui un
registre de tots els elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada.
Aquests s’hauran de conservar fins al 30 de setembre del curs següent.
Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d’expedients
de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts, o retornats a l’alumnat si aquest
així ho havia demanat prèviament.
8.8 Esbarjo: menjar i begudes
Durant el temps d’esbarjo els alumnes no podran romandre dins l’edifici central de l’institut, ni a
les aules, ni als passadissos, ni a les escales....només podran romandre al centre amb
l’acreditació corresponent del projecte que estan realitzant. Si ho podran fer a la cantina i
també a la Mediateca si hi ha professorat de guàrdia.
Els professors de guàrdia d’esbarjo són els encarregats de vigilar els patis d’ESO, i les
dependències centrals del centre.
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A darrera hora abans de l’esbarjo o abans de l’hora de menjador cal que el professor faci sortir
els alumnes i tanqui la porta de l’aula amb clau.
Els professors de guàrdia s’encarregaran de controlar l’accés als lavabos del patí. Les
conserges s’encarregaran de tancar amb clau les portes centrals una vegada hagin baixat els
alumnes i l’obriran cinc minuts abans d’acabar el esbarjo.
No es pot menjar ni beure refrescos dins l’edifici escolar
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RESUM DEL PROCEDIMENT DEL PROTOCOL D’ABSENTISME
1. Quan l’alumne acumula 25% d'hores lectives del mes, és a dir, 5 dies lectius que
corresponen a 30 hores, s’imprimeix l’informe de l’Aplicatiu Tutoria i es convoca a la
família*.
2. La família es reuneix amb el tutor/a, se li explica com funciona el protocol, se li lliura
l’informe i signa el document (Annex 1 notificació d’inici de protocol a signar per la
família). Ha de portar el registre de sortida de la secretaria del centre, l’original i torna
còpia signada que queda a la fitxa de l’alumne.
3. Si les faltes persisteixen, el tutor/a emplena la fitxa per a l’Ajuntament (Annex 2 fitxa
d’obertura de protocol per a l’Ajuntament). El lliura a l’equip directiu i aquest l’envia. A
partir d’aquest moment serà aquest qui s’ocuparà del cas.
* Si la família no es presenta: des de secretaria/consergeria enviem, a petició del tutor/a,
SMS certificat, i/o notificació (Annex 3 avís famílies absències protocol absentisme) per
correu certificat amb justificació de recepció, i d’aquesta manera el procediment segueix.
Marc normatiu: _____________________________________________________________________
ACORDS EN TEMA D’ABSENTISME (DES DE 2011, Consell Escolar Municipal Olesa de M.):
Xarxa de protecció infància / adolescència
3.3 Marc Conceptual
Ø Què és un absentista?
Entenem per absentista aquell menor en edat escolar obligatòria que falta reiteradament al
centre educatiu on està matriculat ja sigui temporalment o de forma continuada, sense causa
justificada o per causa justificada per part de la família.
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L’experiència de treball amb aquesta situació ajuda a entendre com moltes vegades, les famílies
accepten i justifiquen l’absentisme dels fills i filles per uns motius concrets que molt sovint remeten a
dificultats pròpies de la dinàmica familiar. D’aquesta manera, ens trobem amb l’absentisme com un
indicador no només de fracàs escolar, sinó d’una situació de risc, no sempre manifesta, però que
necessita d’una intervenció.
D’altra banda, aquell menor en edat escolar que no està matriculat a cap centre d’ensenyament no
se’l pot considerar absentista, ja que no ha establert el compromís previ d’assistència a l’escola. En
aquests casos l’objectiu bàsic és treballar per a l’escolarització del menor i que aquesta es dugui a
terme de manera continuada un cop s’hagi iniciat el procés.
Cal fer esment especial per aquelles situacions d’absentisme que afectin aquells alumnes matriculats
als centres educatius, però que es troben en edat escolar no obligatòria (P3, P4, P5 i Batxillerat).
Des del municipi d’Olesa de Montserrat es valora que es tracta, igualment, d’una situació
d’absentisme escolar, en tant que són alumnes que ocupen una plaça en un centre educatiu i
s’aplicarà el protocol d’absentisme sota les condicions acordades pels membres de la Comissió
d’absentisme però no l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana d’Olesa de Montserrat.
Ajuntament
d’Olesa de Montserrat
Baix Llobregat- Barcelona
Serveis Socials d’Atenció Primària
C/ Salvador Casas, 17 ( 93 778 0050 Ext. 5 93 778 4790 * aj147.serveissocials@olesam.cat
En el cas d’alumnes en les etapes d’escolarització obligatòria, el procediment a seguir serà
l’activació del protocol Municipal d’Absentisme per tal d’establir accions professionals coordinades
que puguin reduir i compensar les absències escolars. Aquestes accions inclouen, entre altres,
l’aplicació de la normativa municipal recollida en l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència
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Ciutadana que preveuen sancions econòmiques quan es produeixi una negligència en el compliment
del dret d’escolarització i assistència dels menors.
No s’inclouen en aquesta definició els infants que falten justificadament a l’escola per situacions
puntuals (malaltia, visita al metge,...).
Sigui quina sigui la situació detectada, el que queda clar és que l’absentisme repercutirà en
l’aprenentatge i la socialització del menor amb altres nens i nenes, adolescents de la seva edat.
Ø Les sis categories conceptuals establertes són les següents:
1. Absentisme Puntual o Esporàdic: Es produeix esporàdicament i no s’observa continuïtat.
Absència de menys del 5% de faltes mensuals, sense regularitat mensual.
2. Absentisme Moderat: Absències entre el 5% i el 25% de les sessions lectives de matí i tarda
durant el mes.
3. Absentisme Habitual: Absències que oscil·len entre el 25% i el 50% de les sessions lectives de
mati i tarda durant el mes.
4. Absentisme Crònic: Absències de més del 50% de les sessions lectives de mati i tarda durant el
mes En el cas d’alumnat amb el 100% de faltes d’assistència sense justificar, es considerarà
abandonament escolar prematur.
5. Absentisme Intermitent: Es produeix a temporades o en franges horàries determinades
(impuntualitat a primera hora del mati o de la tarda...). Les absències intermitents per motius de salut
sense justificant mèdic també s&#39;inclouran.
6. Alumnat il·localitzable: No és possible contactar amb la família i no es pot conèixer la situació
actual de l’alumne/a (possible canvi de població, de país....). Podrien ser casos de desescolarització.
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8.9 Lavabos
Tots els lavabos del centre estaran tancats. Si un alumne necessita utilitzar-lo haurà de
demanar permís al professorat corresponent i aquest li deixarà el seu carnet de docent.
Tots els lavabos s’obriran amb una clau mestra de la qual en disposarà cada professor.
S’ha de procurar no deixar anar al lavabo a no ser que sigui realment una necessitat o
emergència.
8.10 Serveis
Serveis d’ús del professorat
a) Impressores departaments
L’ús ha de limitar-se a exàmens, muntatges i material del departament. Quan s’hagin de fer
gran quantitats de fotocòpies aquestes sempre es faran des de consergeria.
b)Telèfon
Els telèfons només podrà fer-se servir per a trucades professionals (fer comandes de material,
avisos als pares, etc...).
Quan un professor rebi una trucada, els conserges intentaran localitzar-lo; en cas que no pugui
ser, anotaran l’encàrrec i el posaran a l’abast del professor.
c) Préstec i ús del material
La correspondència i papers diversos es deixaran als calaixos que corresponen al professorat.
Les convocatòries i altres d’interès es faran via Internet.
El centre facilitarà retoladors velleda i les claus necessàries per la seva tasca.
d) Ordinadors
Disposem d’equips informàtics a la zona de secretaria, consergeria, despatxos, departaments,
sala de guàrdia i sala de professors.
Normes d’utilització:


Els ordinadors dels despatxos, consergeria i de secretaria són d’ús exclusiu dels diferents
càrrecs que ocupen aquests espais i només es poden utilitzar amb l’autorització prèvia
d’aquests.
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Els ordinadors de la sala de professors són de lliure disposició del professorat i han de
ser usats amb finalitat pedagògica, docent o de recerca. Els ordinadors de la Sala de
guàrdia seran d’ús exclusiu del professorat de guàrdia.
El professorat només pot guardar els seus fitxers en els espais destinats a aquest efecte
en l’ordinador que s’indiqui.
Ningú ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o
desinstal·lar programes sense l’autorització del coordinador d’informàtica.
El material fungible informàtic (CD, disquets, zips, etc.) seran lliurats pel
coordinador d’informàtica als caps de departament i aquests seran els
encarregats de gestionar-ne l’ús entre els professors del seu departament.
Quan un professor observi que s’ha de canviar la tinta o el tòner d’alguna de les
impressores ho comunicarà al coordinador d’informàtica que serà l’encarregat
d’efectuar el canvi.
Qualsevol avaria o mal funcionament observat ha de ser comunicat al
coordinador d’informàtica.

Un cop fets els horaris i posades les hores fixes d’utilització. L’aula d’Informàtica, la Mediateca i
el Carro de portàtils es podran reservar via Aplicatiu Tutoria per a utilitzacions esporàdiques.
- Vídeo/DVD/Canó/Projector/ altres...: Cal reservar amb anticipació l’ús de l’aparell via Aplicatiu
Tutoria
- Fotocopiadora General : Els responsables de les fotocòpies són els conserges. Els
encàrrecs es deixaran a consergeria amb la màxima antelació possible i les
anotacions es faran en l’imprès corresponent, el model del qual es trobarà en la mateixa
consergeria o via l’adressa electrònica conserges@gmail.com.
Les fotocòpies que no siguin per docència, que es demanin de forma particular, tindran un cost
de cinc cèntims.
Serveis d’ús de l’alumnat
a) Fotocopiadora General
Els responsables de les fotocòpies són els
a consergeria i tindran un cost de 10 cèntims.

conserges.

Els

encàrrecs

es

deixaran

b) Servei de mediació
El Servei de Mediació té com a objectiu la resolució de conflictes dins d’un context no
sancionador i de tractament educatiu dels mateixos. El funcionament d’aquest Servei està
regulat en el Projecte de mediació escolar del centre i la Resolució d’30 de juny de 2006, que
dóna instruccions al curs 2006-2007, on s’estableixen els objectius, les tipologies dels conflictes
a mediar i les persones adequades per
exercir la tasca de mediadors i
mediadores, etc.
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El procés de mediació i el NOFC funcionen en paral·lel. La participació en el procés de mediació
és voluntària i no eximeix, automàticament, del compliment de sancions, sinó que comporta la
reparació de danys i la reconciliació entre les persones implicades. La mediació té per objectiu
prevenir conductes problemàtiques i promoure la participació de diferents membres de la
comunitat educativa en el manteniment d’un bon clima de convivència al centre.
c) Servei d’infermeria
El centre disposa d’un servei d’atenció sanitària format per una infermera que atendrà de forma
voluntària i confidencial als alumnes. Aquesta infermera romandrà una vegada al mes al centre,
els dimecres al matí.
Aquesta professional treballa, a més a més, en actuacions concretes amb el professorat del
centre de forma coordinada.
8.11 Menjador escolar
El Centre via empresa adjudicatària ofereix un servei de menjador escolar, de dilluns a
dimecres.
Els monitors o monitores menjador escolar són els responsables del bon funcionament
d’aquest servei i en tot moment cal que els alumnes es posin d’acord amb ells per a qualsevol
incidència; a més, se seguiran les mateixes normes de convivència que s’especifiquen en
aquesta Normativa. En casos de comportaments greument perjudicials per a la convivència,
l’alumne/a pot ser expulsat temporal o definitivament del servei de menjador.
8.12 Activitats dintre i fora de l’Institut








La família de l’alumnat del Centre al tramitar la matrícula signarà l’autorització per
poder sortir i realitzar les activitats que es desenvolupin al mateix poble.
En les activitats lectives fora de l’institut i en les sortides didàctiques, esportives, de
tutoria o de lleure que es puguin organitzar les normes de conducte i comportament de
l’alumnat han de ser les mateixes que al centre.
Quan calgui dur esmorzar o dinar, l’alumnat i les famílies en tindran coneixement
previ a través del full informatiu de la sortida.
Tots els pagaments de les sortides i les activitats extraordinàries s’hauran de fer a
través del compte extra pressupostari del centre.
A cada departament el o la cap recollirà, a començament de cada curs, les propostes de
sortides del professorat per tal que, un cop aprovades i ajustades per nivells per la
Comissió Pedagògica, puguin ser autoritzades pel Consell Escolar.
Un cop el professorat hagi concretat la data de sortida haurà de comunicar-ho al
coordinador o coordinadora d’activitats i serveis amb l’antelació suficient per poder
gestionar bitllets col·lectius, autocars…
Caldrà que les famílies omplin un full d’autorització de sortida del seu fill o filla.
L’alumnat no podrà anar a cap sortida sense el permís del pare, mare o representant
legal. A l’imprès d’autorització hi figuraran: el departament responsable, l’activitat que es
realitza i el lloc, la data, l’hora de sortida i arribada, l’import a pagar per l’alumne, el
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nom de l’alumne, el del pare/mare/tutor legal i la seva signatura.
El full de pagament i autorització de les sortides extraescolars s’hauran de retornar al
professorat organitzador amb una antelació mínima de 15 dies a la sortida.
Els criteris d’adjudicació del professorat a les sortides extraescolars són els elaborats per
la Comissió Pedagògica i aprovats pel Claustre d’inici de curs.
L’Equip Docent i/o l’Equip de Tutoria determinarà els criteris sota els quals l’alumnat pot
o no participar en determinades activitats extraescolars.
Les sortides han de comptar amb un mínim de dues terceres parts de participació de
l’alumnat (llevat dels intercanvis culturals). La sortida, si és lectiva, és d’assistència
obligatòria.
En totes les sortides caldrà que es compti amb un mínim de dos professors o
professores acompanyants per poder-les realitzar, més un addicional per cada 20
alumnes, llevat d’aquelles situacions en què el Consell Escolar pugui determinar altres
condicions, en funció de les característiques de l’activitat a realitzar.
Són
activitats
complementàries
totes
aquelles
que
estipulades
pels
departaments
o òrgans de coordinació del Centre complementen els continguts
relacionats amb la programació de les diferents matèries i enriqueixen el
procés
d’ensenyament - aprenentatge. Es faran en horari lectiu i tindran caràcter
obligatori.
Són activitats extraescolars totes aquelles que relacionades amb iniciatives
culturals, científiques o socials, d’interès pedagògic i educatiu, s’organitzen al centre
sense haver de dependre necessàriament d’un determinat departament. Es poden fer
dintre o fora de l’horari lectiu, depenent de les característiques de l’activitat.
La programació general d’aquestes activitats es farà al començament del curs, abans del
15 d’octubre. Les possibles modificacions s’hauran de presentar abans de l’inici del
trimestre en el que es pretén fer l’activitat. La programació i les possibles modificacions
hauran de ser aprovades pel consell escolar.
La concreció de les activitats programades es farà constar en els
impresos de fulls d’activitats establertes pel centre, que caldrà lliurar al coordinador
d’activitats degudament complimentats, per tal de ser autoritzades per la direcció i pel
consell escolar.
L’equip docent de cada nivell revisarà la relació d’activitats programades per aquell nivell
i vetllarà perquè la proposta sigui equilibrada.
En aquest full hi constaran: el departament que les organitza, el/s grup/s, la data, l’hora
de sortida i arribada, el lloc, el transport, els professors o altres acompanyants, preu i
una breu descripció de l’activitat. També es farà una relació dels grups
que queden desatesos per la participació dels professors en la sortida, i dels professors
que queden sense alumnes per haver marxat aquests. Per acord de Claustre, es
considera que aquests professors seran els que cobriran les classes que quedin
desateses i estaran a disposició del professorat de guàrdia per reforçar-les si s’escau.
Sempre que l’horari previst per a la realització de l’activitat ho permeti, es respectaran el
màxim d’hores de classe que els alumnes puguin fer, ja sigui abans de l’activitat, o bé
després.
Per raons pedagògiques s’evitarà realitzar activitats durant els dies amb exàmens
assignats amb antelació. Com a norma general, cal evitar fer sortides o activitats
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després del 15 de maig, excepció feta dels treball de síntesi o viatge de fi de curs.
Els departaments i seminaris vetllaran perquè les propostes de les
activitats complementàries mantinguin un equilibri pel que fa a la seva seqüenciació al
llarg del curs i a la seva distribució entre els diferents nivells educatius.
El professor responsable de l’activitat recollirà les autoritzacions signades i també es farà
càrrec del seguiment del cobrament de l’activitat amb la suficient antelació, per tal de
facilitar les tasques organitzatives.
En el cas que algun alumne no pogués participar en alguna de les activitats
programades amb caràcter obligatori, haurà de lliurar el corresponent imprès de
justificació de falta al professor responsable, que podrà donar la falta per justificada si
ho creu convenient. En cas contrari la seva absència es considerarà injustificada.
Els alumnes que no assisteixin a una activitat programada fora del centre tenen dret a
assistir a activitats alternatives o realitzar tasques educatives dins el centre en l’horari
lectiu.
Com a norma general, per als alumnes d’ESO les activitats fora del centre comencen i
acaben al centre i, per tant, hauran de sortir i tornar-hi acompanyats
pels professors responsables.
En el moment d’organitzar l’activitat, el professor responsable hauria de tenir en compte
per fixar el dia de la sortida el seu horari de classes/grups, prioritzant el dia de la
setmana en què tingui classe amb el/s grup/s que hi participen.
El professor responsable de l’activitat a realitzar fora del centre hauria de vetllar perquè
l’absència dels professors acompanyants distorsioni el menys possible l’activitat habitual
del centre, així com la tasca docent de la resta de professors i alumnes que hi
romanguin.
Per això, tots els professors acompanyants hauran de deixar feina per als alumnes amb
els quals tenien classe.
Finançament de les activitats: El pagament dels costos de les activitats
programades correrà a càrrec dels alumnes. De forma general es farà amb un ingrés al
compte d’extraescolars, amb un codi d’activitat.
El centre disposa d’un telèfon mòbil a disposició del professor responsable de la sortida.
Quan la sortida sigui a un lloc on l’accés a l’assistència sanitària no
sigui fàcil, els professors responsables prendran la farmaciola portàtil del centre.

8.13 Aparells electrònics de lleure i mòbils
Els aparells electrònics de lleure, els reproductors de música i les càmeres digitals no estan
permesos dins del centre. El professorat podrà requisar aquests dispositius a les classes i
fer-los a mans del Cap d’Estudis que serà el responsable de retornar-los a les famílies o als
seus propietaris prèvia autorització per escrit a l’agenda dels pares o tutors legals en l’agenda
escolar.
Els alumnes podran portar telèfon mòbil a l’insititut sempre que sigui una decisió de la
família, però en cap cas podran fer-lo servir a l’interior del recinte ni a les classes. El centre
recomana que no es porti, ja que és del tot innecessari a dintre de l’institut i en declina
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qualsevol responsabilitat respecte a furts i trencaments. Els professors també podran requisarlos i fer-los a mans dels caps d’estudis quan un alumne/a el faci servir a l’aula
8.14 Neteja i desperfectes
La millor manera de netejar és no embrutar. Cal tenir en compte que les tasques del Servei de
neteja de l’institut no pressuposen que hagin de recollir ni els papers, ni els residus de
l’esmorzar, ni els envasos del terra del centre. Tothom és responsable de fer servir les
papereres i contenidors que hi ha a l’institut. En les tutories es podran organitzar activitats
extraordinàries de neteja de les escales, del pati o del jardí quan ho considerin convenient els
equips docents o l’equip directiu.
El professorat pot cridar l’atenció d’aquell alumne/a poc curós que no fa servir les papereres o
els contenidors. Els alumnes expulsats a la sala de guàrdia podran fer tasques puntuals de
neteja del centre sota la supervisió del professorat de guàrdia quan aquests, o l’equip directiu,
ho considerin oportú.
Tot el professorat és responsable dels equipaments de les aules durant les seves classes, i ha
de tenir molta cura dels equips tecnològics (altaveus, connexions, ordinadors, pantalles,
pissarres digitals, projectors) així com dels materials d’altres alumnes del centre que hi pugui
haver en l’aula que s’està fent classe. Aquells desperfectes ocasionats de manera voluntària o
negligent hauran de ser reparats pels responsables, ja sigui amb feines compensatòries o bé
abonant l’import de la reparació. N’haurà de quedar una incidència escrita en els fulls
d’amonestació de les aules.
Tots els alumnes vetllaran pel bon estat de conservació i ús de les instal·lacions del centre, així
com del material comunitari.
En cas de produir-se algun desperfecte intencionat a les instal·lacions del centre, la reparació
anirà a càrrec de l’alumne/a o alumnes que l’hagin ocasionat.
Les pintades a les parets, portes o material del centre es consideraran com un desperfecte.
El Centre per fomentar la neteja i el reciclatge premiarà amb 10 minuts més de pati el dia que
es consideri convenient sempre que les papereres de reciclatge estiguin plenes adequadament.
8.15 Farmaciola, medicaments i accidents
En el centre hi ha una farmaciola que està en l’espai de consergeria. Com a norma general
durant l’estada en el centre no s’administrarà als alumnes cap tipus de medicament.
Els alumnes que hagin de prendre medicaments durant les hores de permanència en el centre
ho faran sota l’autorització dels seus pares o tutors legals ja que el centre no se’n fa
responsable.
El Centre només actuarà administrant algun medicament en situacions previstes
amb antelació autoritzades per escrit i prescripció facultativa, per les quals estigui autoritzat
(diabètics, asmàtics per exemple) i sempre en situació d’urgència.
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Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una
recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta
d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a
legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu a
administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva
administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin
fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el
medicament l’ha d’administrar personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es
posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.
Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar, s’haurà d’avisar la seva família per
tal que el vinguin a recollir. Si no es localitza la seva família haurà de romandre al centre, a no
ser que es tracti d’un cas d’urgència mèdica.
En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) es farà la cura al
centre.
Si se sospita que l’alumne malalt presenta gravetat s’obrirà el protocol d’accidents que es
defineix a continuació:
Quan un dels nostres alumnes pateixi un accident durant les hores lectives al nostre centre
caldrà seguir un protocol d’actuació determinat:





Caldrà SEMPRE avisar la família per tal que sigui aquesta la que decideixi, en última
instància, què fer, a no ser que l’accident requereixi una actuació molt urgent. Llavors
caldrà seguir el protocol ràpidament i algú del centre s’encarregarà d’avisar els pares.
Tots els alumnes de 1r i 2n d’ ESO que pateixin un accident, hauran de ser atesos al
CAP d’ Olesa.
L’alumnat de 3r i 4rt d’ESO i Batxillerat haurà de dirigir-se al centre mèdic concertat de
la nostra zona:
CENTRE MÈDIC ESMA

Avgda. Camí Fondo nº 16
08760 MARTORELL
Telf: 937 740 762
Fax: 937 741 203

 Quan calgui anar al Centre Mèdic de Martorell, s’haurà d’omplir el document SE1, el
justificant de pagament de l’assegurança mèdica obligatòria i una fotocòpia
del DNI del nen o nena.

Trobareu els documents a secretaria.
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Informació complementària



És important avisar la família en primer lloc i informar-la del procediment que
seguirem per portar el nen o nena al centre mèdic.





La família pot optar per portar ella mateixa al seu fill/a al centre mèdic que vulgui.
Es recomana NO portar mai l’accidentat en el nostre cotxe particular.
Si hem de portar l’alumnat al Centre Mèdic Esma, podem demanar el transport
sanitari que inclou l’assegurança mèdica (per 3r, 4rt i batxillerat només).
Caldrà sempre acompanyar l’alumnat accidentat fins que arribin els seus pares.
Segons la urgència, podríem demanar una ambulància o, en última instància, un taxi.




Tot accident haurà de quedar anotat al registre d’accidents que gestiona el coordinador de
riscos laborals i si hi ha trasllat al CAP, el/la secretaria prepararà posteriorment
la documentació que requereix el centre mèdic.
El centre col·laborarà amb els serveis sanitaris del servei de Sanitat
en l’organització de campanyes de vacunacions i revisions mèdiques en el centre.

municipal

Qualsevol campanya de vacunació o de revisió mèdiques que s’hagi d’efectuar a l’institut es
comunicarà prèviament a la direcció del centre i s’acordarà l’horari i la manera de dur-ho a
terme.
8.16 Higiene i Neteja
•
•
•
•

És obligatori canviar-se de roba i calçat per a la classe d'educació física. És
recomanable dutxar-se després de la classe.
Cal utilitzar les papereres. L'alumnat col·laborarà de forma activa en el manteniment de
la netedat de les instal·lacions de l'Institut.
No es podrà menjar res a les aules, i qualsevol altra dependència interior del centre no
autoritzada.
S’organitza la neteja dels patis i buidat de contenidors col·lectius de forma rotativa per
tutories i setmanalment.

9 De la convivència en el centre
9.1 Mesures de promoció i resolució de conflictes
En cas de conflictes, no tipificats com a faltes greus, entre alumnat, alumnat i professorat o
membre del PAS es procurarà que els implicats resolguin el conflicte per via del diàleg.
Pel que fa a les mesures correctores i sancions en cas de conductes contràries a les
normes de convivència i conductes greument perjudicials per a la convivència del centre, es
seguirà la normativa establerta al respecte i el que es disposa en aquest document de normes
d’organització i funcionament del centre (NOFC)
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En cas de que un alumne/a hagi de resoldre un problema de qualsevol tipus, es seguirà
l’organigrama que s’exposa a la pàgina següent.
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9.2 Mediació escolar
Els processos de mediació poden fer-se servir com a estratègia preventiva en la gestió de
conflictes interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no estan
necessàriament tipificats com a conductes contràries a la convivència en el centre.
Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels alumnes o de
les alumnes contràries a les normes de convivència del centre o greument perjudicials per a la
convivència en el centre, que hagin originat un perjudici a altres, llevat que es doni alguna de
les circumstàncies següents:


Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la comunitat
educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta d’una reiterada i
sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.



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

Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop
aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les
persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es
puguin produir.
Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del
context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació per tal
d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte.
Així mateix, un cop detectada una conducta contrària a les normes de convivència del centre es
pot oferir a l’alumne o a l’alumna la possibilitat de resoldre el conflicte per la via de mediació,
llevat dels casos esmentats a l’apartat anterior. Si el procés de mediació es porta a terme un
cop iniciat un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de
l’alumne o alumna i, si és menor dels seus pares o tutors, en un escrit dirigit al director o a la
directora del centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir
l’acord a
què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador i
s’interrompen els terminis de prescripció i de les mesures provisionals adoptades i,
des del moment de l’assumpció del compromís, no es poden adoptar mesures provisionals i en
el cas d’haver-se adoptat se suspenen provisionalment.
Procés de mediació
Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat directament per les
persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o
mediadores.
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Si el procés s’inicia a partir l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel centre en la gestió
d’un conflicte, el director o la directora ha d’escollir, en el termini màxim de dos dies hàbils, una
persona mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal d’administració i
serveis del centre, que disposin de capacitat i formació adequada per conduir el procés de
mediació. La persona triada no pot tenir cap relació directa amb els fets. El director o la
directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la
persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per
facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és
voluntària. La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de
posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació
favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per
escoltar la seva opinió pel que fa al cas.
Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi sostret
aquest material, el director o la directora del centre, o la persona en qui delegui, ha d’actuar en
el procés de mediació en representació del centre.
Quan el procediment sancionador s’hagi obert per una acumulació de conductes contraries en el
que es vegin implicats diversos professors podrà actuar com a part perjudicada un representant
de l’equip docent del curs de l’alumne.
Si la persona perjudicada accepta participar en el procés 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 què vulguin arribar.
Finalització del procés de mediació
Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. Si la solució acordada
inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en benefici de la
persona perjudicada es compromet l’alumne o l’alumna i, si és el cas, els seus pares o tutors i,
en quin termini s’han de dur a terme.

9.3 Regim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la
convivència en el centre i conductes contràries a la convivència dels alumnes
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció
pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats
complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador o d’altres
organitzats pel centre.
L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a
l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. No es podrà expulsar de
classe cap alumne/a per motius acadèmics (per no haver fet els deures, per no portar un
treball o per no portar el material específic). En cap cas no es poden imposar mesures
correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels
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alumnes. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell
escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials
i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir
al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes
greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que
disposa la Llei d’Educació de Catalunya (2009)
9.3.1 Faltes de disciplina dels alumnes
Les faltes de disciplina poden ser:


Faltes lleus



Faltes greus



Faltes molt greus

Faltes lleus
Es consideraran com a faltes lleus:











Arribar amb retard a una classe.
La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars.
No portar l’equipament d’educació física, el material de visual i plàstica, de música i en
general, el material escolar necessari pel bon desenvolupament de les classes.
La lleugera incorrecció envers els companys, el professorat i el PAS.
La manca d'assistència a l’institut injustificada d’un dia.
L’incompliment de la jornada escolar i l’horari sense causa justificada, si no constitueix
falta greu.
La negligència en la conservació de l’aula, dels locals de l’institut i dels materials si no
causa perjudicis greus.
Malmetre material escolar (llibretes i estoigs) d’altres alumnes que està en una aula.
La pèrdua de l’agenda escolar.
L’incompliment dels deures i les obligacions de l’alumnat, sempre que no constitueixi
falta molt greu o greu.

Faltes greus








Es consideren com a faltes greus:
L’incompliment de les ordres del professorat i de les sancions.
Menjar i beure a les classes.
Les amenaces i els insults als companys, al professorat i al PAS.
El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part.
Fumar a l’interior del recinte de l’institut i els accessos.
El consum de begudes alcohòliques, drogues, substàncies perilloses per la salut o la
incitació al consum de totes aquestes substàncies.
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Faltes

Les conductes constitutives de delicte fraudulent que causin un dany a l’institut o als
companys.
La negativa continuada a acomplir tasques que li són ordenades pels professors/res.
La falsificació de butlletins de notes i la sostracció de documents de l’institut.
La falsificació de la signatura dels pares o del tutor legal.
El fet de causar danys greus en les classes i els locals de l’institut.
Forçar i obrir un caseller aliè.
Els robatoris d’equipaments de l’institut.
Els robatori de mòbils, ordinadors o aparells electrònics dels companys.
L’atemptat greu contra la dignitat dels companys, professors i PAS.
La pertorbació greu de les classes.
La suplantació de personalitat.
Utilització de dispositius digitals i mòbils i la realització de gravacions amb mòbils o
altres dispositius dintre del centre.
La reincidència en faltes lleus.
molt greus

Es consideraran com a faltes molt greus:









Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua,
opinió, l loc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
L’assetjament d’un company/a.
L’agressió física dolosa a un membre de la comunitat escolar.
La publicació per qualsevol mitjà digital, o paper, o la utilització d’imatges captades
indegudament durant el transcurs d’una classe o en una activitat lectiva.
La publicació d’insults i amenaces contra membres de la comunitat escolar en
qualsevol xarxa social.
La reincidència en el consum de begudes alcohòliques, drogues, substàncies
perilloses per la salut, la incitació al consum i el tràfic de drogues a l’institut o a les
seves rodalies.
El fet d’haver estat sancionat per la comissió de disciplina amb tres faltes greus en el
període d’un trimestre.
Robatoris

9.3.2 Mesures correctores i sancions a l’alumnat
En qualsevol amonestació el professorat obligatòriament haurà de trucar a casa per
informar a les famílies.
Mesures i sancions de les faltes lleus aplicades pels professors i/o els tutors:




Amonestació oral.
Posar deures extres de la matèria per l’endemà o per fer durant la classe.
Privació del temps d'esbarjo: se n’ha de fer responsable el professor/a que els castiga.
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Amonestació escrita i comunicació a la família.

Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pels professors i/o els tutors:
Expulsió de classe; l’alumne/a haurà d’anar a la sala de guàrdia amb deures per fer i amb un
full d’incidències del que se’n prendrà nota i es passarà comunicació al tutor personal i al Cap
d’Estudis. Tres expulsions comportaran una mesura cautelar o l’obertura d’expedient i
l’aplicació de la mesura correctora següent.
Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pel Cap d’Estudis o el Director i que
comportaran l’obertura d’una mesura cautelar o d’expedient:






Realització de deures o tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu i/o la
reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres
de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per
un període superior a dues setmanes.
Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a
cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne/a ha de
romandre al centre (sala de guàrdia) efectuant els treballs acadèmics que se li
encomanin.
Suspensió del dret d’assistència al centre per un període no superior a 10 dies sense
que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de
l'obligació que l'alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre.

Mesures i sancions de les faltes molt greus aplicades pel el Cap d’Estudis o el D irector i que
comportaran l’obertura d’expedient:






Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu i/o la
reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques
no es pot prolongar per un període superior a un mes.
Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període
que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del
dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi
determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor/a ha de lliurar a l'alumne/a un
pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i
control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a
l'avaluació contínua.
Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti
per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.
Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en que s'ha comès la falta.

La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del
Departament d'Educació qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible
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penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la
seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.
Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors,
s'hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en
danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d'aquest material, i
el menor o la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un
procediment de mediació penal juvenil, el director del centre o la persona membre del consell
escolar que es designi, ha d'assistir en representació del centre a la convocatòria feta per
l'equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta de conciliació o de reparació
del menor i avaluar-la.
Les faltes molt greus només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció
d'un expedient. Correspon a la direcció de l’institut incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de
qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat. L'inici de l'expedient
s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del
coneixement dels fets. El director/a de l’institut ha de formular un escrit d'inici de l'expedient,
el qual ha de contenir: el nom i cognoms de l'alumne/a; els fets imputats; la data en la qual es
van realitzar els fets, i el nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat
de l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor/a recaurà en personal
docent del centre.
La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne/a i, quan
aquests siguin menors d'edat, als seus pares; aquest poden plantejar davant el director/a la
recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la
instrucció de l'expedient. Les resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser
motivades. Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a
conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.
La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les
actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la
determinació de les persones responsables. Una vegada instruït l'expedient, la persona
instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir: els fets imputats a
l'expedient; les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes en l’apartat 9.1; la
valoració de la responsabilitat de l'alumne/a amb especificació, si escau, de les circumstàncies
que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació; les sancions aplicables
d'entre les previstes en aquesta Normativa, i l'especificació de la competència del director/a
per resoldre. Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el
termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar
accessible per tal que l'alumne/a i els seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar
al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents.
Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en
incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció, per pròpia
iniciativa o a proposta de l'instructor/a i escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la
decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser
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mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir
a determinades classes o activitats o del dret d'assistir al centre per un període màxim de
cinc dies lectius. Cas que l'alumne/a sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar
als seus pares. El director/a pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals
adoptades.
En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de l'instructor/a, el
director/a, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en
compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta,
pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el
termini de vint dies lectius. Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal
d'assistència al centre, el tutor/a lliurarà a l'alumne/a un pla detallat de les activitats que ha de
realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal
de garantir el dret a l'avaluació contínua. Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció
de privació temporal del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en
aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.
Correspon al director/a del centre, escoltada la comissió de convivència i, si ho considera
necessari, el consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de l'expedient
s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients
i imposar les sancions que correspongui. La direcció del centre ha de comunicar als pares la
decisió que adopti.
La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne/a, la seva tipificació
en relació amb les conductes enumerades en aquesta Normativa i la sanció que s'imposa. Així
mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l'alumne/a, o els seus
pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha
d'adreçar. La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de
l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne/a, i als seus pares, si és menor d'edat, en el termini
màxim de 10 dies.
Contra les resolucions del director/a dels centres educatius públics es pot interposar recurs
d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el
director/a dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que
s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.
9.3.3 Faltes del professorat
Faltes lleus
Es consideraran com a faltes lleus:




El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració.
La manca d'assistència al treball injustificada d’un dia.
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L’ incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, si no constitueix falta
greu.
Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si
no causa perjudicis greus.
L’ incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi
falta molt greu o greu.

Faltes greus
Es consideren com a faltes greus:


















L’ incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui
afectar la tasca del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l’article 108.2.b de la
LFPG (1997).
L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec.
La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de
l’Administració en l’exercici de les seves funcions.
El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part.
La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus
dels seus subordinats.
Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin
un dany a l’Administració, als administrats o als companys.
La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d’abstenció
establerts per via legal.
La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer
necessitats de compliment urgent, d’acord amb el disposa l’article 108.2.b de la LFPG
(1997).
L’emissió d’informes, l’adopció d’acords o l’acompliment d’actuacions manifestament
il·legals, si causa perjudici a l'Administració o als ciutadans i no constitueix falta molt
greu.
El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei.
L’atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o de l’Administració.
L’exercici d’activitats de caire privat compatibles amb el desenvolupament de les
seves funcions sense haver obtingut l’autorització pertinent.
La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no
constitueix falta molt greu.
L’incompliment injustificat de la jornada i l’horari de treball que, acumulat, suposi un
mínim de deu hores per mes naturals.
La tercera falta injustificada d’assistència al treball en un període de tres mesos, si
les dues anteriors han estat sancionades com a faltes lleus.
Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a
impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l’horari de
treball.
La pertorbació greu del servei.
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En general, l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció
encomanada al funcionari.
La reincidència en faltes lleus.

Faltes molt greus
Es consideraran com a faltes molt greus:
















L’ incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut en l’exercici de la
funció pública.
Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua,
opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal
o social.
L’abandonament del servei.
L’adopció
d’acords manifestament
il·legals
que
causin perjudici greu a
l’Administració o als ciutadans.
La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per la llei o
qualificats com a tals.
La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les
tasques encomanades.
La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats
atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.
L’ incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.
La realització d’actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga.
La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei.
L’ incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas de
vaga, per tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials.
La realització d’actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees
i de les opinions.
El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els
béns de la Generalitat.
El fet d’haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en ell període d’un any.

10 Projectes varis, informacions famílies i col·laboració i participació dels sectors de
la comunitat escolar
10.1 Projecte Educat1x1
El projecte eduCAT 1x1 és la concreció a Catalunya del projecte "Escola 2.0".
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Té tres característiques principals:




Proporciona a l'alumnat ordinadors portàtils com a eines personals de treball.
Dota totes les aules que hi participen amb pissarres digitals i xarxa local sense fil Wi-Fi.
Substitueix progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics.

Propietat – Manteniment
Els ordinadors són propietat personal de l'alumnat. L'alumnat s'ha d'encarregar del seu bon ús i
manteniment.
Els ordinadors disposen d’un contracte de manteniment de dos anys directament pel fabricant.
En el cas de Toshiba amb un telèfon d’ajuda.
Els ordinadors estan equipats amb una opció de restaura que permet tornar l’equip a la
configuració de fàbrica.
Llibres de text electrònics
Els llibres electrònics del projecte eduCAT 1x1 són continguts en format digital que abracen la
totalitat del currículum oficial de les matèries que tenen com a objecte i fan servir, en un grau
raonable, la potència del mitjà digital (animacions, simulacions, vídeos, etc.) amb diversos
objectius combinats: transmetre informació, desenvolupar habilitats, potenciar actituds, etc.
Estan integrats per mòduls o seccions més o menys equivalents als capítols d'un llibre de text
convencional, inclouen una mena d'itinerari recomanat que enllaça els diferents mòduls i
contenen recursos o referències a recursos d'Internet com a material complementari.
Inclouen també exercicis força automatitzats que faciliten tant l'autoavaluació com l'avaluació
que du a terme el professorat.
Es pot donar el cas que algunes matèries utilitzin el llibre digital i d’altres llibres en paper.
També es poden complementar els llibres digitals amb quaderns d’activitats, dossiers, moodle i
el material escolar habitual.
Aules
Les aules participants en el projecte tenen el següent:




Un projector i una pissarra digital connectada a un ordinador i un sistema de so.
Una instal·lació elèctrica que permet la connexió simultània de tots els ordinadors de
l'alumnat.
Connexió a Internet amb un ample de banda equivalent a 3 Mbps per aula.
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Una xarxa Wi-Fi d'altes prestacions per a l'alumnat i el personal docent que participen en
el projecte.

Normes d’ús dels portàtils (Annexos)
Per tal de garantir el correcte aprofitament dels miniordinadors portàtils de l'alumnat, l'equip
docent ha cregut necessari establir unes normes bàsiques d'utilització, d'obligat compliment per
a tots els nivells d'ESO, i que entraran a formar part de les normes de convivència del centre.
10.2 Projecte d’Aplicació de les Intel·ligències Múltiples
La Teoria de les Intel·ligències Múltiples (IM) de Howard Gardner no és pròpiament
pedagògica (Gardner és neuropsicòleg) sinó una aportació científica sobre la naturalesa
cognitiva del cervell i el concepte d’intel·ligència humana. Però les seves implicacions en
l’àmbit educatiu són força rellevants, i ben aviat es va desenvolupar un important corrent
pedagògic (originat als EEUU) per abordar-les; fins i tot s’han creat “escoles IM” arreu del
món.
Com alternativa a un concepte tradicional d’intel·ligència (arrelat en el model anomenat
Trebor – Binnet de 1914) que només contempla la Lógico – lingüística, Gardner va mostrar
l’existència de 7 intel·ligències o estructures cognitives marcadament independents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lógico – Matemàtica
Lingüística
Cinètica (o Cinestèsica)
Musical
Espacial
Intrapersonal
Interpersonal (la 6 i la 7 s’anomenen plegades “intel·ligències socials”)

Des d’aquesta perspectiva, la Teoria de les IM promou un model d’ensenyament que
incorpori aquests 7 models cognitius, sense centrar-se únicament en l’estil d’aprenentatge
lingüístic – matemàtic. A més, proposa un entorn educatiu que cerqui explícitament
les experiències cristal·litzadores i eviti en el possible les
experiències paralitzants,
mitjançant la diversificació d’instruments per arribar a similars continguts i utilitzant, entre
d’altres, sistemes d’avaluació i seguiment de totes les intel·ligències múltiples per igual, sense
prioritzar unes sobre les altres. Tot plegat suposa una certa ruptura i reforma en profunditat
del sistema LOGSE, postulant un model educatiu que respecti l’estructura cognitiva de cada
persona.
El nostre vincle amb les IM vindrà donat per la participació en el Grup de Recerca de l’Aplicació
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de les Intel·ligències Múltiples (GRAIM), de l’ICE de la Universitat de Barcelona, del
qual som membres i que ens aportarà propostes concretes de treball a l’aula i
sistemes alternatius d’avaluació.
La definició de les intel·ligències socials per la teoria de les IM va posar en evidencia que
no existeix en el sistema educatiu una forma regulada de desenvolupar, o si més no
avaluar aquestes formes d’intel·ligència. En canvi, en el món “real” (familiar, professional,
vida adulta) se sap que les intel·ligències socials tenen un protagonisme decisiu.
10.3 Projecte de Treball Cooperatiu
En la LOGSE i actualment en la LOE es recull la necessitat de respectar i adequar-se a una
gran varietat de característiques que presenta l’alumnat dels centres. Però el model
d’ensenyament convencional es considera excessivament expositiu, individualista i competitiu;
i la seva aplicació d’una avaluació uniforme esdevé un dels motius del fracàs i l’abandonament
escolar.
El treball cooperatiu és una de les eines que volem potenciar en el nostre centre per tal de
tractar a l’aula aquesta diversitat i abordar el desenvolupament de les intel·ligències socials.
10.4 Projecte Aula Oberta
A qui es dirigeix?
L’ Aula Oberta està dirigida a alumnes matriculats a 3r i a 4t curs d' ESO a l'Institut Creu de
Saba, entre 14 i 16 anys, que necessiten una adaptació singular del currículum i un entorn
específic que no s'adequa a l'aula ordinària.
Durant el curs 2013-2014 el centre preveu organitzar dues aules obertes, una amb alumnat
de 3r d’ ESO i l’altra amb alumnat de 4rt d’ ESO. El nombre d’alumnes adscrits a aquestes
aules estarà al voltant de 15 i es preveu que realitzin projectes que incloguin les matèries de
català, castellà, matemàtiques, anglès i socials. Durant el curs, els equips docents
corresponents aniran valorant l’evolució d’aquests alumnes i determinant la seva continuïtat a
l’aula oberta o bé la incorporació d’alguns d’aquest a l’aula ordinària.
Així mateix, si l’equip docent, juntament amb l’equip de psicopedagogs del centre, creu
necessària la incorporació d’algun altre alumne/a a l’aula oberta es faria efectiu sempre i quan
hi hagi alguna vacant que pugui ser ocupada pel dit alumne/a.
Objectius
L’ Aula Oberta pretén donar resposta a determinats alumnes de l' INS que tenen unes
necessitats educatives específiques que no poden ser ateses amb els recursos ordinaris
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que disposa el centre (agrupaments flexibles, atencions individualitzades, adaptacions
curriculars, etc.).

L’ Aula Oberta té com a objectius fonamentals:








Garantir el dret a l' escolarització de tots els alumnes fins als 16 anys.
Facilitar una millor integració d'aquests alumnes en la dinàmica escolar i
modificar en positiu la
visió que aquests tenen dels valors educatius
(esforç, treball en equip, cooperació, compromís, interès per superar-se, etc.)
Millorar la concepció que sovint tenen aquests alumnes de si mateixos, en
relació al fracàs escolar.
Permetre la promoció dels alumnes dins de l'etapa de l'educació secundaria
obligatòria i l'obtenció,
Si es donen les condicions previstes, del títol de Graduat en ESO.
Dotar els alumnes dels aprenentatges bàsics, pel que fa a les àrees
instrumentals del coneixement, a la formació laboral (oficis) i a les habilitats
socials, per a una futura inserció en el món del treball.

Qui planifica la seva organització?
El responsable de la planificació i de l'organització de l’Aula Oberta és de l' Institut Creu de
Saba. En un futur hauríem d’intentar involucrar també al projecte de l’Aula Oberta els
tècnics de Joventut, d' Ensenyament i dels Serveis Socials de l'Ajuntament d’ Olesa de
Montserrat.
Qui l'autoritza?
La posada en marxa de l’Aula Oberta ha d'estar prèviament autoritzada i supervisada
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
10.5 Pla Català Esports a l’Escola
És un programa promogut pels Departaments d’Educació i de Vice-presidència, mitjançant
el Consell Català de l’esport.
Un índex molt reduït de participació en l’esport escolar en horari no lectiu, sobretot en els
instituts. Així com un increment preocupant dels hàbits sedentaris i de l’obesitat entre la
població infantil i juvenil fan que aquest projecte esdevingui una necessitat i permeti
millorar la oferta actual d’activitats per a poder arribar a tothom i fer participar als
nostres nois/noies en la seva organització i gestió.
Aquest programa, en permetrà també, aprofitar el potencial educatiu de la pràctica
esportiva per afavorir la cohesió social i la formació en valors, aprofitant les instal·lacions
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del nostre centre educatiu en horari no lectiu.
S’oferiran activitats esportives al pati i al gimnàs del centre ( a concretar properament).
A partir d’aquestes activitats que es duran a terme fora d’horari lectiu, en les hores de pati
es realitzaran, per trimestres, campionats de diferents esports. Aquestes activitats estaran
organitzades i conduïdes pels dinamitzadors del centre amb ajut del coordinador-a del PCEE.
10.6 Carta de compromís educatiu
La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família, alumne/a i el
centre s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els
necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies, dels alumnes
i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el
desenvolupament de les activitats educatives.
Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del respecte als drets i les
llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al caràcter
propi del centre.
Els compromisos es refereixen, com a mínim, al seguiment de l'evolució dels i de les alumnes,
a l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions ideològiques i
morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis, a
l'adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a la comunicació entre el centre i
la família.
Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, en el marc de les
orientacions del Departament d'Educació, amb la participació de la comunitat escolar, i són
aprovats pel consell escolar. La carta és revisada periòdicament en els termes i terminis que
acordin el centre i el pare, mare o tutor o tutora legal. L'actualització de la carta s'ha de
realitzar, almenys, a l'inici de cada etapa educativa.
La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del centre
públic i pel pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne/a, i a Batxillerat també per l’alumnat.
De la carta signada n'ha de quedar constància documental al centre i a la família.
En l’annex d’aquest NOFC, trobareu les cartes de compromís educatiu de centre.
10.7 Informació a les famílies
La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus flls és imprescindible per
assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumne. És per
aquest motiu que les famílies de l’alumnat del centre tenen dret a ser informats i a participar
en les activitats del cente. La comunició i informació a les famílies es fa de diferents maneres:
 Telèfon o sms
Comunicació directa, ràpida i eficaç.
De les trucades rebudes, consergeria filtra les trucades. Es dóna resposta al
moment
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si és possible.
Aplicatiu tutoria
Comunicació directa amb les famílies amb informació com retards, anotacions,
expulsions de l’alumnat. Seguiment d’absències i incidències. Seguiment acadèmic
directe de les famílies. Registres d’entrevistes...
Circulars als alumnes
S’informa a les famílies d’assumptes concrets de funcionament del centre
Correu electrònic
Es dóna resposta a les consultes relacionades amb Secretaria (estudis que
s’imparteixen, preinscripcions i matrícules, etc.)
Els correus que van a l’atenció d’alguna persona o departament del centre es reenvien
Correu postal
S’envia documentació a les famílies o informacions concretes importants
Pàgina web del centre
Informació pròpia del centre. Els diferents apartats de la web són d’informació
amplia per les famílies. L’ adreça web és la següent: www.creudesaba.cat

10.8 Associacions de mares i pares d’alumnes
Formada per tots els pares i mares de l’alumnat i representats per la junta de l’AMPA
És l’associació a través de la qual els pares i mares de l’alumnat participen a l’Institut. És un
òrgan consultiu i de participació per a qualsevol tema que afecti la vida del centre.
Les seves propostes i iniciatives es poden canalitzar a través de la comissió d’extraescolars, de
l’equip directiu i del consell escolar, així com a través dels tutors dels seus fills.
L’ adreça web és la següent: http://blocs.xtec.cat/ampacreudesaba/
10.9 Alumnes delegats/des. Consell de participació
Els representants de l’alumnat al centre duran a terme les seves funcions segons el que
determina la normativa vigent.
Amb aquesta finalitat, l'equip directiu del centre els procurarà tota la informació i els
mitjans a l'abast per al desenvolupament de les seves tasques i els ajudarà en allò que
sigui necessari quan l’alumnat representant ho sol·liciti.
10.10 Pares delegats i Mares delegades
Són els pares o mares d’un alumne/a que fan d’enllaç entre les famílies del grup classe del seu
fill/a i l’Escola en assumptes que afecten, amb caràcter general, aquest grup.
Funcions dels pares delegats



Promouen el coneixement i la comunicació entre els pares del grup
Recullen l’estat d’opinió dels pares del grup respecte de l’acció educativa i dels
funcionament de l’escola
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Fan d’intermediaris entre les necessitats de les famílies del grup classe i dels tutors/es
Animen la participació dels pares en les activitats de l’Escola i col·laboren en els serveis
que l’Escola els demana
Col·laboren en l’avaluació de l’Escola i fan propostes de millora

Compromisos





Assistir a les reunions que puguin ser convocades per l’escola
Evitar les referències personals i no parlar de temes no coneguts directament
Fer suggeriments amb intenció de millora i des d’un punt de vista possibilista
Trametre fidelment els acords i les informacions

Atribucions





Ser rebuts, en l’exercici de les seves funcions, per la direcció o tutor/a
Tenir els noms i les adreces dels pares del seu grup que n’hagin donat autorització
Representar els pares del grup davant la direcció en els actes institucionals
Rebre les actes de les reunions que es facin entre ells i els organisme de l’Escola

Nomenament i renovació



La representació serà vigent durant un curs escolar prorrogable
No podrà ser delegat/da de curs aquella família que un dels seus membres sigui
representant del Consell Escolar

Reunions curs escolar 13-14



Aproximadament una per trimestre, rebreu convocatòria.

11 Annexos
Projecte Educat 1x1, Normes Portàtils
NORMATIVA D’ÚS DELS ORDINADORS PORTÀTILS A L’AULA
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Per tal de garantir el correcte aprofitament dels miniordinadors portàtils de l'alumnat, l'equip
docent ha cregut necessari establir unes normes bàsiques d'utilització, d'obligat compliment per
a tots els nivells d'ESO, i que entraran a formar part de les normes de convivència del centre.
Normes generals

















Cada alumne és responsable directe del seu ordinador.
Els portàtils han d’arribar al centre amb la bateria carregada.
Es recomana que cada alumne tingui un ratolí, una funda protectora i uns auriculars
personals.
L’aspecte del portàtil (estalvi de pantalles, adhesius externs, fotos ...) respectarà les
normes de convivència. Es recomana utilitzar l’estalvi de pantalles estàndard de
l’ordinador.
Només han de tenir instal·lats els programes que explícitament hagi indicat el
professorat.
L’ordinador portàtil s’engegarà quan ho demani el professorat.
A les classes que no es faci servir el portàtil, aquest haurà de romandre guardat (a la
motxilla o funda i dins de l’armari).
L’ús dels ordinadors i dels seus complements es farà sempre seguint les pautes del
professorat.
Per atendre les indicacions del professorat, cal abaixar la pantalla de l’ordinador.
No és permès connectar-se a pàgines d’Internet diferents a les que el professorat
indiqui.
Els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra xarxa social
si no és per indicació del professorat.
No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb
el seu ús acadèmic.
Tothom té dret a preservar l'ús de la seva imatge. Per aquest motiu la webcam només
s'ha d'utilitzar quan ho demani el professorat. Mai s'ha de fotografiar a altres persones
al centre, ni gravar la seva veu o imatge.
Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf així com els llibres que indiqui el professorat.
A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del
professor/a que encarrega la feina i/o vigila l’aula.

Entre classe i classe


Els alumnes hauran d’apagar el portàtil o abaixar la tapa i desar-lo dins de la funda
després de cada sessió de classe i no el podran treure fins que el professor/a no els ho
indiqui.
 El professorat d’una classe abans d’Educació Física es responsabilitzarà que aquests
alumnes desin els portàtils a l’armari que es troba a l’aula destinat per aquest fi, excepte
a última hora perquè l’alumnat baixa els portàtils al vestidor, el qual es tanca amb clau.
A l’esbarjo
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En començar l’esbarjo, els alumnes desaran els portàtils en les seves fundes protectores
i dins l’armari.
 En cap moment, els ordinadors es poden fer servir als passadissos, als patis ni a la
mediateca durant el pati.
Al migdia



Com a norma general, els alumnes que es queden a dinar a la cantina no poden fer ús
del portàtil.
Un cop hagin acabat de dinar, podran fer servir únicament els portàtils a l’espai que s’ha
habilitat al fons de la cantina.

Consells d’ús i normes de seguretat
 Tots els arxius s’han de guardar a la part del disc dur anomenada D classificats dins de
carpetes personals.
 És convenient fer, periòdicament, còpies de seguretat dels arxius a un llapis de memòria
o en un disc dur extern. Aquesta operació s’ha de fer a casa.
 Cal evitar els cops o moviments bruscos de les taules de classe.
 Els portàtils s’han de traslladar sempre amb la pantalla completament tancada i, a ser
possible, desats a la seva funda.
SANCIONS
Qualsevol incompliment d’aquesta normativa implicarà una amonestació d’acord amb les NOFC
(Normes d’Organització i Funcionament del Centre).

Model de Carta de compromís educatiu (veure fulls següents)
Carta de compromís educatiu - ESO
Les persones sota-signants, ________________, Director/a de l’Institut Creu de Saba i els
tutor/a1 i/o tutor/a2 (nom/s____________________ ___________________________ de
l’alumne/a _______________________________________________, conscients que l’educació
d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre, amb l'alumne/a i la seva família
1. Proporcionar una formació integral i de qualitat.
2. Vetllar pel compliment dels seus drets i deures acadèmics.
3. Respectar les seves conviccions religioses.
NOFC Institut Creu de Saba
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4. Informar sobre el projecte educatiu i de les normes de funcionament.
5. Comunicar els criteris d'avaluació i els resultats de cada trimestre.
6. Atendre les necessitats educatives específiques amb els recursos disponibles al nostre
abast.
7. Mantenir comunicació regular per informar de l’evolució acadèmica i personal de
l’alumne/a.
8. Comunicar les faltes d’assistència i qualsevol altra circumstància rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista
10. Revisar conjuntament amb el Consell Escolar el compliment d’aquests compromisos en
iniciar-se cada curs acadèmic.
11. Mantenir una relació de respecte mutu.
12. Garantir la total discreció i confidencialitat en l'ús de les informacions obtingudes sobre
l'alumne/a.
COMPROMISOS
Per part de la família, amb el centre i la comunitat educativa
1. Conèixer el projecte educatiu del centre, col·laborant-hi si és necessari.
2. Respectar i fer respectar al professorat i a tots els membres de la comunitat educativa.
3. Reconèixer i fer reconèixer l'autoritat del professorat, equip directiu i al personal
d'administració i serveis (conserges, personal d'administració...).
4. Instar el nostre fill o filla a respectar les normes i propostes del centre.
5. Fer el seguiment dels deures i l'assistència.
6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa, i a preparar el material
per a l’activitat escolar.
7. Esforçar-se per tal d’inculcar-li el principi de treball, responsabilitat i esforç.
8. Garantir la participació del fill o filla en les activitats acadèmiques complementàries
(sortides, tallers, xerrades...).
9. Adreçar-se directament al tutor/a individual en cas de qualsevol consulta.
10. Facilitar les informacions del fill/a que siguin acadèmicament rellevants.
11. Atendre en un termini raonable les peticionis d'entrevista o de comunicació que formuli
el centre.
12. Informar el fill/a del contingut d'aquests compromisos.
13. Revisar conjuntament amb el centre el seu compliment i, si escau, el contingut, en
començar cada curs acadèmic.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
NOFC Institut Creu de Saba

88

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Creu de Saba
Avinguda Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
Fax: 937786694
http://www.creudesaba.cat
centre@iescreudesaba.cat

Olesa de Montserrat, de _____________ de 201_
El/la Director/a

Tutor/a1

Tutor/a2

Signatura i segell

signatura

signatura

Carta de compromís educatiu - Batxillerat
Les persones sota-signants, ________________, Director/a de l’Institut Creu de Saba, el tutor/
a ____________________ i l’alumne/a___________________________ conscients que
l’educació dels/les joves implica l’acció conjunta de la família, de l’institut i del propi alumne/a,
signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents
COMPROMISOS
Per part del centre, amb l'alumne/a i la seva família
1. Proporcionar una formació integral i de qualitat.
2. Vetllar pel compliment dels seus drets i deures acadèmics.
3. Respectar les seves conviccions religioses.
4. Informar sobre el projecte educatiu i de les normes de funcionament.
5. Comunicar els criteris d'avaluació i els resultats de cada trimestre.
6. Atendre les necessitats educatives específiques amb els recursos disponibles al nostre
abast.
7. Mantenir comunicació regular per informar de l’evolució acadèmica i personal de
l’alumne/a.
8. Comunicar les faltes d’assistència i qualsevol altra circumstància rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista
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10. Revisar conjuntament amb el Consell Escolar el compliment d’aquests compromisos en
iniciar-se cada curs acadèmic.
11. Mantenir una relació de respecte mutu.
12. Garantir la total discreció i confidencialitat en l'ús de les informacions obtingudes sobre
l'alumne/a.
COMPROMISOS
Per part de la família, amb el centre i la comunitat educativa
1. Conèixer el projecte educatiu del centre, col·laborant-hi si és necessari.
2. Respectar i fer respectar al professorat i a tots els membres de la comunitat educativa.
3. Reconèixer i fer reconèixer l'autoritat del professorat, equip directiu i al personal
d'administració i serveis (conserges, personal d'administració...).
4. Instar el nostre fill o filla a respectar les normes i propostes del centre.
5. Vetllar per un bon aprofitament del curs (assistència, puntualitat, rendiment
acadèmic...).
6. L'alumne es compromet a organitzar-se el temps d'estudi a casa, i a preparar el material
per a l'activitat escolar.
7. Garantir la participació del fill o filla en les activitats acadèmiques complementàries
(sortides, tallers, xerrades...).
8. Adreçar-se directament al tutor/a individual en cas de qualsevol consulta.
9. Facilitar les informacions del fill/a que siguin acadèmicament rellevants.
10. Atendre en un termini raonable les peticionis d'entrevista o de comunicació que formuli
el centre.
11. Informar el fill/a del contingut d'aquests compromisos.
12. Revisar conjuntament amb el centre el seu compliment i, si escau, el contingut, en
començar cada curs acadèmic.
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11. Annexos
- L’alumnat amb protocol d’absentisme obert que no pugui anar a les sortides.
- No es permès a l’alumnat, a l’hora del pati, portar ni ordinador ni mòbil a la mediateca o la
cantina.
- És obligatori guardar l’ordinador a l’armari de l’aula, no fer-ho pot ser motiu de nota a
l’agenda o amonestació en cas de reincidència.
- No es pot utilitzar el mòbil per fer trucades, i que han de respectar la normativa legal.
- Al racó del davant de la porta de la mediateca no s’hi pot estar (on hi ha l’extintor).
- Vigilar les dependències del centre correspon a tot el professorat, no només el de guàrdia.
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I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
Olesa de Montserrat, de _____________ de 201_
El/la Director/a

Tutor/a

Alumne/a

Signatura i segell

signatura

signatura
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