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0. INTRODUCCIÓ  
0.1. INTRODUCCIÓ GENERAL I PREÀMBUL NOFCC 
Aquestes Normes han de servir per regular la convivència de tots els membres i estaments 
que formen la comunitat educativa de la Secció d’Institut de Cervelló. Aquesta normativa 
haurà de ser respectada per tots els qui participin de l’acte educatiu ja que proposa 
solucions basades en el respecte, el diàleg i la tolerància a les diferents situacions 
conflictives que es puguin donar a la vida escolar del centre. 
Entenem l’educació com a procés integral. Com una tasca col·lectiva i d’equip adreçada al 
desenvolupament integral de l’alumnat. Per això:  
• Ens organitzem per nivells, per equips docents, departaments didàctics i tenim cura de 

coordinar la nostra intervenció educativa. 
• Procurem que aquesta intervenció atengui les dimensions individuals i socials del nostre 

alumnat i els àmbits on millorar l’adquisició de les competències bàsiques. 
• Fem de l’acció tutorial l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a la 

formació integral del nostre alumnat i vetllem pel seu desenvolupament personal, pel 
seguiment del seu procés d’aprenentatge i per l’orientació que ha de potenciar la seva 
maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables. 

• Des del centre es promou la participació de  l’alumnat  en la vida i gestió del centre, com 
un dels eixos fonamentals del PEC(Projecte Educatiu Centre) i PdD (Projecte Direcció). 
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0.2 CONCRECIONS DE LES PREVISIONS DEL PEC      
La Secció d'Institut de Cervelló des de la seva creació manté aquests objectius: 
1. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la    

tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 
2. Des del centre es promou la participació de l’alumnat en la vida i gestió del centre, amb 

sistema de participació de baix a dalt, des de l’assemblea grup classe a l’assemblea 
general del centre. 

3. La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la 
llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes. A la Secció 
d'Institut de Cervelló creiem en el valor de la cultura i, sobretot, de la llengua catalana 
com a factor de cohesió social. 

4. L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com 
també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics que 
possibilitin al nostre alumnat l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 

5. La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural que faciliti al nostre 
alumnat valorar el que tenen de positiu les persones i les idees d'altres procedències, 
cultures i religions. En concret, a la Secció d’Institut de Cervelló s'estimula l'alumnat a 
l'aprenentatge d'altres llengües, a part de la pròpia, per tal que ampliïn les possibilitats 
de comunicació. 

6. El respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural, des del 
més proper fins al més remot.  

7. La transmissió dels valors que cerquen la pau, la cooperació i la solidaritat entre els 
pobles. L'alerta pel que fa als valors de la societat de consum, l'enriquiment immediat i 
la competitivitat sense escrúpols també ha d'ajudar el nostre alumnat a establir sobre 
pilars ferms la seva vida adulta. El programa “Un món ple de valors” desenvolupa 
aquest objectiu. 

8. L’educació que asseguri la protecció de la salut, física i mental, en especial pel que fa a 
l'alimentació i a l'activitat física continuada. També l'alumnat ha de rebre educació que 
el prepari per desenvolupar relacions saludables en el terreny afectiu-sexual.  

9. Rebre l’orientació necessària  per fer la tria de l’opció acadèmica i professional més 
adient. 

10. Per tal d'assegurar l'acompliment dels nostres objectius el professorat del centre adapta 
les activitats del currículum i n'emfasitza aquells aspectes que cal. 

11. Es promouen diversos projectes a realitzar dins o fora del centre, alguns des dels 
departaments didàctics adreçats exclusivament als nostres alumnes, d’altres en 
col·laboració interdisciplinari, o tutoria, adreçats a intercanvis amb altres centres o 
entitats.
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1. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES  NOFCC I PEC  
Al Consell Escolar de final de cada curs, s’inclourà un punt de l’ordre del dia de seguiment i 
possibles correccions, modificacions o afegits de les NOFCC. 

1. Aquestes  propostes de modificació  o creació de noves NOFCC s’hauran de 
presentar per escrit abans del mes de juny a l’equip directiu. Es faran arribar a tots 
els representants del Consell Escolar. S’obrirà un període de reflexió i es votaran en 
el claustre  i Consell Escolar de final de curs . 

2. L’aprovació d’aquest document correspon al Consell Escolar i necessita la majoria 
simple  dels seus membres. 

3. Un cop aprovat pel Consell Escolar, es farà públic a la web del centre en la seva 
totalitat i es lliurarà una versió abreujada a tots els membres dels diferents 
estaments de la comunitat educativa. 

4. Tots els membres de la comunitat educativa el compliran i procuraran fer-lo 
respectar. La direcció del centre vetllarà pel seu compliment. 

5. És un document viu que podrà modificar-se en el futur. En el darrer Consell Escolar i 
claustre de cada curs es debatran les possibles modificacions. 

6. Les propostes de modificació o creació de noves NOFCC s’hauran de presentar per 
escrit abans del mes de juny a l’equip directiu. Es faran arribar a tots els 
representants del Consell Escolar. S’obrirà un període de reflexió i es votaran en el 
claustre i Consell Escolar de final de curs. Les propostes de l’alumnat es debatran en 
el Consell Escolar, passant pel programa participació( Assemblea grup-classe, 
Consell de classe (caps de color), Consell de nivell, Consell de delegats i 
l’Assemblea general de centre. Aquestes possibles modificacions, juntament a les 
que es deriven de les normatives d’inici de curs, seran incorporades a les NOFCC el 
primer Consell Escolar de cada curs. 

 
Les propostes de l’alumnat es debatran en el Consell Escolar desprès de ser tractades als 
diferents grups de participació. 
Aquestes possibles modificacions, juntament a les que es deriven de les normatives d’inici 
de curs, seran incorporades a les NOFCC el primer Consell Escolar de cada curs. 
Un extracte de la normativa que afecta a l’alumnat es copiarà i s’exposarà a cada classe, 
Un resum de les NOFCC es posarà a l'agenda en paper que es lliura cada curs a l'alumnat. 
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1.1 . REGISTRE DE MODIFICACIONS: 
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I COORDINACIÓ 
 
Referència normativa Títol IX Art,139 LEC 12/2009 del 10 de juliol.  
 
Els òrgans, amb regulació legal, a l’entorn dels quals s’organitza el funcionament del Centre 
són: 
• Òrgans unipersonals de direcció: Director, Equip Directiu i Caps de Departament.  
• Òrgans col·legiats de participació: Consell Escolar, Claustre de Professors, Consell 

de Direcció i Assemblea de classe, Consell de classe, Consell de nivell, Consell de 
Delegats i l’Assemblea general de centre 

Les convocatòries dels diferents òrgans col·legiats s’hauran de fer per escrit amb indicació 
específica de l’ordre del dia amb 48 hores d’antelació i 24 hores si es tractés d’una reunió 
extraordinària. 
En el cas dels diferents Consells i assemblees està establerta la periodicitat de les 
reunions, en el projecte de participació del procés per no dificultar l’exercici d’aquest dret. 
No caldrà l’ordre del dia en reunions extraordinàries.  
 
2.1 EQUIP DIRECTIU 
Un dels òrgans unipersonals de govern del Centre és l’Equip Directiu. L’Equip Directiu el 
formen: Director, Cap d’Estudis, Secretari i Coordinador Pedagògic.  
Entre d’altres, les funcions que els encomana la normativa vigent són: 

a) Elaborar la Programació Anual de Centre (PAC), amb caràcter anual, en el marc del 
Projecte Educatiu (PEC) i el Projecte de Direcció (PdD), amb la participació del 
Claustre de professors. 

b) Elaborar la Memòria Anual de Centre (MAC) al final de cada curs. 
c) Programar i fer el seguiment de les activitats docents del Centre en col•laboració 

amb el Claustre de professors. 
d) Rebre propostes del Claustre sobre l’organització de les activitats escolars, sobre el 

Projecte Curricular de Centre, sobre la utilització dels espais i l’equipament didàctic 
general. 

e) Presentar al C. Escolar, a l’inici de cada curs, la programació anual del Centre per tal  
que es pugui valorar i aprovar, si s’escau. 

f) D’altres que la normativa i/o el Departament els pugui atribuir. Es reuniran un cop per 
setmana i el director aixecarà acta dels temes tractats. Per trobar un major detall de 
les funcions de cada càrrec cal adreçar-se a les Disposicions d’Inici de Curs que, 
abans que acabi el curs anterior, el Departament d’Ensenyament publica. 
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2.2 ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 
  2.2.1 Director/a 
Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de 
direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, 
funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal. 
Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels 
centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord 
amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip 
directiu i, si s’escau, del consell de direcció.  
Funcions de representació del director/a 
La direcció d’un centre públic representa ordinàriament  l’Administració educativa en el 
centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 
a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades 

per l’Administració. 
b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció, i 

presidir els actes acadèmics del centre. 
c) Així mateix, representa el centre davant totes les instàncies administratives i socials i, 

en aquesta condició, li correspon traslladar a l’Administració educativa les aspiracions i 
necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. 

 
Funcions de direcció pedagògica i lideratge 
La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. 
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 
 b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb 
el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 
 c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el projecte 
lingüístic del centre. 
 e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 
 f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació 
de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 
 g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l'article 
124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article 115.  
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació 
general anual. 
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 i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 
eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 
 j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 
personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 
 
Funcions de direcció en relació amb la comunitat escolar 
La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té les 
funcions següents específicament relacionades amb la comunitat escolar. 

a) Funcions relatives en matèria d’organització i funcionament del centre. 
b) Funcions específiques en matèria de gestió. 
c) Funcions específiques com a cap del personal del centre. 
d)  Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i 
cooperació amb les famílies, per facilitar l'intercanvi d'informació sobre l'evolució 
escolar i personal dels seus fills.  

e)  Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s'hi 
refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes 
d'organització i funcionament del centre i les previsions de l'ordenament. En l'exercici 
d'aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d'intervenció, directa 
o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions 
d'arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la 
comunitat educativa.  

f)  Garantir l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i 
orientar-lo a l'assoliment dels objectius del projecte educatiu.  

g)  Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l'adopció de les decisions 
que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre.  

h)  Assegurar la participació efectiva del claustre en l'adopció de les decisions de 
caràcter tecnicopedagògic que li corresponen. 

i)  Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, quan 
escaigui, amb les associacions d'alumnes 

j)  Promoure la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís de 
cooperació i d'integració plena en la  prestació del servei d'educació de Catalunya, 
en el marc de la zona educativa corresponent. 

 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l’ordenament 
atribueix a la direcció del centre. 
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2.2.2 Cap d’estudis  

a) Establir el Planning general de tot el curs a l’inici del mateix. Donant proporcionalitat 
d’hores lectives per trimestre. Igualment compatibilitzar totes les activitats de centre i 
dies festius i de lliure disposició acordats en claustre i Consell escolar municipal. 

b) Proporcionar uns horaris a l’equip docent adequats i segons normatives vigents. 
Igualment uns horaris de grup-classe i aules. 

c) Vetllar en el dia a dia pel funcionament, a nivell organitzatiu, del centre. Això es mirar les 
possibles absències del professorat per cobrir la guàrdia i control de faltes d’assistència 
diària d’alumnes amb enviament de sms i/o missatge push a famílies, mitjançant la 
plataforma Virtus Class. 

d) Coordinar les sortides i activitats complementàries a nivell organitzatiu (amb Coord. 
Pedagògica) i proporcionar al claustre horaris nous. 

e) Fer la distribució de reunions al llarg del curs per satisfer les necessitats pedagògiques, 
organitzatives, ... 

f) Fer l’acollida i acompanyament al professorat nouvingut al centre 
 

2.2.3.Secretàri/a 
a) Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de 

l'institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la 
prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a l'institut, quan el director així 
ho determini. 

b) Són funcions específiques del secretari les següents: 
c) Exercir la secretaria del claustre de professorat i del consell escolar i aixecar les actes 

de les reunions que celebrin. 
d) Tenir cura de les tasques administratives de l'institut, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 
e) Estendre les certificacions i els documents oficials de l'institut, amb el vistiplau del 

director. 
f) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en 
entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del 
centre. 

g) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

h) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 
d'acord amb la normativa vigent. 

i) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
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j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, l'alienació i 
lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb la 
normativa vigent. 

k) Gestió de la plataforma VirtusClass i del Moodle del centre. 
l) Dur a terme tasques d'administrador de la web del centre. 
m) Gestió de l'aplicatiu informàtic relatiu a l'assistència del professorat al centre, amb el vist 

i plau del Director. 
n) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o atribuïdes 

per disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 

2.2.4.Coordinació Pedagògica  
a) Establir, amb coordinació amb els Caps de Departament, el Planning general d’activitats 

complementàries adequades al currículum de cada nivell. Un cop aprovades pel Consell 
Escolar. Cal gestionar tots els mitjans pel seu compliment amb Coordinació 
d’extraescolars. 

b) Fer el traspàs de les escoles adscrites de Cervelló a l’institut i fer els grups de primer 
d’ESO. 

c) Coordinar-se amb les escoles de primària de Cervelló per assegurar la continuïtat en 
l’atenció a l’alumnat i per organitzar activitats conjuntes: diades, campionats esportius, 
concursos, col·laboracions puntuals de l’alumnat de l’institut en l’organització i posada 
en pràctica d’activitats per a l’alumnat de primària. 

d) Assistir periòdicament les reunions de les diferents comissions: Social, Diversitat, etc... 
e) Mantenir contacte amb les assistents socials del municipi de Cervelló. Col·laborar en tot 

el que calgui per aconseguir la màxima eficàcia en les actuacions . 
f) Compartir amb l’orientadora del centre la feina derivada de l’activitat de l’EAP al centre. 
g) Coordinar l’acció tutorial del centre i les reunions dels equips docents. 
h) Liderar les activitats de recollida de fons de les famílies de 3r d’ESO per a l’intercanvi 

amb Dinamarca de 4t d’ESO. 
i) Mantenir actualitzada la web del centre. 
j) Proposar activitats d’informació continuada pel professorat, en relació al PdD, PEC, 

Programació Anual de Centre i projectes específics. 
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2.2.5 Caps de Departament  
També són òrgans unipersonals els Caps de Departament 
a) Els Caps de Departament vetllaran pel bon funcionament de les àrees. Aixecaran acta 

de les reunions fent-hi constar els temes tractats, les propostes i els acords, i els faran 
arribar  al Cap d’Estudis. Procuraran que el material didàctic sigui l’adient per impartir la 
matèria, així com el mobiliari. Portaran conjuntament amb la Secretària les despeses 
que pugui fer cada seminari. Treballaran per arribar a acords sobre continguts, 
metodologia, activitats i avaluació respecte a cada nivell. També establiran coordinació 
amb altres àrees sobre aspectes comuns. 

b) Els Caps de Departament coordinen les activitats docents de les àrees i matèries 
corresponents, en concreten el currículum i vetllen per la metodologia i didàctica de la 
pràctica docent. El Cap de Departament té la responsabilitat de dinamitzar l’activitat del 
departament i tindrà cura de la coherència del treball que s’hi fa d’acord amb la 
dinàmica general del centre. 

c) La Direcció del centre proposarà cada curs les persones adients per aquests càrrecs en 
funció de la plantilla i de la normativa vigent en aquell moment.  

d) Les funcions de la resta de coordinacions ve recollida a la normativa. 
 
 2.3 ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ 

2.3.1 Consell Escolar 
El Consell Escolar, màxim òrgan consultiu del Centre. Està compost pel Director, el Cap 
d’Estudis, la Secretària (amb veu però sense vot) i per representants de tota la comunitat 
educativa: del professorat, de les famílies de l’alumnat, de l’AMPA, de l’alumnat, del PAS i 
de l’Ajuntament. Té entre d’altres les següents competències: 
• Avaluar i aprovar el Pla Anual de Centre ( PAC) i  la Memòria Anual de Centre (MAC) 

elaborat per l’equip directiu. 
• Nomenar representants dels pares i l’Ajuntament per formar part de la comissió de 

selecció de directors. 
• Conèixer  la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atingui a la normativa 

vigent. Ser òrgan de recurs de les decisions de la direcció en temes de disciplina. 
• Aprovar els comptes del centre i fer-ne el seguiment. 
• Elaborar i aprovar tots els documents del centre que estableixi la normativa. 
• Nomenar les diferents Comissions segons la normativa específica del CE, en què hi 

hagi representació dels diferents sectors de la comunitat educativa.   
• Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa. 
Les reunions del Consell Escolar(CE) seran com a mínim trimestrals i es podran convocar 
reunions extraordinàries a demanda d’un terç dels seus membres o per decisió del director. 
Els seus membres decidiran el dia i horari òptims per reunir-se, per consens.  
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La Secretària aixecarà acta, que posteriorment, abans del proper CE, en què hi hagi 
representació a tots els membres, per aprovar-la. La Secretària aixecarà acta de les 
reunions i s’enviarà per correu electrònic. Es podran fer esmenes i modificacions fins a la 
lectura de l’acta en la següent sessió. 
El procediment d’elecció dels membres del C. Escolar es farà segons el decret 317/2004 de 
22 de juny. 
Si es produeix una vacant del sector dels pares o alumnat, la plaça serà ocupada pel 
següent més votat. Si la vacant és del sector del professorat, es faran noves votacions tal 
com preveu el decret esmentat abans. 
El quòrum mínim perquè el claustre tingui validesa ha de ser de 2/3 de la seva totalitat. 
Les votacions  seran secretes, amb papereta, si algun membre del CE ho sol·licita. 
  2.3.2 Claustre de professorat 
El Claustre de professorat és l’òrgan propi de participació d’aquest sector al Centre. Està 
format per la totalitat del professorat que presta serveis al Centre i el presideix el Director i, 
en la seva absència, un altre membre de l’equip directiu. Cap d’estudis. 
Entre d’altres, el Claustre té encomanades les següents funcions: 
• Programar les activitats docents del Centre. Fixar i coordinar el treball d’avaluació i 

recuperació de l’alumnat, d’acord amb les àrees didàctiques i en coordinació amb el 
Consell de Direcció. 

• Elegir els seus representants al Consell Escolar. 
• Promoure les funcions d’orientació i tutoria de l’alumnat. 
• Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògica. 
• Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre i de les NOFCC. 
• Informar i aportar propostes al C. Escolar i al Consell de Direcció sobre l’organització i la 

programació general del Centre i per al desenvolupament de les activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars. 

• Conèixer  la resolució dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 
perquè s’atingui a la normativa vigent 

• Avaluar i aprovar la Programació General Anual (PAC) i la Memòria Anual de Centre 
(MAC). 

• D’altres encomanades per la normativa i/o proposades pel Departament. 
De sessions de claustre de professorat se’n farà  una per trimestre, com a mínim, abans o 
just després d’un període de vacances llarg (Nadal, Setmana Santa i vacances d’estiu). 
També es pot fer a demanda d’un terç dels seus membres o quan el convoqui l’equip 
directiu. L’assistència a les seves sessions és obligada. 
Els acords aprovats en claustre per majoria simple tenen caràcter vinculant.. Les votacions 
seran secretes, amb papereta, si algun membre del claustre ho sol·licita. 
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El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de dos terços dels seus 
components. La Secretària aixecarà acta de les reunions i s’enviarà per correu electrònic. 
Es podran fer esmenes i modificacions fins a la lectura de l’acta en la següent sessió. 
 

2.3.3.  Consell de Direcció 
El consell de Direcció és un consell de proposta i consultiu en acords de funcionament, tant 
a nivell d’organització com a nivell curricular.  
Aquest consell es constitueix amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la realització, aplicació i 
avaluació del Projecte Curricular i Educatiu de Centre. També per elaborar propostes i 
planificar el procés de debat dels diferents equips de treball (recollint aportacions, retocs i 
ajustaments) i per últim avaluar-ne la pràctica.  
 
Les funcions del Consell de Direcció seran: 

1. Elaborar propostes. 
2. Millora de l’assoliment de les competències bàsiques ( CCBB ). 
3. Criteris en l’Acció Tutorial. 
4. Criteris en l’organització del Currículum Diversificat. 
5. Criteris en les Adequacions Curriculars. 
6. Pautes metodològiques i didàctiques en coordinació amb els caps de departament. 
7. Pautes per a l’avaluació i criteris d’avaluació de l’alumnat. 
8. Distribució de matèries comunes i optatives al llarg de l’etapa. 
9. Organització de l’espai, el temps i els recursos del centre. 
10. El funcionament de les juntes d’avaluació. 
11. L’organització del centre: per exemple, criteris d’organització d’horaris. 
12. Activitats complementàries i extraescolars. 
13. Avaluar els projectes i programes desenvolupats al centre 
14. Coordinar els treballs dels equips de professorat d’àrea, de curs i de tutoria per tal 

d’assegurar la coherència interna amb el PEC. 
 
Formen part del Consell de Direcció: els membres de l’equip directiu i els professors i 
professores del claustre designats pel Director/a . 
El Director convoca aquestes reunions, que es faran dins de l’horari del professorat. 
Qualsevol membre del consell podrà aportar els punts que consideri convenients. Els haurà 
de lliurar al director/a amb suficient d’antelació. 
Les reunions es convocaran mitjançant comunicat telemàtic amb un mínim de 24 / 72 hores 
d’antelació i es reflectiran temes tractats i acords a les actes per tal de facilitar el procés de 
seguiment i avaluació del treball del Consell.  
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L’assistència a les seves sessions és obligada. El/la Coordinador-a Pedagògica aixecarà 
acta de totes les sessions i podran fer-se esmenes i modificacions fins la lectura de l’acta 
en la següent sessió. 
 
2.4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ (DAC 102/2010) art 19.1.a 
2.4.1 Coordinació de nivell tutoria 
Cada nivell educatiu tindrà un coordinador, designat pel director. Les seves funcions seran: 

• Coordinar el pla d’acció tutorial amb el Coordinador Pedagògic i tots els tutors del 
nivell. 

• Donar suport els tutors en tots els àmbits referents a la tutoria. 
• Coordinar amb coordinació pedagògica, i coordinació activitats complementàries. 
• Portar , conjuntament amb coordinació pedagògica, les reunions de tutors de nivell. 

2.4.2.Coordinació Informàtica 
Les seves funcions seran: 

Manteniment de tots els aparells i aplicacions de propietat del centre. 
Control i inventari de tot l’equipament TIC del centre i les seves renovacions i adquisicions. 
Ajut  a l’alumnat, professorat i personal administració i serveis. 

2.4.3. Coordinació emergència i riscos laborals 
Les seves funcions serán: 
Dissenyar i revisar, si s’escau, el pla d’emergència del centre en totes les seves 
vessants. 
Programar, conjuntament amb el Director, el simulacre de cada curs i extreure les 
conclusions per millores en el pla. Passar les dades i informes els estaments superiors. 
Manteniment de la senyalització de tot el pla. 
Informar, reparar i fer-ne el seguiment dels possibles riscos laborals de tots els 
col·lectius (PAS i docents). 

2.4.4.Coordinació activitats complementàries 
Les seves funcions seran: 
Coordinar amb coordinació pedagògica les activitats complementàries. 
Gestionar preus amb les empreses que faran aquestes activitats. 
Fer pressupostos per nivells educatius i trimestres, el més detallats possibles. 
Fer el seguiment, conjuntament amb secretaria, dels pagaments d’alumnes i a entitats. 
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3. ORGANITZACIÓ PEDAGÓGICA DEL CENTRE: 
3.1 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

3.1.1 Equips docents 
Els Equips Docents estan formats pel conjunt de professorat d’un mateix curs.  
Funcions de l’equip docent: 
• Seguiment i orientació de l’alumnat (seguiment del procés d’aprenentatge, avaluació 

determinació del currículum optatiu de l’alumnat, detecció de mancances i presa de 
decisions sobre les mesures més adients,…) 

• Coordinació de les programacions (adequacions curriculars, estratègies d’aprenentatge, 
coordinació d’activitats extraescolars,…) 

• Coordinar aspectes transversals (procediments generals, normes, clima de treball, 
tècniques d’estudis, coeducació, aspectes medi ambientals…) 

• Vetllar per la coherència de les programacions establint relacions o les possibles 
connexions entre continguts de diferents matèries. 

• Unificar criteris d’avaluació. Participar en les Juntes d’avaluació on es decideixen les 
promocions de curs i les acreditacions de l’ESO. 

• Les reunions d’Equips Docents es realitzaran els dimarts a partir de migdia. El 
professorat rebrà un calendari periòdicament on hi haurà les dates i horari de realització  
d’aquests reunions d’ equips docents de 15 a 17h. 

• Es farà una acta de cada reunió, els tutors actuaran com a secretaris i el Cap d’estudis 
o la Coordinadora pedagògica, com a presidents d’aquestes reunions. L’acta la farà el 
tutor/a o el membre de l’equip directiu que hi assisteixi. 

 
3.1.2. Departaments didàctics 

El nostre centre compta amb 6 Caps de Departament, tot i que el centre està organitzat en 
5 Departaments didàctics: 
• Departament de llengües: en forma part el professorat de Llengua i literatura catalana i 

Llengua i literatura castellana. Li correspon un Cap de Departament. 
• Departament de llengües estrangeres: en forma part el professorat de llengua anglesa i 

llengua francesa. Li correspon un Cap de Departament. 
• Departament de Ciències Socials: en forma part el professorat de Geografia i Història i 

Orientació educativa. Li correspon un Cap de Departament. 
• Departament de Ciències: en forma part el professorat de Tecnologies, Física i Química, 

Biologia i Matemàtiques. Li corresponen 2 Caps de Departament. 
• Departament d’Expressió: en forma part el professorat de Educació visual i plàstica, 

Música i Educació física. Li correspon 1 Cap de Departament. 
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3.1.3. Professorat 
El professorat és el responsable més directe de la tasca educativa. El professorat exerceix 
les seves funcions com a personal docent en el centre quan actua en presència de 
l’alumnat dins i fora de l’aula i, en conseqüència, vetllarà perquè la vida al centre es 
desenvolupi amb normalitat tenint cura que tothom observi aquest reglament amb la finalitat 
d’assolir un clima adequat d’educació, respecte i correcció envers les persones i les coses. 
 
Funcions del professorat : 
1. Seguiment de la programació d’àrea i dels criteris i metodologia d’avaluació fixats pel 

departament corresponent. Aquests criteris d’avaluació i de recuperació es comunicaran 
per escrit a l’alumnat a principi de curs. 

2. El professorat té l’obligació de respectar l’alumnat. Es consideren inadmissibles, en 
conseqüència, les agressions verbals i físiques. 

3. Manteniment de les aules de l’ambient d’estudi, atenció i treball necessaris per al 
correcte desenvolupament de les tasques, intervencions i activitats realitzades per 
l’alumnat a classe o a casa seva en el marc de la programació d’àrea. 

4. Informar i explicar a l’alumnat  els criteris d’avaluació de cada matèria reflectits  i els 
criteris de qualificació. En cas de desacord en la seva valoració, el professorat en farà 
els aclariments necessaris en el termini màxim d’una setmana després del lliurament de 
la qualificació. 

5. Control quotidià de la neteja, ordre, estat de manteniment i desperfectes a l’interior de 
l’aula. En cas de detectar-hi alguna anomalia, el professorat adoptarà les mesures 
oportunes comunicant immediatament a direcció els desperfectes, el desenvolupament 
dels fets i el nom dels responsables, si són coneguts. Les diferents tasques seran 
assignades als grups de color de cada grup classe. 

6. Control de l’assistència de l’alumnat. El professorat passarà llista a totes les sessions i 
registrarà les absències, retards i altres incidències anotant-ho al Virtus CLASS/ web 
APP. 

El professorat tancarà les aules després de les sessions que precedeixin al períodes 
d’esbarjo, en finalitzar el dia, i sempre que l’aula no tingui ocupació a l’hora següent. 
Tindran cura que les finestres i els llums quedin tancats, de la higiene de les taules i que les 
cadires es posin damunt les taules a l’última hora d’ocupació de l’aula. Així mateix tancaran 
les PDI. En aquestes tasques podran comptar amb la col·laboració dels grups de color que 
s’encarreguin del manteniment i neteja. 
En totes les avaluacions el professorat  farà comentaris escrits a l’aplicació informàtica 
proporciona el Departament, que en posar les qualificacions per orientar l’alumnat i les 
famílies dels aspectes a millorar. 
 

3.1.4 Assistència  professorat 
1. El professorat està obligat a complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix; 

està obligat, també, a assistir als claustres, a les reunions d’equip docent i a les 
derivades de la seva condició de tutor o del càrrec que ocupi. 
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2. Són també d’assistència obligatòria les altres reunions extraordinàries no previstes en la 
programació general del centre que siguin degudament convocades per direcció.  

3. Igualment, seran d'obligada assistència per tot el professorat, aquelles activitats, 
degudament programades, que formin part del Projecte Educatiu de Centre ( PEC), dins 
o fora de l'horari habitual. 

4. Les absències són justificades quan hi ha llicència o permís concedits, seguint les 
directrius que marqui la Normativa d’Inici de Curs. 

5. La direcció del centre i/o Secretaria) vetllarà perquè les comunicacions de baixa, 
confirmació i alta mèdica siguin trameses a la Delegació Territorial amb la màxima 
urgència. 

6. Els permisos es concedeixen per les causes recollides en les Normes d’Inici de Curs de 
cada any, així com a la resta de la normativa vigent. El permisos regulats seran 
concedits per la direcció del centre. Cal omplir els models de sol·licitud i lliurar-los a la 
direcció amb antelació. En alguns casos, segons la normativa, les llicències les 
concedeix la Direcció dels Serveis Territorials. 

7. Els justificants de faltes es lliuraran a Secretaria en la major brevetat possible. Quan es 
produeixi una falta d’assistència o de puntualitat i no resulti justificada, el director ho 
notificarà immediatament a la persona interessada. I ho comunicarà als Serveis 
Territorials segons indiqui la normativa vigent. Aquest fet li pot suposar la suspensió de 
sou.  

8.  Es portarà un control  amb l’aplicació específica del Departament, per part de secretaria 
amb la supervisió de Direcció, i serà públic amb periodicitat mensual a la sala de 
professorat. 

 
3.1.5 Professorat de guàrdia  

• Les funcions fonamentals del professorat de guàrdia són les de vetllar per l’ordre en el 
centre en les hores de classe i d’esbarjo. També verificar les classes del professorat 
absent mitjançant el full de guàrdies. Davant circumstàncies no previstes cal que actuï 
amb immediatesa i posi en coneixement de l’equip directiu, quan sigui possible, els fets i 
l’actuació realitzada. 

• El primer que haurà de fer el professor de guàrdia és verificar al full de guàrdies de 
consergeria, l’absència o no del professorat.  

• El professorat iniciarà la guàrdia puntualment, evitant la possible conflictivitat dels canvis 
de classe, farà una volta pel centre confirmant que cada grup es troba amb el seu 
professor o professora i no queda alumnat fora dels espais de docència. 

• En cas d’absències, anirà a la classe a fer la substitució que li ha notificat l’Equip 
Directiu, haurà de comprovar la presència de l’alumnat a la classe i en registrarà les 
incidències mitjançant la plataforma  de comunicació de famílies VIRTUS Class.  

• Comptarà amb el suport del membre de l’Equip Directiu disponible en aquell moment. 
• Sempre que sigui possible el professorat de guàrdia s’encarregarà que l’alumnat faci els 

treballs preparats pel professorat que ha previst la seva absència. El professorat de 
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guàrdia recollirà aquests treballs un cop fets i els deixarà a la gaveta del professorat 
absent (prèvia indicació del professorat absent). 

• El professorat de guàrdia sempre ha d’estar localitzable a la seva sala de professorat. Si 
el professorat absent fa classe a una aula específica (laboratoris, informàtica, plàstica, 
educació física...), el professor o la professora de guàrdia portarà l’alumnat a la seva 
aula o a una aula lliure. En cas que el professorat de guàrdia no estigui cobrint a un 
company la seva guàrdia, o no tingui cap alumne amb ell, donarà suport al professorat 
que estigui fent la guàrdia de pati. 

• El professorat de guàrdia de pati es passejarà per les zones d’esbarjo exteriors 
assignades vetllant que no es produeixi cap incidència. Haurà de controlar la no entrada 
a mòduls, excepte en aquells habilitats per anar als lavabos. En cas de pluja, l’alumnat 
romandrà al porxo o bé als espais habilitats puntualment. 

• En cas de sortides dels alumnes del centre (malalts i/o accidents), el professorat de 
guàrdia vetllarà perquè es compleixi el protocol d’entrades i sortides del centre en 
aquestes NOFCC. 

• El professorat de guàrdia es farà responsable dels alumnes que temporalment i 
ocasionalment són expulsats de classe. Els portaran a l’aula de tutoria, controlat per ell, 
si està disponible, i si està fent una substitució el portarà a l’aula on està fent la guàrdia. 
En cap cas, un alumne pot sortir sol de l’aula expulsat i/o malalt. Anirà acompanyat d’un 
company/a dirigint-se a la  consergeria per localitzar el professor de guàrdia. 

 
3.1.6  COMISSIONS DIVERSES: composició, funcions-responsabilitats-periodicitat 
reunions 
 
                      3.1.6.1 Comissió Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 
Està formada pel Coordinador Informàtic, algú de l’equip directiu, un professor voluntari( si 
potser algú que domini, (Departament  Tecnologia) i qualsevol persona del col·lectiu de 
pares que pugui aportar els seus coneixements i que la direcció ho cregui convenient.. 
Es reunirà amb una periodicitat mínima de 3 cops cada curs i amb caràcter d’urgència si 
cal. 
Funcions:  
Manteniment de tots els aparells i aplicacions de propietat del centre. 
Control i inventari de tot l’equipament TIC del centre i les seves renovacions i adquisicions. 
Ajut  a l’alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. 
 
                      3.1.6.2  Comissió Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC). 
Està formada pel Coordinador Tecnologies  Aprenentatge i Comunicació, Coordinador TIC 
algú de l’equip directiu, un professor voluntari. Si pot ser algú que domini aquest àmbit. 
Es reunirà amb una periodicitat  mínima de 4 cops cada curs i amb caràcter d’urgència si 
cal. 



                                                     Normes Organització, Funcionament  i Convivència de Centre v0915________________ 

 

 NOFCC                                                                                                                                                                                    _____________  _____________  _____________  _____________                                       
Pàgina 25 

Funcions:  
Valoració, seguiment del Pla TAC. 
Donar suport a l’alumnat, professorat i personal administració i serveis. 
Formació professorat. Creació segons demanda de cursos per anar millorant en l’aplicació 
de les noves tecnologies i aprenentatges al centre. 
 

           3.1.6.3. Comissió Graduació de 4t ESO. 
Està formada pels Tutors de 4t ESO del curs actual, l’orientadora, el coordinador 
pedagògic, un professor voluntari  i alguns representants de pares i  1  membre de l’AMPA. 
Es reunirà  a partir de primers d’any natural per preparar la cerimònia de graduació. Seran 
reunions de preparació i al final de valoració. 
Funcions:  
Presentar una proposta al claustre de format. 
Establir el protocol de cerimònia 
Determinar obsequis de cada estament. 
Preparar els discursos . 
Sol·licitar a l’Ajuntament els espais i equipaments necessaris. 
 
 
2  ORGANITZACIÓ ALUMNAT 

3.2.1 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
A l’institut de Cervelló tenim en compte les característiques del seu alumnat i la diversitat de 
necessitats i ritmes d’aprenentatge. L’organització del centre permet la planificació, 
coordinació i execució de pràctiques educatives que facilitin l'aprenentatge i l’èxit acadèmic 
i social de tot l'alumnat. 

3.2.1.1 Detectar i fer seguiment de les necessitats educatives de l’alumnat 
Actuacions:  

• Reunió de traspàs d’informació amb els centres de primària. De manera molt especial, 
la d'aquells alumnes amb necessitats educatives específiques, amb talents superiors i 
amb trastorns d'aprenentatge. 

• Seguiment  per part de professional d’orientació educativa juntament amb els tutors del 
procés d’adaptació a l’institut tant pel que fa a aspectes de desenvolupament personal i 
social com de les estratègies didàctiques adequades per al seu rendiment educatiu. 

• Agrupació de manera heterogènia de l'alumnat. En funció de les necessitats del centre a 
nivell organitzatiu, s’ofereixen les matèries específiques ateses a les característiques del 
curs escolar, amb el compliment del currículum i les disposicions d’inici de curs.  

• Organitzar els itineraris a 4t d’ ESO. Aquest seran definits tenint en compte les 
necessitats d’organització del centre. 
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• Cal que les famílies estiguin informades dels esforços que fa el centre per a la millora 
dels resultats acadèmics dels seus fills i que s’impliquin al màxim en totes les 
actuacions que s’emprenen al centre per tal de tenir opcions d’èxit. 

• L’objectiu és que la majoria de l’alumnat aprovi i promocioni al curs següent. En cas que 
no sigui possible es vetllarà perquè l’alumne se situï en el grup més adequat a les seves 
necessitats i que sigui atès pel departament d’orientació  per tal de prevenir l’increment 
de la desmotivació i de la baixa autoestima.  

3.2.1.2  Actuacions de caràcter curricular a nivell de centre 
Elaboració de plans individualitzats PI, com una  eina per a la planificació de mesures, 
actuacions i suports per donar resposta a determinats alumnes com: 

• Alumnat que requereix mesures més personalitzades per progressar i aprendre 
• Alumnat nouvingut  
• Alumnat que està compartint escolarització amb un altre centre o servei educatiu  
• Alumnat que presenta una malaltia, trastorn o discapacitat que requereix una 

programació adaptada  
• Alumnat d’altes capacitats 

 
  3.2.1.3 Programes de diversificació curricular. Projecte avança 

El Projecte Avança és un programa d’atenció a la diversitat. Té com a finalitat d’ajudar a 
l’alumnat amb greu desmotivació, alumnat que mostra un rebuig al sistema educatiu, 
alumnat amb dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell de competències en la 
majoria de matèries i que mostren interès per iniciar-se en el món laboral. 
L’institut gestiona amb el Departament d’Ensenyament i amb la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Cervelló un conveni on l’alumne/a pugui realitzar de forma pràctica una part 
de la seva formació fora del centre educatiu en horari escolar.  
L’objectiu que aquest alumnat pugui obtenir el títol de graduat en secundària. Per fer-ho, 
l’organització dels continguts i la metodologia és personalitzada. 
L’equip docent i l’orientadora educativa fa la proposta de l’alumnat a la CAD. 
El Programa comença al segon trimestre fins a final de curs. La periodicitat de la 
participació de l’alumne  en el programa s’acordarà cada curs entre 6 a 12 h setmanals, la 
resta de l’horari estarà amb el seu grup classe.  
En cas que l’alumne presenti una conducta absentista o contrària a les normes generals de 
conducta, es comunicarà a l’orientadora de l’Institut per tal de reconduir la seva conducta. 
En cas que aquestes conductes persisteixin es donarà per acabada la seva participació en 
el programa.  
Coordinació i seguiment 

• A l’inici del Projecte es pactaran les tasques a realitzar per l’alumne/a, entre l’entitat 
o servei municipal i la responsable del Projecte.  

• S’establirà un seguiment i coordinació entre l’orientadora i la persona-tutora 
responsable de l’entitat o servei municipal. 
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• L’alumne/a  la persona-tutora responsable de l’entitat farà un registre sobre 
l’assistència, actitud i grau de participació en les activitats proposades. 

• L’alumne/a farà un diari o quadern on anotarà les activitats realitzades 
setmanalment.  

3.2.1.4    Actuacions a nivell de tutoria 
És competència del tutor el coneixement individualitzat de cada alumne i en especial 
de tot allò que afecti el seu rendiment acadèmic i el seu benestar. 
És competència del tutor el coneixement de les famílies i l’estímul a l’aplicació del 
seu potencial educatiu. 
És competència del tutor la cohesió del grup i la integració de tothom. L’instrument 
essencial és l’assemblea setmanal i la sessió d’Escolta’m. 

3.2.1.5  Actuacions a nivell d’aula 
Possibilitat de treballar a diferents nivells amb l’ús de les TIC. 

• Promoció de les possibilitats de l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu en grups de 
treball heterogenis i canviants. Els grups heterogenis ensenyen valors com igualtat, 
tolerància i solidaritat que formen part dels objectius de l’educació.  

• La interacció entre iguals propicia l’aprenentatge. 
. 
3.2.2 Drets de l’alumnat 

L’alumnat de l’institut té dret a rebre els ensenyaments pels quals s’ha matriculat, a gaudir 
de les instal·lacions del centre en les condicions d’ús que s’indiquin, a elegir i ser elegit pels 
diferents càrrecs representatius reservats a l’alumnat i a participar en totes aquelles 
activitats incloses en l’horari lectiu. 
 
Per presentar les seves queixes i/o suggeriments, pot adreçar-se directament o a través 
dels seus Cap de color, Delegat, sots-delegat al Tutor o Tutora del propi grup.  
En el cas de discrepàncies en una nota acadèmica s’haurà de dirigir primer al professorat 
afectat. En segon lloc al Cap de Departament de l’àrea afectada i en darrera instància a 
l’Equip Directiu. 
 
QUEIXES I RECLAMACIONS   
 Reclamacions sobre qualificacions obtingudes durant el curs, veure ............pag.42,43 i 44. 

 
 

3.2.3 Deures de l’alumnat 
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 
comunitat educativa. 
Aquests deures es concreten en les següents obligacions: 
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• Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes en la programació 
general del centre i respectar els horaris establerts. 

• Realitzar tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions 
docents. 

• Respectar l’exercici del dret de l’estudi dels seus/de les seves companys/es. 
• Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 

com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

• No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe 
o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

• Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 
centre. 

• Complir aquestes NOFCC. 
• Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats, sense perjudici que 

puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d’ acord amb el 
procediment que s’estableix a les NOFCC. 

• Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, 
per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament a la tutoria i l’orientació i de la 
convivència en el centre. 

• Propiciar un bon ambient convivencial i respectar el dret dels altres per tal que no sigui 
pertorbada l’activitat normal a les aules. 

• L’alumnat ha de  venir al centre amb una indumentària correcta d’acord amb la 
normativa. S’entén per tal que l’alumnat no podrà anar sense samarreta, dur gorres, 
escots o maquillatges excessius. En cap moment la seva aparença externa pot denotar 
una ideologia contrària a la del projecte educatiu del centre.  

• No podrà mostrar actituds d’afecte excessives, ni contacte físic, dins el recinte escolar. 
• A les classes d’Educació Física serà obligatori l’ús del vestuari adequat: xandall o roba 

esportiva i calçat esportiu. L’alumnat que no en porti no podrà fer activitat física aquell 
dia. Tampoc poden portar pírcings en llocs que puguin ser perillosos per a ells o per a la 
resta dels companys. Veure la normativa específica de la matèria d’Educació Física, en 
el moodle de cada curs nivell educatiu. 

 
3.2.4 Assistència i puntualitat de l’alumnat.  

L’alumnat té l’obligació d’assistir a classe tot respectant l’horari. Les portes del centre 
s’obriran a les 7.55, sent les 8h l’hora d’inici de les classes. Passats 5 minuts de l’hora 
d’entrada, no es permetrà l’entrada d’alumnat a l’aula, per no destorbar l’ambient de lectura. 
La falta de puntualitat quedarà registrada a Consergeria i comptarà com absència a primera 
hora. 
En cas d’arribar al centre passades les 8.05h, l’alumnat no podrà entrar a classe fins a les 
8.30h i restarà a l’espai on se li indiqui fins a la propera sessió de classe. Quan s’acumulen 
2 retards, es notificarà per escrit i /o telefònicament a les famílies amb la finalitat de trobar 
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una solució al problema. En cas de reincidència, acumulant un 3r retard suposarà una 
mesura cautelar que pot arribar fins a la conseqüent privació d’assistència al centre durant 
1 dia. Si es manté aquesta conducta pot suposar l’obertura d’un expedient disciplinari. 
L’alumnat podrà entrar al centre en qualsevol moment si porta una justificació escrita. Però 
no entrarà a l’aula fins a l’inici de la classe següent.  No seran admeses com a  
justificacions, les que s’emetin per haver-se adormit. 
• L’assistència es controlarà diàriament i a cada hora, així com en les sortides d’àrea. Es 

registraran les absències i retards al programa de comunicació amb les famílies Virtus 
Class  + web+ app. S’enviarà un sms a les famílies de l’alumnat absent  al voltant de les  
9:00 hores per comunicar l’absència del seu fill/a. 

• Si es preveu que pot haver-hi, o que recentment hi ha hagut, una falta d’assistència i /o 
retard es podrà recollir a consergeria un full justificant. L’alumnat té com a màxim 48 
hores per lliurar el justificant d’absència al tutor o posar una nota a l’agenda  per 
demanar la justificació. 

• El professorat és qui marca l’inici i final de les classes. L’alumnat no podrà sortir de 
l’aula si el seu professorat no l’autoritza a fer-ho. 

• 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 la 
sessió. 

• En termes generals, si l’alumnat ha de sortir de l’Institut per qualsevol motiu haurà de 
portar una autorització signada pels responsables legals. Aquesta autorització s’haurà 
de lliurar al professorat de guàrdia. La família, o un adult autoritzat, recollirà l’alumnat al 
vestíbul del centre. Signarà a consergeria un document conforme se l’emporta, segons 
model. 

 
3.2.5 Dret a vaga 

El dret a falta d’assistència col·lectiva queda reglamentat de la manera següent: 
A partir de tercer d’ ESO l’alumnat té dret a vaga sempre que acompleixi les següents 
condicions: 
• Que la vaga sigui convocada per un sindicat d’estudiants o una organització 

reconeguda. 
• Que es constitueixi un comitè de vaga format per dos alumnes interlocutors amb la 

direcció i la resta de representants de l’alumnat. 
• Que el comitè, amb el coneixement de la direcció, informi l’alumnat de la convocatòria i 

de les reivindicacions i reculli les signatures dels qui s’hi adhereixin. 
• Que la convocatòria sigui comunicada a la direcció amb 72 hores d’antelació i per escrit. 

En aquest escrit hi ha de constar el dia i hores de la vaga, els actes previstos, els motius 
de la vaga i el nombre d’alumnat que s’hi adhereix. 

• La vaga serà notificada a les famílies sigui quin sigui el curs de l’alumnat i es sol·licitarà 
la seva conformitat. 
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• L’alumnat de primer cicle d’ ESO  (1r  i 2n d’ESO) no pot  exercir el dret a vaga segons 
LEC.   

 
3.3. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L’ALUMNAT 

3.3.1. Acció i coordinació tutorial: 
L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat de tot el professorat que intervé en un mateix 
grup en la mesura que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els continguts 
propis de la matèria, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i l’adaptació dels 
ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta l’alumnat. 
Per a cada grup classe s’assigna una persona tutora que vetllarà per mantenir una relació 
el màxim d’ individualitzada, personalitzada i propera amb l’alumnat. Al mateix temps, té la 
responsabilitat d’obtenir les dades de l’alumnat assignat i de traslladar-les a la carpeta 
individual de tutoria. Treballarà en coordinació amb el coordinador/a de nivell, el 
coordinador pedagògic-a i els tutors de la resta de grups. 
   
  Funcions del tutor o tutora de grup: 
• Desenvolupar la sessió de tutoria: 1 hora setmanal organitzada en una hora 

d’assemblea i  de programa Escolta’m. Aquest es portarà a  terme sempre que la 
plantilla ho permeti. 

• Col·laborar amb el sistema de participació de l’alumnat a les reunions de Consell de 
Classe, Consell de nivell.  

• Presidir les reunions d’avaluació. 
• Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte en el grup. 
• Assistir a les reunions de tutors i tutores. 
• Col·laborar en l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial del centre i fer-ne el seguiment i 

l’avaluació en les corresponents reunions de coordinació. 
• Convocar i presidir, juntament amb una persona de l’equip directiu, les reunions amb les 

famílies del grup. Entrevistar-se amb l’alumnat diverses vegades al llarg de l’any, sent 
preceptiu que ho faci una vegada al curs i cada cop que sigui necessari per a 
l’orientació personal o acadèmica.  

• Seguiment de l’assistència i del rendiment acadèmic de l’alumnat amb l’ajuda de la 
plataforma Virtus Class, que és el programa de comunicació amb les famílies. 

• Establir dins el seu horari de permanència al centre, una hora per atendre 
personalment, i quan convingui, l’alumnat que té al seu càrrec i les seves famílies.  

• Informar l’alumnat sobre el funcionament del centre.  
• Entrevistar-se individualment amb els pares i informar-los de l’aprofitament acadèmic i 

de l’evolució personal del seu fill o de la seva filla com a mínim un cop l’any. 
• Comentar els resultats de l’avaluació amb l’alumnat. En els butlletins de notes farà 

constar les observacions de la Junta d’Avaluació i les accions de millora. 
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• Donar a conèixer la Carta de Compromís a les famílies, fer-la signar i arxivar-la dins 
l’expedient  personal. Pot afegir-hi addendes personalitzades amb el consens de l’equip 
directiu i les famílies. 

• Fer el seguiment del programa “Un món ple de valors” i del Programa de Participació  
de l’alumnat de la seva tutoria. 

• Revisar a final de curs tota la informació de l’alumnat de la seva tutoria, fer un resum del 
més rellevant i organitzar la documentació per un correcte trasllat d’informació al nou 
tutor. 

 
3.3.2 Orientació acadèmica i professional 

L’article 15 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius planteja l’orientació 
educativa des de tres àmbits: el personal, l’acadèmic i el professional. Al nostre centre són 
els tutors i tutores els que coordinen i gestionen tots tres aspectes del seguiment dels 
alumnes amb el suport de l’orientació educativa.  
La prevenció de l’abandonament escolar és una de les nostres prioritats en l’acció tutorial 
de l’etapa, especialment a segon cicle de l’ESO. És per això que tractem de donar resposta 
a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i a les diferents situacions personals mitjançant la 
detecció precoç de les dificultats a primer i segon de l’ESO per, posteriorment, facilitar 
l’accés als estudis postobligatoris al màxim nombre possible d’alumnes . 
L’orientació educativa de 3r i 4t d‘ESO forma part del PLA D’ACCIÓ TUTORIAL,  amb 
l’objectiu de donar resposta a l'orientació personal, acadèmica i professional que ha de 
rebre l‘alumnat per decidir el seu futur immediat. 
Orientació acadèmica i professional  té com a objectiu informar i acompanyar a l’alumnat i a 
les famílies en aquest moment de transició educativa i adequar la funció orientadora a les 
necessitats del nostre l’alumnat. 
Els objectius que es treballen són: 
• Facilitar a l’alumnat recursos, eines i informació que afavoreixin la presa de decisions 

respecte al seu futur acadèmic i/o professional. 
• Fomentar l’autoconeixement respecte a : Valors, interessos professionals i capacitats 
• Facilitar el coneixement de les diferents intineraris que els alumnes han de seguir per 

poder desenvolupar una professió determinada. 
• Posar en pràctica diferents competències, necessàries en la formació dels alumnes, 

com són l'ús de les noves tecnologies, el treball en equip, l'autoavaluació, la gestió de la 
informació i la presa de decisions. 

 
3.3.2.1 Orientació educativa a 3r d’ESO 

Actuacions 
• Reunions de nivell entre els tutors i l’orientadora educativa, per acordar les activitats 

a realitzar a tutoria i marcar un calendari d’aplicació (2n trimestre). 
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• Donar informació a l’alumnat i portar-los cap a una reflexió personal per poder 
elaborar el seu “Projecte de futur” a través de un dossier de fitxes que realitza a 
tutoria, on treballi els aspectes d’aptituds, interessos i pressa de decisions. 

• Realitzar un qüestionari que es troba a Estudiar a Catalunya , Orientació del gencat, 
per avaluar la personalitat, interessos i capacitats amb relació als entorns 
professionals. 

• Entrevistes individuals amb l’alumnat per poder fer un treball més específic i 
personal. 

• Tria de l’itinerari, d’acord amb les seves aptituds i interessos. L’alumnat tria les 
optatives de quart que estan pensades d’acord amb els itineraris de batxillerat i de 
cicles.  

• Informar a les famílies per mitjà d’una reunió i amb un informe amb el treball 
d’orientació portat a terme. 

• Entrevistes amb aquelles famílies que els alumnes tenen un PI per poder fer una 
orientació més personalitzada. 

• Informació i orientació als alumnes i a les seves famílies cap els programes de 
formació i inserció PFI, com a sortida educativa i professionalitzadora per a aquells 
alumnes que tenen 16 anys i poques expectatives de superar l’ESO.  

• Informació resum a l’equip directiu sobre la tria dels itineraris de l’alumnat. 
 
3.3.2.2 Orientació educativa a 4t d’ESO 

Actuacions 
• Oferta d’optativa d’orientació. L’alumnat de 4t segueix aquesta optativa amb 

l’orientadora educativa al llarg del curs durant 1h setmanal. 
• Informació i treball  sobre la web Estudiar a Catalunya del Departament 

d’Ensenyament.  
• Es treballen els següents blocs al llarg dels tres trimestres 

o L’autoconeixement. Habilitats i aptituds. Interessos i capacitats. 
o El sistema educatiu. Presa de decisions. Els meu itinerari. 
o El món laboral.  

 
• Sessions puntuals: xerrades de pares d’alumnes i d’antics alumnes, visita de 

professorat d’altres institus amb ofertes de formació professional, programa escola-
empresa, visita al saló de l’Ensenyament, etc. 

• Entrevistes individuals amb l’alumnat per poder fer un treball més específic i 
personal. 

• Tria de l’itinerari, d’acord amb les seves aptituds i interessos. L’alumnat fa la seva 
proposta d’itinerari de batxillerat o de cicles . 

• Informació i coordinació amb les tutores de 4t d’ESO. 
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• Elaboració d’un document, Informe Orientador, per a les famílies amb el acord i/o 
recomanació dels tutors i l’orientadora sobre la proposta feta per l’alumne/a.  

• Entrevistes amb aquelles famílies que els alumnes tenen un PI per poder fer una 
orientació més personalitzada. Amb el suport del professional de l’EAP (si s’escau).  

• Informar a les famílies sobre el calendari i procés de preinscripció i matrícula.  
• Traspàs dìnformació amb la coordinadora de batxillerat de l’institut el Vall d’Arús de 

Vallirana. 
 
 
4.FUNCIONAMENT DE CENTRE: 

4.1 ASPECTES GENERALS 
4.1.1 Horari del centre. Entrades i sortides del centre 

L’horari del centre seguirà la normativa d’inici de curs que es publica cada curs escolar 
pel Departament d’Ensenyament. Aquest serà aprovat per consell Escolar i ratificat 
pels Serveis Territorials al Baix Llobregat.  
Cada curs s’estudiarà el millor horari per desenvolupar les tasques pedagògiques i 
poder gestionar els recursos humans i materials d’una manera més racional. Queda 
oberta la possibilitat de fer un estudi sobre la jornada intensiva, consultant tota la 
comunitat educativa. 

Les portes del centre s’obriran a les 7:55h, sent les 8:00h l’hora d’inici de les classes. 
Passats 5 minuts de l’hora d’entrada, no es permetrà l’entrada d’alumnat a l’aula, per no 
destorbar l’ambient de lectura. La falta de puntualitat quedarà registrada a Consergeria i 
comptarà com absència a primera hora. 
En cas d’arribar al centre passades les 8.05h, l’alumnat no podrà entrar a classe fins a les 
8.30h i restarà a l’espai on se li indiqui fins a la propera sessió de classe. Quan s’acumulen 
2 retards, es notificarà per escrit i /o telefònicament a les famílies amb la finalitat de trobar 
una solució al problema. En cas de reincidència, acumulant un 3r retard suposarà una 
mesura cautelar que pot arribar fins a la conseqüent privació d’assistència al centre durant 
1 dia. Si es manté aquesta conducta, pot suposar l’obertura d’un expedient disciplinari. 
L’alumnat podrà entrar al centre en qualsevol moment si porta una justificació escrita. Però 
no entrarà a l’aula fins a l’inici de la següent classe.  No seran admeses com a  
justificacions, les que s’emetin per haver-se adormit. 
Aquest punt és el mateix que 3.2.4. 
L’horari marc és dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h. Amb servei de menjador organitzat 
per l’AMPA,) veure punt       pàgina      Servei de Menjador 
Els alumnes que portin justificació per visita mèdica, podran accedir a l’aula encara que 
superin l’hora límit d’arribada.  
En cap cas l’alumne pot sortir de l’ institut sol. Algun responsable legal o un adult major 
d’edat autoritzat haurà de recollir l’alumne a l’entrada del centre i signar que se l’emporta en 
el document que li presentarà el personal de consergeria.  
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Un cop elaborats els horaris dels grups i dels professors, dins el Claustre d’inici de curs, el 
Cap d’Estudis els presentarà i explicarà els criteris seguits en la seva elaboració. Tot seguit, 
una vegada escoltat el professorat, el Director farà aprovar els horaris provisionalment.  
Posteriorment seran aprovats pel Consell Escolar i seran exposats per a qualsevol consulta 
a la sala del professorat. 
 
                4.1.2. Organització dels esbarjos 
Hi ha 2 patis, un de primer cicle (de 10:20 a 10:35, de 12:25 a 12:40) i un de segon cicle 
(de 11:15 a 11:45). També s'exigeix de l'alumnat puntualitat en el retorn a l'aula després del 
pati. 
Es vetllarà per posar 2 professors de guàrdia a cada esbarjo. Aquests seran responsables 
seguint el protocol de professor de guàrdia de pati, anteriorment especificat en aquestes 
NOFCC.  
Les zones de joc disposaran d’una distribució setmanal, el més equitativa possible, per 
nivell i grups, per garantir que tots puguin ocupar d’igual forma. 
Es distribuiran els 2 espais de vigilància: un a l’entrada principal i porxos i, l’altre, a les 
zones de joc.  
Col·laboraran amb el professor responsable del PCEE, grups de color d’Activitat Física i 
mobilitat, els dinamitzadors en l’organització i desenvolupament dels tornejos i activitats 
que es facin en aquest horari (controlat i coordinat pel coordinador d’aquest projecte). Les 
seves tasques són: 

Preparar material per a l’activitat. 
Vetllar pel correcte funcionament.  
Intervenir, com a mediador, en possibles conflictes. 
Anotar resultats i recollir material.  

 
           4.1.3.  Absències               
                 4.1.3.1 Absències dels alumnes   
PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ABSENTISME ESCOLAR 
El seguiment de l’assistència de l’alumnat per prevenir l’absentisme es fa de la següent 
manera: 
• A primera hora del matí, de 8:30 a 9:25h, el professorat passa llista mitjançant la 

plataforma del programa de comunicació amb les famílies VIRTUS CLASS, Web+ App. 
• L’alumnat que falta a una classe ordinària ha de lliurar al seu tutor un justificant 

d’assistència. El termini per fer arribar el justificant és de 48 hores. 
• Es recullen totes les absències no justificades i el cap d’estudis envia un SMS i 

s’informa les famílies que el seu fill/a no ha assistit a classe. 
• El Cap d’Estudis, en coordinació amb l'orientadora i el tutor, fa un seguiment sobre els 

casos d’absentisme o retard reiterat. 
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• El tutor convoca la família i posa en el seu coneixement la reiteració de retards i 
absències. S’avaluen les possibles causes i es fa el seguiment implicant la família. 

• Si és necessari, s’hi implicaran altres professionals del centre (Cap d’Estudis o 
orientadora) o de serveis externs (Equip d’Assistència Psicopedagògica (EAP), Serveis 
Socials...) per realitzar el seguiment i acompanyament necessaris. 

• El tutor posarà en coneixement de l’Equip Docent els casos tractats i el seguiment que 
se n’està fent. 

• Si les faltes són reiterades es portarà el cas a la CAD Social del centre que valorarà el 
cas i traspassarà la informació als Serveis Socials. 

• La justificació per a la falta a un examen serà sempre amb justificant mèdic o a causa 
de força major. 

• L’alumnat que falti injustificadament a un examen anirà directament a recuperació. 
Només en casos degudament justificats i previ acord alumnat-professorat  es realitzarà 
un examen previ a la recuperació. Obligatòriament es faran dins les sessions de la 
matèria corresponent. En cap cas agafaran hores d’altres matèries.  

 
Davant absències injustificades el protocol d’actuació és: 
1. Acumulació de 10 faltes o dies injustificats 

• Comunicació verbal i per escrit als pares (per telèfon o entrevista personal) per part 
del tutor.  

• Es comunica a l'orientadora. 
2. Acumulació de 20 faltes injustificades ( 10 més des del 1r advertiment) 

• Tractament del cas a la Comissió Social i inici de seguiment del cas per part de 
Serveis Socials. 

3. Acumulació de 30 o més faltes injustificades 
• Carta a l’atenció dels Serveis Socials del municipi amb registre d’entrada amb un 

recull de les faltes acumulades. 
• Carta a la família per informar-la sobre aquesta acció i/o convocatòria per part de 

direcció per parlar sobre el tema. 
 
              4.1.3.2 Absències del professorat 
 
Veure punt  3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE. 
 punt 3.1. Organització professorat .............pàg.20 
punt 3.1.4. Assistència professorat..............pàg.22 
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                   4.1.4  Activitats complementàries i extraescolars 
Correspon al Consell Escolar l’aprovació de l’horari dins el marc de la Programació Anual 
de Centre. 
Són activitats escolars complementàries les que estan organitzades pels departaments per 
tal que l'alumnat aprofundeixi en alguns aspectes del currículum i tenen l'aprovació del CE. 
El mes de juny els caps de departament presentaran les seves propostes a l'equip directiu 
que en valorarà la idoneïtat. 
 L'equip directiu presentarà un projecte únic al primer CE per tal que sigui aprovat. El 
projecte d'activitats complementàries forma part de la Programació Anual del Centre(PAC). 
És funció de la coordinació pedagògica de recollir una avaluació de cada activitat després 
de la seva realització. Es podrà afegir alguna  activitat, si s’escau, a la programació anual, 
prèvia aprovació pel Consell Escolar. 
Les activitats extraescolars s'ofereixen a l'alumnat del centre des de l’Ajuntament, l’AMPA i 
l’AEE SI Cervelló. No estan organitzades pel professorat del centre, però se n'ha d'informar 
a l'equip directiu i han d'estar aprovades pel CE. 
Per participar en activitats complementàries fora del Centre, els alumnes necessitaran 
complimentar una autorització del seu pare, mare o tutor legal, sempre que no es tracti 
d'una sortida per Cervelló o rodalies d'unes hores.  
L'alumnat ha de complir les mateixes normes de convivència en les activitats 
complementàries fora del centre que durant les activitats lectives. En cas d’incidència greu 
durant la sortida, el/la professor/a elaborarà un informe explicant els fets i s’aplicarà la 
mesura correctora corresponent, aplicant les NOFCC. En cas que sigui necessari, el 
professorat pot prendre les mesures sancionadores oportunes abans que finalitzi la sortida. 
El Centre es reserva el dret d’excloure determinats/determinades alumnes de les sortides 
pels següents motius: 

Absentisme (continuat o bé intermitent) 
Baix rendiment escolar per falta continuada de treball. 
Mal comportament generalitzat dins el Centre (comunicats de falta).********* 
Falta greu de disciplina. 
En casos excepcionals, en què l’alumnat no hagi demostrat prou maduresa personal, 
podrà ser privat del dret de realitzar intercanvis. 

L’equip docent valorarà la conveniència o no de l’assistència d’aquests alumnes i n'emetrà 
un informe. La família serà informada amb prou antelació per part del tutor. 
En cas de desacord entre les parts, serà la Comissió de Convivència qui prengui la decisió 
final. 
La responsabilitat que el professorat assumeix en les sortides del centre és molt gran i, per 
tant, l’assistència és un dret que l’alumnat s’ha de guanyar. 
Es vetllarà perquè les 2 darreres setmanes de trimestre no es posi cap sortida o activitat 
complementària. 
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            4.1.5 Utilització de recursos materials i equipaments. Normes d’ús dels espais 
Els recursos materials i equipaments de la Secció d’Institut de Cervelló podran usar-se fora 
de l’horari escolar en el cas que una entitat o associació sense ànim de lucre de la 
població, ho sol·liciti per escrit, es redactin les clàusules i se signi un conveni de 
col·laboració que reculli les condicions d’ús del centre, afegir quotes a pactar en cada cas, 
les responsabilitats i els compromisos mutus acordats. 
El text del conveni de col·laboració entre l’institut i l’entitat sense ànim de lucre o associació 
de la població seguirà els models legals establerts pel Departament d’Ensenyament i els 
seus serveis jurídics. 
 
             4.1.6 Normativa EDUCAT 2.0 i dispositius digitals  
Una vegada iniciat el projecte EDUCAT2.0 en què cada alumne ha de disposar a l’aula d’un 
mini ordinador, ens veiem en la necessitat d’ adequar les normes de convivència del Centre 
a la quotidianitat de l’aula, tant pel que fa a l’ús de l’alumnat d’aquest mini ordinador com 
allò que implica l’exercici de la docència. 
El centre  aconsella i promociona el treball amb el sistema operatiu lliure i software lliure per 
tal d’educar l’alumnat amb la possibilitat de continguts de no pagament. Evitar així 
l’adquisició de programes i sistemes operatius de forma il•legal. 
 
LES NORMES D’UTILITZACIÓ DELS ORDINADORS :  
• L’ordinador és una eina de treball. Haurà de venir carregat des de casa. 
• Cada ordinador, carregador i altres complements (ratolí, cables...) hauran d’estar marcats 
amb el  nom de cadascú. 
• El professorat decidirà quan l’alumnat ha d’utilitzar l’ordinador.  
• L’alumne no pot utilitzar l’ordinador a l’hora dels esbarjos. 
• Cal tenir sempre paper, llapis o bolígraf a mà. No es treballarà sempre amb l’ordinador. 
• Està prohibit anar  a cap pàgina de la xarxa no autoritzada pel professorat.  
• Per motius de funcionament general de la xarxa no es permet tenir instal•lats ni utilitzar 
programes de descàrrega. 
• Estan prohibides web cams externes, gravar la veu o la imatge de l’aula sense permís. 
• Està prohibit l’ús sense permís de la web cam de l’ordinador, encara que sigui per gravar 
la pròpia imatge. 
• L’aspecte de l’ordinador (salva pantalles, adhesius externs...) haurà de seguir les normes 
de respecte i convivència que es regeixen les activitats del centre. 
• S’aconsella adquirir els següents complements; una funda, un ratolí i un micròfon amb 
auricular. 
• Els auriculars i el micròfon només s’utilitzaran quan ho indiqui el professorat. 
• Cal portar un llapis de memòria USB per desar-hi informació. 
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• El centre podrà proporcionar un ordinador del seu romanent en cas de necessitat 
justificada per ser usat exclusivament al centre.  Per disposar d’un ordinador del centre : cal 
presentar un document que acrediti que l’ordinador personal està reparant -se (albarà de 
lliurament) i cal signar i acceptar les condicions del préstec amb un dipòsit de 30-50 € a 
retornar quan retorni l’aparell. 
• Cadascú assumirà les despeses de reparació del desperfecte que hagi causat al seu 
ordinador al d’algun company o al de préstec. 
• L’ordinador és propietat i responsabilitat de cada alumne i de cada família. En 
conseqüència, les reparacions i altres desperfectes aniran al seu càrrec.  
El centre facilitarà la informació adient  les famílies que han adquirit l’ordinador a l’empresa 
que el centre ha aconsellat. 
 L’ incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà una amonestació i l’actuació del 
Cap d’Estudis. 
Regularment es farà una exhaustiva monitorització de navegació  per tal de comprovar la 
correcta utilització de l’ordinador escolar. Així com una revisió del programari i el maquinari. 
 
UTILITZACIÓ D’ALTRES DIPOSITIUS DIGITALS: 
El centre autoritza a portar telèfons mòbils a l’alumnat, mentre estiguin apagats i desats 
dins la motxilla de cada alumne. Solament es podran utilitzar quan el professorat  ho 
autoritzi per a un ús pedagògic en aquell moment concret. 
En cas de no complir aquestes condicions, el mòbil serà dipositat a Secretaria i haurà de 
recollir-lo un adult familiar. Reincidir diverses vegades pot suposar una falta de 
comportament i les consegüents mesures correctores. 
 
Pel que fa a la resta de dispositius digitals, s’aplicaran aquests mateixos criteris. I només es 
podran utilitzar prèvia autorització del centre. 
 
 
            4.1.7 Alumnat malalt i accidents 

El professor o professora que sigui a classe en el moment de la incidència tindrà cura de 
qui té algun problema de salut o s’ha accidentat i l’enviarà al professorat de guàrdia que 
n’informarà algun membre de l’Equip Directiu. 

1. Si l’estat de l’alumne ho requereix, el membre de l’Equip Directiu es posarà en contacte 
amb la família perquè passi a recollir-lo o el  porti a un centre mèdic si la urgència així 
ho requereix. En cas de no necessitar trasllat, perquè es consideri que la incidència no 
és gaire greu, s’atendrà l’alumne al centre amb cures mínimes (gel, rentat amb 
suero,...), però serà imprescindible i inexcusable la trucada a la família per comunicar 
aquest incident.  

2. Si un alumne requereix  ser traslladat a un centre mèdic, a l’ambulatori o a un Hospital i 
la família no se’n pot fer càrrec. Aquest trasllat es podrà fer amb ambulància, si no pot 
ser amb taxi, o  trucant la Policia Local. En cap cas amb el cotxe del professorat. 
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3. Els telèfons dels serveis d’urgències es troben a consergeria. El professor o professora 
acompanyant s’emportarà còpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI), que es 
demanarà a Secretaria, del noi o noia que s’ha accidentat.  

4. El personal del centre no podrà administrar cap medicament a l’alumnat. En cas que 
l’alumne segueixi un tractament, cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o 
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne, la pauta i el nom del 
medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un 
escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu que administri al fill o filla 
la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari 
lectiu. 

5. Si es creu convenient, es pot fer una consulta telefònica a la família per administrar o 
prendre algun medicament. 

           
4.1.8  Visites de les famílies 

Les famílies poden sol·licitar visites als tutors de grup del seu fill o també amb l’equip 
directiu del centre. Cal prioritzar el tutor o coordinador de nivell, abans de demanar a l’equip 
directiu.  
Correspon demanar visita amb el tutor o tutora quan es vulguin tractar temes relacionats 
directament amb el desenvolupament de les classes de l’alumne i de la convivència al 
centre. Sempre cal fer aquesta entrevista prèvia abans de demanar hora amb l’equip 
directiu. 
En casos que no s’hagin pogut resoldre directament amb el tutor de grup, la família pot 
demanar entrevista amb el Director o el Cap d’Estudis. 
En qualsevol dels casos, la cita es concreta telefònicament a l’agenda de secretaria per tal 
de consensuar dia o hora via correu electrònic del centre 
 

4.1.9  Organització de les festes i celebracions del centre 
A l’institut de Cervelló celebrem  festes en horari de tarda-vespre i en hores lectives. Totes 
les celebracions s’organitzen des de les respectives comissions. 

            4.1.9.1 Comissió festival hivern-nadal: 
La formaran: professorat voluntari (preferentment tutors de 4t), professorat voluntari, 
un membre de l’ equip directiu i uns alumnes-voluntaris de 4t. Hi col·laboraran pares 
i mares dels alumnes de 4t i l’AMPA. 
Faran una proposta a la resta d’alumnat per fer un festival amb diferents actuacions 
de tots els nivells educatius. Es reuniran periòdicament per preparar-la i en finalitzar 
per fer-ne una valoració. Els guanys seran destinats al viatge intercanvi de 4t. 
            4.1.9.2. Comissió Sant Jordi i Programa Valors 
La formaran: professorat voluntari de diversos cursos (preferentment tutors de 3r), un 
membre de l’ equip directiu i uns alumnes-voluntaris de 3r. Col·laboraran pares i 
mares dels alumnes de 3r i l’AMPA. 
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Faran una proposta al claustre de professors per fer una diada amb diferents 
activitats en horari lectiu de tots els nivells educatius. Es reuniran periòdicament per 
preparar-la i en finalitzar per fer-ne una valoració. Les activitats de 3r ESO aniran 
orientades cap finançar l’intercanvi del proper curs amb Dinamarca. Els guanys 
seran destinats al viatge intercanvi del proper curs. 
Proposaran  i canalitzaran el concurs de Curtmetratges sobre Valors. 
 
            4.1.9.3. Comissió intercanvis internacionals (Denmark - France) 
Hi ha haurà una comissió diferent per a cada intercanvi. 
La comissió de Dinamarca que ha de treballar en dues vessants: 

Organització i viatge. Formada per professors, preferiblement els tutors de 4t i algú de 
l’equip directiu, Cap Departament d’anglès i Coordinador activitats complementàries. Es 
reuniran periòdicament per preparar la rebuda i l’anada dels intercanvis, i posteriorment per 
fer-ne una valoració. 

Económica: Aquesta segona formada per les famílies, tutors i algú de l’equip directiu 
que es reuniran periòdicament per preparar el seu rol, de rebuda i anada. 
Controlaran els ingressos dels guanys que vagin generant els alumnes amb la seva 
col·laboració. 
 
La Comissió de l’intercanvi amb Saint Martin le Beau, França. 
L’organització d’aquest intercanvi corre a càrrec de l’Associació d’Amics de Saint 
Martin le Beau i les Regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Cervelló, en 
coordinació amb la professora de Francès del Departament de Llengües de la Secció 
d’Institut. 
Tractaran de coordinar les dates  de l’estada i la rebuda dels joves segons el 
calendari escolar. 
 
            4.1.9.4. Comissió Sopar final de curs. 
Estarà formada per la comissió de l’AMPA, alumnat de 4t del curs i algú de l’equip 
directiu. Es reuniran periòdicament per preparar l’organització i activitats  i  
posteriorment per fer-ne una valoració. 
 
            4.1.9.5. Comissió de Biblioteca 
Està formada per professorat voluntari que vetllarà pel manteniment i la gestió de la 
biblioteca i de les prestatgeries de la biblioteca de les  aules. Fomentaran l’ús en 
horari lectiu d’aquest espai. 
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            4.1.9.6 Comissió Aprenentatge i Servei 
Està formada per professorat voluntari, l’Orientadora del centre i s’encarregarà de 
canalitzar el programa d’Aprenentatge i Servei que es realitzarà a 3r d’ESO Es.  
definarà a cada curs, quin programa es porta a terme i amb quines entitats de la 
població de Cervelló. El centre actuarà com a coordinador. 
 
4.2. QUEIXES I RECLAMACIONS 

4.2.1 Actuacions en cas de suggeriments o queixes sobre la prestació de 
serveis que qüestionin l’exercici professional del personal del centre. 

 
Protocol per tractar en l’àmbit escolar els suggeriments i les queixes de l’alumnat, dels 
pares o de professors o d’altres treballadors del centre sobre l’actuació d’un professor o 
d’un altre treballador del mateix centre. 
 
Protocol específic per a l’alumnat individual o en grup: 
Adreçar-se, per aquest ordre: 
1r.- Professor/-a de la matèria. 
2n.- Tutor/-a del grup. 
3r.- Cap de Departament. 
4t.- Cap d’Estudis. 
5è.- Director. 
El model de suggeriment i/o queixa es troba en els annexos. 
 
Presentació i contingut de l’escrit de suggeriment, desacord o queixa.  
L’escrit normalment es presentarà al registre d’entrada del centre, adreçat a la direcció. 

• Identificació de la persona que el presenta. 
• Contingut de la queixa. 
• Data i signatura. 
• Annex amb dades, documents i altres elements acreditatius dels fets. 

 
Actuació de la direcció del centre davant de l’escrit. 

• Rebre la documentació i estudiar-la. 
• Obtenir indicis i fer les comprovacions. 
• Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat i 

demanar-li informe. S’ha d’escoltar l’interessat. 
• Estudiar el tema. 
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• Dur a terme les actuacions que resultin pertinents. 
• Contestar per escrit als qui han presentat la queixa. 
• Demanar a altres òrgans de govern i altres persones l’opinió sobre els fets. 
• Si la part interessada és la direcció del centre, ho farà el cap d’estudis. 

 
 Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

• Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar el director dels Serveis 
Territorials. 

• Arxivament, en original o còpia autenticada, a la Direcció o a la Secretaria del 
centre. 

 
4.2.2 Reclamacions sobre qualificacions obtingudes a llarg del curs 

1.- Les qualificacions de l’alumnat es regiran per criteris sistemàtics que garanteixin la 
fluïdesa informativa entre el centre i les famílies. Els alumnes, o els seus pares o tutors, 
tenen dret a accedir a tots els treballs, les proves, els exercicis i d’altres informacions que 
tinguin incidència en l’avaluació de les distintes matèries. Poden tenir-hi accés en el centre i 
en presència del professorat. A rebre’n una còpia si s’escau de la sol·licitud. 
2.- Els alumnes o els seus pares o tutors, poden reclamar aquestes qualificacions si així ho 
consideren. La reclamació es farà per escrit i seguint el procés que s’estableix en els 
següents articles. 
3.- Les reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs s’han de resoldre 
directament entre el professor i l’alumne afectat (o bé, si aquest és menor d’edat, amb els 
seus pares o tutors legals). 
Si no hi ha acord, l’alumne o els seus pares o tutors legals han de presentar la reclamació 
per escrit al tutor. Aquest la traslladarà al Departament didàctic per al seu estudi. En tot 
cas, la resolució definitiva correspon al professor responsable de l’avaluació de cada 
matèria. 
L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar al llibre d’actes del 
Departament didàctic, es comunicaran a la Junta d’Avaluació del grup i es comunicarà a 
l’alumne i als seus pares o tutors legals. 
4.- Quan hi ha un desacord amb la qualificació final obtinguda en una matèria, al darrer 
curs de l’etapa (és a dir, quan implica decisió de titulació), o de promoció, els alumnes o els 
seus pares o tutors legals podran presentar reclamació. 
La reclamació, l’hauran de presentar davant la direcció del centre en el termini de dos dies 
hàbils a partir que es produeixi la comunicació. 
5.- En cas que la reclamació sigui per una qualificació obtinguda en un àmbit, matèria o 
mòdul determinat, els passos a seguir seran els següents: 
5.1. El cap d’estudis, un cop rebuda la sol·licitud de revisió, la traslladarà al cap del 
departament didàctic responsable de l’àmbit, matèria o mòdul i n’assabentarà al tutor del 
grup.  
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5.2.-El departament didàctic elaborarà un informe (el primer dia que segueixi al termini 
establert per presentar les reclamacions) en què es faci especial referència a l’adequació 
dels objectius, continguts i criteris d’avaluació aplicats per dur a terme l’avaluació del 
procés d’aprenentatge de l’alumnat amb els criteris de la corresponent programació 
didàctica; a l’adequació dels procediments i instruments d’avaluació aplicats amb els que 
s’assenyalen a la programació didàctica; a la correcta aplicació dels criteris de qualificació 
establerts a la programació didàctica per a la superació de la matèria. Aquest informe 
inclourà explícitament la decisió de modificació o ratificació de la qualificació i es traslladarà 
al cap d’estudis. 
5.3.-El cap d’estudis comunicarà per escrit la determinació adoptada al tutor del grup, a 
l’alumne i als seus pares o tutors. Caldrà deixar constància d’aquestes actuacions al llibre 
d’actes del Departament.  
 
6.- En cas que la reclamació faci referència a la decisió de titulació o promoció, se seguiran 
els passos següents:  
6.1.-El cap d’estudis traslladarà la sol·licitud de revisió directament al tutor qui reunirà 
l’equip docent els dies posteriors al termini establert per presentar les reclamacions.  
6.2.-L’equip docent elaborarà un informe en el qual farà constar la modificació o ratificació 
de la decisió. 
6.3.-El tutor traslladarà l’informe al cap d’estudis, qui comunicarà per escrit la determinació 
adoptada a l’alumne i als seus pares o tutors. 
6.4.-El tutor ha de reflectir en una acta de sessió extraordinària les actuacions realitzades. 
 
7.- A la notificació presentada a la persona interessada, s’hi ha de fer constar que, en cas 
de desacord, existeix la possibilitat de presentar recurs a través de la direcció del centre, 
davant la Inspecció Educativa en el termini de dos dies hàbils a partir de l’endemà de la 
notificació definitiva. 
 
8.- Si hi ha recurs, la direcció del centre trametrà al Departament d’Inspecció Educativa en 
un termini no superior a tres dies hàbils la documentació següent: una còpia del recurs o 
reclamació original amb la documentació aportada pel recurrent; una còpia de l’acta de la 
reunió del departament amb el respectiu informe o una còpia de l’acta de la sessió 
extraordinària de l’equip docent en cas de reclamació per titulació o promoció; una còpia de 
la resolució recorreguda; i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició 
de la persona interessada, consideri pertinent adjuntar-hi. 
 
9.- Un cop rebi la resolució de la reclamació del Departament d’Inspecció Educativa, la 
direcció del centre la lliurarà a la persona interessada. Si, acabat el procés de revisió, 
procedeix la modificació d’alguna qualificació final, el secretari del centre inserirà a les 
actes i, si escau, a l’expedient acadèmic i a l’historial acadèmic de l’alumne l’oportuna 
diligència, que serà visada pel director del centre.  
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4.3 SERVEIS ESCOLARS 
4.3.1. Servei Menjador escolar. 

Organització i funcionament del Servei de menjador. Referència normativa: Decret 
160/1996 de 14 de maig.  
Mitjançant la Comissió de Menjador formada pel Director del centre, un membre del 
professorat, un representant dels pares al Consell Escolar i un alumne també representant 
CE, es farà el seguiment del servei per controlar tots els aspectes qualitatius i canalitzar les 
queixes a l’empresa executora. 
El centre delega en l’AMPA, amb la supervisió de direcció, el servei de menjador. 
Normativa de funcionament (veure web AMPA servei de menjador):  
• L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, serà de les 14:45h a les 

15:45h.  
• El preu del servei de menjador FIX serà de 6,50 €/dia.  
• Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana com a 

mínim 3 dies per setmana.  
• El cobrament dels usuaris FIXOS es farà els primers dies de cada mes (del 5 al 15 ) 

mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 
• El mes de setembre, però, es passarà a partir del 20 del mateix mes. 
• En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de 5,00 € en concepte de despeses 

bancàries.  
• El rebut retornat caldrà fer-lo efectiu abans d’iniciar el següent mes a la coordinadora 

del menjador, en cas contrari es procedirà a donar de baixa del menjador.  
• Horari de gestió i venda de tiquets de menjador de l’escola: De Dilluns a Divendres De 

9:05h a 9:30h 
• El preu de l’àpat és regulat pel Consell Comarcal i ratificat pel Consell Escolar del 

centre. En cas d'impagament l'alumnat perdrà el dret d'ús del menjador. 
• El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 7,10 €/dia. Els/les nens/es 

eventuals hauran d’avisar fins el mateix dia a les 10:00h.  
•  Els/les nens/es fixes que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran 

d’avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10h del matí del mateix dia. Se’ls 
retornarà la quantitat corresponent al dinar (3,30€, per absentisme). En cas de no 
avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import. 

•  Els abonaments de les absències i les regulacions per excursions es faran efectius en 
el rebut del mes següent. 
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•  Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les 

baixes s’hauran de comunicar a la coordinadora del menjador abans del dia 5 de cada 
mes per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En 
cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regulacions es faran el mes següent. 

•  Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs 
següent. 

 
Normes bàsiques del menjador escolar:      
• S’ha d’entrar i sortir en ordre. 
• S’ha de parlar en un to de veu adequat. 
• No hi poden haver cap tipus de baralles ni insults i cal ser respectuós amb tots els 

companys i monitors. 
• Cal tenir cura de tot el material i mobiliari. 
• El menjar no es llença a terra ni s’hi juga. 
• S’ha de seure correctament a taula. 
• Ningú pot aixecar-se de la cadira si el monitor/a no li ha donat permís. 
• Si es necessita parlar amb el monitor, no se li fa un crit, s’aixeca la mà i llavors anirà a 

la taula. 
• Un cop s’ha acabat de dinar la taula ha de quedar recollida i neta. 
• No esta permès treure menjar al pati. 
• Els 4 últims alumnes escombren, netegen les taules i recullen el menjador. 
• El darrer de cada taula és l’encarregat de netejar-la. ?? 
• Els monitors poden canviar als alumnes de lloc en cas que hi hagi un mal 

comportament. 
 

4.4 GESTIÓ ECONÓMICA  
La Secretària del centre s’encarrega de la gestió econòmica. Aquesta tasca es porta a 
terme amb el programa informàtic  proporcionat pel Departament d’Ensenyament. 
 
La gestió econòmica s’organitza en dues comptabilitats: 

• pressupostària 
• extra-pressupostària 

Totes dues queden registrades al mòdul de Gestió econòmica del SAGA. 
La comptabilitat del centre funciona amb dos comptes corrents: CC principal i CC famílies.  
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L’aprovació i tancament del pressupost es fa per any natural, no per curs acadèmic. El 
Consell Escolar és informat  i ratifica el tancament de comptes. 
 

4.4.1 Gestió econòmica pressupostària. 
Aquest apartat contempla totes les despeses i ingressos relacionats amb el funcionament 
diari del centre. 
Els ingressos arriben de dos aportadors principals: 
Departament d’Ensenyament: cada any natural ens assigna una quantitat de diners. 
Aquests diners són transferits al CC principal en tres terminis al llarg de l’any natural. 
Aquesta aportació es destina al que s’anomena “Despeses de funcionament”. Aquestes 
despeses de funcionament són: aigua, electricitat, telèfon, correu postal, sistema d’alarma, 
manteniment i neteja de les instal·lacions.  
Famílies del nostre alumnat: cada curs s’aprova en Consell Escolar una quota de material. 
Cada família ingressa aquesta quota (una per cada fill o filla matriculat al centre) al compte 
corrent famílies i després són traspassades al compte corrent principal. Aquests diners es 
destinen a: 
• Llibres de lectura obligatòria (llengua catalana, castellana i llengües estrangeres) 
• Material per al Taller de Tecnologia i el Laboratori de Ciències Naturals. 
• Fotocòpies i dossiers 
• Plataforma de comunicació amb les famílies, Virtus Class de seguiment de Tutoria.  
• Materials per a tallers, treballs d’aula, etc 
• Agenda escolar 
• Material divers dels diferents Departaments didàctics (plàstica, música, educació física 

etc) 
• Productes de neteja  
• Productes per a la farmaciola  
 
A més a més d’aquestes aportacions, normalment també es reben diners per part de 
l’Ajuntament de Cervelló,  i de l’AMPA SI Cervelló. L’AMPA col·labora en la despesa de 
projectes didàctics que presenta el centre. 
Aquestes subvencions o aportacions són transferides al CC principal. 
 

4.4.2 Gestió econòmica extra-pressupostària 
 
Aquest apartat contempla totes les despeses i ingressos relacionats amb les activitats 
complementàries. 
A principi de curs s’aprova en Consell Escolar el conjunt d’activitats complementàries 
(sortida d’esquí, sortides esportives, tallers, teatre, etc) i el preu. Un cop aprovat les famílies 
reben la informació de les activitats i el preu total. El pagament de les sortides es fa en tres 
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terminis al llarg del curs. Les famílies fan els ingressos al compte corrent famílies. El 
seguiment dels pagaments és una tasca realitzada per la Secretària del centre. 
Les activitats s’organitzen en 3 o 4 opcions de diferents preus, en funció de si l’alumnat 
participarà en totes les activitats programades pel centre o només en algunes. El mes 
d’octubre cada família tria una opció. En cas de canvi d’opció de més preu a una de menys 
preu sense causa justificada no es retornarà cap import. Si el canvi d’opció es justificada o 
per decisió del centre es tornaran la màxima quantitat possible: tot el que s’hagi pagat de 
més descomptant la part corresponent de transport i/o bestreta ja que són diners que el 
centre no recupera. 
 

4.5  GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ACADÈMICA 
La Secretària i l’administrativa s’encarreguen de la gestió administrativa i acadèmica del 
centre. Aquesta gestió es porta a terme amb el programa informàtic del Departament 
d’Ensenyament. Totes les dades referents a personal i alumnat del centre es troben 
emmagatzemades en aquest aplicatiu informàtic. 

 
4.5.1 Gestió administrativa del personal  

A la secretaria del centre s’arxiva una fitxa amb les dades personals de tot el professorat 
(adreça, telèfon, adreça de correu electrònic, etc) i una fotocòpia del NIF. Així mateix hi ha 
fotocòpia de la credencial de nomenament, si s’escau, de cessament dels substituts o 
interins. 
La secretaria també s’encarrega de la tramitació de les baixes per malaltia del professorat. 
Així com del seguiment de l’assistència mensual. Amb la supervisió i vist-i-plau de direcció. 

 
4.5.2 Gestió administrativa i acadèmica de l’alumnat 

La informació relativa a l’alumnat s’organitza en dos apartats: 
• Informació continguda el programa informàtic del Departament (SAGA –SFERA): en 

aquest programa s’introdueixen totes les dades personals de l’alumnat, tasca que 
principalment realitza l’administrativa del centre. Trimestralment tot el professorat 
introdueix les dades acadèmiques del seu alumnat (avaluacions). 

• Informació recollida a la carpeta de matriculació: quan un alumne es matricula al centre 
se li obre una carpeta amb informació diversa: fotocòpies dels NIF dels pares, i/o de 
l’alumne, fotocòpia del llibre de família i altra documentació demanada a la preinscripció 
i matriculació.  

• Informació recollida al programa de comunicació amb les famílies (Plataforma Virtus 
Class). 

• Tota la documentació que es genera al llarg dels cursos que l’alumnat és al centre 
s’arxiva en aquesta carpeta. 

• Progressivament, en un futur proper, s’anirà digitalitzant tota la documentació del centre 
i destruint la de paper. 
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La secretaria del centre expedeix certificats de les dades que disposa a petició de famílies 
de l’alumnat, del professorat o del personal d’administració i serveis. 
• Aquests certificats es fan amb el programa informàtic del Departament. 
• L’entrada i sortida de documentació del centre queda registrada, amb un número de 

registre d’entrada o de sortida segons correspongui. Aquest registre també es fa al 
programa SAGA. 

Tota la documentació en paper és arxivada i custodiada a la secretaria del centre durant 
cinc anys.   Dir que es digitalitzarà i destruirà. 
 

4.5.3  Altra documentació. 
 Hi ha d’altres documents que constaran als annexos: 

• Carta de Compromís 
• Autoritzacions diverses 
• Justificants de faltes. 
• Escrit de queixa a l’àmbit escolar. 

 
4.6. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (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 
personalment o mitjançant el seu representant al Consell Escolar. Si s’escau, el tema serà 
tractat en Consell Escolar. 
Tot el personal que presti serveis al Centre, i entre ells el PAS, dependran funcionalment de 
l’Equip Directiu. La Direcció del centre  actuarà com a  coordinador i cap directe de tot el 
personal d’administració i serveis.    
El PAS realitzarà totes aquelles tasques regulades a les normatives que a tal efecte dicta el 
Departament d’Ensenyament i les que li siguin encomanades per la direcció del Centre 
d’acord amb les necessitats, sense contradir les funcions que els atribueix la Llei de la 
Funció Pública. 
 
4.6.1 Secretaria, l’Auxiliar Administrativa 
Funcions:   

• La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes 
• La gestió administrativa dels documents acadèmics: historials acadèmics, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències… 
• La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

Tasques: 
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• 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 del centre. 
• 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 del material necessari per a la Secretaria. 
• Gestió del correu electrònic del centre: l’obrirà i revisarà cada dia i reenviarà els 

missatges a qui correspongui. 
• Gestió administrativa de tot allò relacionat amb accidents escolars o laborals. 
• Manteniment de l’inventari i control de documents comptables simples. 
• Digitalitzar progressivament la documentació del centre. 

 
4.6.2 Consergeria. 
Funcions: 

• Vigilar les instal·lacions del centre. 
• Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. No deixar 

passar ningú més enllà de recepció sense haver-ho acordat amb qui els ha de rebre 
a tutoria, direcció, secretaria, etc prèviament. 

• Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 
• Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 
• Atendre l’alumnat.  
• Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip directiu. 

 
Tasques: 

• Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 
Comunicació a la direcció de les anomalies que es puguin detectar quant al seu 
estat, ús i funcionament, 

• Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, 
gas, calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament, 

• Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions 
esportives i altres espais del centre. En el cas excepcional que un professor o 
professora quedi en el centre fora de l’horari lectiu, serà aquest qui s'encarregui de 
tancar llums i portes dels espais que hagi utilitzat. 

• Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.  
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• Lliurament a tot el professorat de les claus pertinents, sota supervisió del Cap 
d’estudis. 

• Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides al 
centre, i si s’escau, atenció de l’alumnat que no es pot incorporar a l’aula per retard 
de més de 10 minuts. 

• Avisar al professorat de guàrdia davant d’alguna incidència. 
• Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre, 
• Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...), 
• Trasllat de mobiliari i d’aparells que no requereixin la intervenció d’un equip 

especialitzat, 
• Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, etc). 
• Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre, 
• Utilització del fax (enviament i recepció de documents), 
• Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, de material propi del 

centre. 
• Portar el registre digital de l’alumnat que arriba tard a primera hora del matí. 
• Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del 

centre, 
• Recollida i distribució dels justificants d’absència dels i de les alumnes i col·laboració 

en el control de la puntualitat i l’absentisme de l’alumnat. 
• Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament 

d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació si escau. 
• Primera atenció telefònica i derivació de trucades. Es deixarà que l’alumnat realitzi 

trucades telefòniques, però serà el professorat de guàrdia qui ho supervisi en cas de 
necessitat. Després se n’informarà al tutor. 

• Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 
• Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i 

funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...). 
• Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal 

del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 
 
 

4.7. SUPORT SOCIO-EDUCATIU DEL CENTRE: 
En el nostre centre, a part del seguiment tutorial, hi ha l’orientadora educativa que dóna 
suport al professorat i a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i alhora fa el seguiment de 
l’alumnat amb problemes de convivència. 
4.7.1 En la Comissió Atenció Diversitat (CAD) hi participaran els membres següents: 
• El director o una persona de l'equip directiu, que exerceix la presidència. 
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• El professor/a d'orientació educativa. 
• El professional de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), que 

intervé com a suport extern al centre 
• I de forma puntual altres professionals de la comunitat educativa que es considerin 

oportuns 
 
Les funcions de la comissió són: 
• Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels 

alumnes 
• Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures 

adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la 
diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació 

• Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i 
específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre 

• Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel 
seu desenvolupament i concreció 

• Col·laborar amb l'entorn escolar o altres programes socioeducatius en els quals participi 
el centre, per dissenyar, planificar i desenvolupar accions de suport escolar i educatiu 
per atendre la diversitat dels alumnes 

• Promoure i establir els criteris per a l'avaluació formativa de l'alumne 
• Fer una avaluació de la millora de l'atenció a la diversitat en el centre i del progrés de 

l'alumne 
• Establir els mecanismes per garantir el seguiment de l'evolució dels alumnes amb 

necessitats educatives especials i específiques 
• Fer el seguiment dels alumnes que han promocionat de 6è de primària a 1r d' ESO i 

valorar les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de la coordinació entre primària i 
secundària 

• Fer el seguiment i la valoració de les decisions que es vagin prenent en el marc de la 
CAD 

• Fer la prevenció i el seguiment dels alumnes amb risc d'abandonament escolar 
• Altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el mateix centre 
 
D'acord amb aquestes funcions, la CAD es reuneix 1cop cada quinze aproximadament. 
 

4.7.2 Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 
Els EAP  són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al 
professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als 
alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 
La persona professional de l’EAP treballa conjuntament amb l’orientadora educativa en el 
marc de la CAD, amb l’objectiu de 
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• Donar suport al centres educatiu en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió. 
• Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat a proposta de la 

CAD.  
• Assessorar a l’orientadora, els tutors i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials. 
• Coordinació i seguiment  de l’alumnat amb necessitats educatives especials amb els 

docents especialitzats i els serveis educatius específics CSMIJ, UEC, HD, serveis 
socials, etc. 

• A l’inici de curs s’acorda amb la direcció del centre el pla de treball, el calendari i horari 
d’assistència al centre.  

 
 
4.7.3 Serveis Socials  Ajuntament Cervelló. 
 
La CAD social (Comissió Social) 
Hi participen els membres següents: 

• El director o una persona de l'equip directiu, que exerceix la presidència 
• El professor/a d'orientació educativa  
• Treballador/a social i /o psicopedagog/a de l’EAP 
• El Professional referent dels serveis socials de l’Ajuntament 

 
Les funcions de la comissió són: 

• Informar i valorar possibles situacions de risc en l’alumnat del centre. 
• Fer seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades amb 

situacions socials o culturals desfavorides (NEESCD). 
• Coordinar i  posar en funcionament les estratègies i  recursos necessaris per a una 

bona escolarització dels alumnes amb NEESCD. 
• Compartir informació i fer seguiment sobre els alumnes absentistes. Seguir el 

protocol absentisme establert. 
 Veure protocol d’Absentisme 4-5-1-1 Absències alumnat pàg.34. 
Coordinació i seguiment amb la Unitat Escolarització Externa (UEC) i  
l’Hospital de Dia (HD). 
L’orientadora educativa del centre fa:  

• Detecció dels alumnes que necessiten assistir a la UEC i HP juntament amb els 
tutors. Proposta a la CAD.  

• Entrevista  amb alumnes i pares, per informar i arribar a l'acceptació. 
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• Elaborar els documents que siguin necessaris (Informe de l'alumne, signatura dels 
pares...) 

• Col·laborar en PI conjunt amb UEC i HD 
• El seguiment de l'alumne/a que té com objectiu estar sempre en contacte amb els 

alumnes, interès per la seva situació, el seu treball, la seva integració i el seu 
progrés.... 

• Coordinació entre l’institut, la UEC o HD i l’EAP   
• Informació als tutors i equip docent del seu grup de referència a l’institut. 
• Informar de les qualificacions obtingudes a les reunions d’avaluació. 
• Reunions trimestrals (o sempre que sigui necessari) conjuntes amb l’EAP per fer el 

seguiment de l’alumnat, valorar el seu comportament, el seu treball, la seva 
integració, participació, qualificacions i perspectives a treballar o per retornar a 
l’institut, i l’orientació dels ensenyaments post obligatoris.  

• 4.7.4  Regidoria Educació, Esports, Cultura, Medi Ambient de l’Ajuntament Cervelló. 
 
El centre està estretament lligat al poble i col·labora amb l’Ajuntament en les diferents 
regidories i especialment en la d’Educació. El compromís és mutu en treballar conjuntament 
per l’Educació Secundària i es plasma en diferents  acords amb les regidories: 
 

• Utilització d’instal·lacions esportives municipals. 
• Conveni de sessions de natació per 1r i 3r curs de l’ESO d’una hora per setmana. 
• Activitats i utilització de la biblioteca en hores lectives. 
• Cessió de l’Ateneu per diferents activitats durant el curs. 
• Incorporació de programes municipals a activitats complementàries del centre. 
• Col·laboració  de la brigada Municipal en tasques de manteniment i millora del 

centre. 
• Suport anual econòmic per a diferents activitats. 
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5. LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 

5.1 CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ i RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 

5.1.1 Tutorització 
Ateses les característiques físiques del nostre centre les dinàmiques entre alumnes i la 
seva interacció amb nois i noies d’altres nivells és contínua. Davant d’aquesta situació, 
l’equip de professors i professores és especialment sensible a l’hora de mediar davant un 
conflicte que pugui sorgir entre iguals. 
 
Si bé la figura del professor com a mediador és important, la figura del tutor és clau com a 
referent d’un grup d’alumnes. Intervé, si s’escau, en els possibles conflictes en què un o 
diversos alumnes estiguin implicats. Les tutories a nivell de grup, però també el seguiment 
individual, permeten un millor coneixement del noi i/o la noia per part del tutor/a. És aquest 
coneixement del tarannà de l’alumne el que permet abordar d’una manera adequada les 
problemàtiques que apareguin. 
 

5.1.2 Programa Escolta’m   
Està pensat com un espai on els alumnes expliquen, de manera completament informal, 
aspectes de la seva vida escolar i de les seves relacions entre iguals. Es farà sempre que 
la plantilla ho permeti. 
 
L’acció del professor que intervé en aquest grup és la de dinamitzador. Es tracta de fer una 
escolta activa per poder reconduir alguns temes. Un del objectius d’aquest programa és la 
millora de les relacions entre alumnes. La figura del professorat com a dinamitzador és 
fonamental ja que en una situació no acadèmica hi participa activament com un més. Sovint 
la relació que s’estableix a l’Escolta’m permet conèixer els fluxos de relacions entre 
l’alumnat.  
 
Els alumnes que hi participen parlen obertament sobre situacions que poden ser l’origen 
d’un conflicte. Aquestes possibles situacions problemàtiques es minimitzen quan els 
alumnes les tracten en petit grup i, amb l’ajuda del professor-dinamitzador,  cerquen  
solucions creatives i consensuades.  



                                                     Normes Organització, Funcionament  i Convivència de Centre v0915________________ 

 

 NOFCC                                                                                                                                                                                    _____________  _____________  _____________  _____________                                       
Pàgina 55 

 
  5.2 RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES  PERJUDICIALS PER A 
LA CONVIVÈNCIA  AL CENTRE 
Referència a la normativa:  Conductes sancionables art. 37.1 LEC. 
Competència per imposar sancions art. 37.3 LEC. 
Sancions imposables . art. 25 decret 102/2010. 

 
5.2.1  Nivell I Procediment a seguir en la resolució de conflictes lleus 

En qualsevol cas, és imprescindible que el professor gestioni i controli adequadament el 
funcionament de l’aula i, per tant, que prengui mesures educatives davant de qualsevol 
conducta contrària a les normes de convivència. 
De totes maneres, però, abans d’arribar a l’amonestació escrita sempre s’han d’haver 
esgotat, necessàriament, altres vies de solució, com poder ser: 
• Amonestació oral a l’alumne o l’alumna, davant el grup classe o en privat.  
• Comunicació de la conducta de l’alumnat a la família mitjançant el programa de 

comunicació amb les famílies Virtus Class web/APP.  Cal avisar verbalment l’alumne 
que es farà.  

• En cas extrem, d’expulsió de l’aula, es  seguirà el següent protocol: 
! L’alumne anirà, acompanyat d’un company designat pel professor, a consergeria. 
! Se li donarà la feina a fer durant aquesta exclusió temporal. 
! El professor de guàrdia l’anirà a buscar i el portarà a l’aula biblioteca, fins el final de 

la sessió. 
! S’anotarà en un registre l’alumne, hora, data i incident. 

Aquest tipus d’amonestació pot comportar algun tipus de sanció (a criteri del professor: 
privació d’un esbarjo, tasques acadèmiques,  tasques per a la comunitat els dimarts a la 
tarda…). 
 
 

 5.2.2 Nivell II Procediment a seguir en el cas d’amonestacions escrites 
L’amonestació es fa servir davant una falta de comportament. El model d’amonestació 
escrita o copiat a la sala del professorat. La seva funció és comunicar una situació 
desajustada.  En cap cas substitueix la mesura educativa que és responsabilitat del 
professor, sinó que té per objectiu implicar la família i el tutor en el procés educatiu de 
l’alumnat i establir accions conjuntes. 
Si l’amonestació escrita suposa l’expulsió de la sessió de classe, es seguirà el protocol del 
nivell I amb l’amonestació escrita. 
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A tall d’exemple, es consideren faltes susceptibles de ser amonestades: 
 
• Acumulació de 10 avisos i/o comentaris d’advertència al programa comunicació-control  

Virtus Class. 
• No portar el material escolar necessari de forma reiterada. 
• No fer cas de les indicacions i advertiments del professorat o PAS. 
• Falta de puntualitat de forma reiterada. 
• Interrompre el normal desenvolupament de la classe. 
• Parlar de forma continuada. 
• Ús  inapropiat d’objectes. 
• No treballar i no fer els deures encomanats de forma reiterada. 
• Fer els deures d’altres matèries mentre s’està fent una altra classe. 
• Aixecar-se sense permís. 
• Fer malbé, deteriorar, de forma intencionada o no, el material o les instal•lacions del 

centre. 
• Manca de consideració i respecte a qualsevol membre de la comunitat escolar. 
• El no lliurament, de forma intencionada, dels informes, documents, comunicacions 

i missatges del centre o dels pares i/o tutors legals. 
• Ús d’aparells electrònics no necessaris (mòbils, MP3, MP4, PSP’S...). 
• Mostrar  actituds inadequades dins el recinte escolar. 
• Ús inadequat de l’ordinador (descàrregues en hores lectives, visualitzacions de 
• pàgines que no hagi indicat el professorat, entrar en programes o aplicatius no escolars,      

etc.) 
• Altres usos de l’ordinador segons judici del professorat i seguint la normativa del 

projecte EDUCAT 2.0 
Quan es tracta d’amonestacions escrites, el protocol a seguir és el següent: 
 
1. Omplir un full d’amonestació escrita (Model amb 3 pàgines, 1 original i 2 còpies. Donar 

l’original i la còpia pels pares (groc) a l’alumne o alumna, perquè la torni signada pels 
pares a l’endemà, i la còpia rosa al Cap d’Estudis.  L’arxivarà i en controlarà 
l’acumulació. S’especifica el motiu de l’amonestació i la mesura correctora per part del 
professor/a que ha emès la falta. 

2. El professor implicat trucarà a la família per parlar-los de l’amonestació. Aquesta 
trucada és important, imprescindible i inexcusable. 
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3. El professorat que amonesta s’encarrega de recollir l’amonestació escrita signada pels 
pares, l’endemà dels fets, i donar-la al tutor. En cas que l’alumnat, després de 48 hores 
com a mínim, no porti signada la còpia, es procedirà  a la realització d’una segona 
amonestació escrita per no lliurar-la. Això es notificarà al Cap d’Estudis, que arxivarà 
aquesta segona amonestació i notificarà aquesta incidència a la família. 

4. L’Equip Directiu, segons la gravetat dels fets que han suposat l’amonestació escrita, 
decidirà obrir expedient a l’alumne o alumna o bé esperar a l’acumulació de més 
amonestacions per iniciar-lo. 

5. Com a conseqüència de l’amonestació sempre hi ha d’haver una mesura correctora o 
sanció, que s’ha d’acompanyar necessàriament d’altres intervencions que ajudin 
l’alumnat en el seu procés de desenvolupament: conversa, mediació (actes de 
conciliació o reparació), treballs per a la comunitat educativa, acadèmics o treballs 
reflexius sobre la seva actuació. 

Aquestes mesures correctores poden ser diverses, a criteri del professorat i/o direcció o 
membre de l’equip directiu, es realitzaran els dimarts de 15 a 17h amb el professorat i 
l’alumnat implicat. 
En cas que la sanció sigui la privació d’assistència a classe entre 1 o diversos dies, 
prèviament s’arribarà a un acord amb la família i amb l’alumne per part del cap d’estudis.  
En aquest cas, l’alumne treballarà a l’aula de tutoria individualment amb supervisió dels 
membres de l’equip educatiu i amb la feina i activitats que els professors hauran de lliurar-li 
prèviament per poder anar seguint el ritme de treball i aprenentatge com la resta dels seus 
companys a l’aula.  
 

5.2.3 Nivell III Procediment a seguir en cas d’acumulació d’amonestacions 
escrites: 
• L’acumulació de tres amonestacions suposarà que l’alumne romandrà entre1 i 3 dies a 

l’aula de tutoria com a mesura correctora. Sempre amb feina acadèmica que recollirà 
del seu tutor i que realitzarà fora de l’aula-classe. S’informarà l’equip docent i el tutor de 
l’alumne abans de comunicar-ho a la família. 

• Si acumula un nou cicle de tres amonestacions més, és a dir, passa a tenir-ne 6, 
l’alumne/a perd el dret d’assistència al centre d’1 a 3 dies lectius com a mesura 
correctora. Sempre amb feina acadèmica que recollirà del seu tutor. S’informarà l’equip 
docent i el tutor de l’alumne abans de comunicar-ho a la família. 

• Si acumula un nou cicle de tres amonestacions més, és a dir 9, l’alumne/a perd el dret 
d’assistència al centre de 3 a 5 dies lectius com a mesura cautelar d’obertura 
d’expedient sancionador. Posteriorment, el Director valorarà l’obertura definitiva o no de 
l’expedient sancionador (sempre amb feina acadèmica). S’informarà l’equip docent i el 
tutor/a de l’alumnat abans de comunicar-ho a la família. 

Les amonestacions escrites no prescriuen fins el quart mes després de la seva data. 
Passats els quatre mesos aquestes amonestacions s’arxiven i deixen de tenir validesa. 
L’arxiu anirà a càrrec del cap d’ estudis. 
L’acumulació, o la gravetat, de les faltes de comportament comeses per l’alumnat pot 
suposar la no participació en algunes de les activitats complementàries del curs.  
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 Veure el capítol , Secció , Capítol  canviar. 
 

5.2.4 Nivell IV Procediment a seguir en el cas d’inici d’expedient sancionador 
1. L’Equip Directiu decideix l’obertura d’expedient sancionador quan s’han comès una o 
més faltes greus.  
1.1. A tall d’exemple, es consideren faltes greus i perjudicials per la convivència del centre, 
per tant faltes susceptibles de desembocar en l’obertura d’expedient: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 
actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la 
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de 
la vida escolar. 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la 
salut i la incitació a aquests actes. 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
e) Usar la imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa sense la seva 
autorització. 
 
1.2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1.1. que impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 
afectats s’han de considerar especialment greus i poden comportar la inhabilitació definitiva 
per cursar estudis al centre. 
1.3. Responsabilitat per danys. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, 
causin danys a les instal·lacions o al material del centre o en sostreguin material han de 
reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil 
que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes 
que determina la legislació vigent.  
Si l’alumnat provoca desperfectes, trenca o roba alguna pertinença d’un membre de la 
comunitat educativa haurà de reparar o restituir immediatament el que ha sostret. En cas 
de no voler-ho fer s’iniciarà un expedient sancionador que pot suposar-li també una 
denúncia als Mossos d’Esquadra i un màxim de tres mesos de pèrdua del dret d’assistència 
al centre i fins i tot la inhabilitació definitiva, amb l’escolarització garantida en un altre 
centre. Si restitueix o repara no rebrà un expedient sancionador però si una sanció menor. 
1.4. Si l’alumnat realitza actes contraris a la convivència, dins o fora del recinte escolar i/o 
durant la realització d’ activitats complementàries (transport o menjador) i extraescolars; 
rebran el mateix tracte que dins l’horari lectiu ja que afecten a membres de la comunitat 
educativa. S’obrirà un expedient sancionador. Poden perdre el dret d’assistència al 
menjador i a activitats extraescolars. 
1.5. El servei de menjador de l’AMPA lliura a l’ inici de cada curs  acadèmic, a les famílies 
un paper amb les seves normes d’organització i funcionament. Cal retornar-ne, signat per la 
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família, el darrer full. Aquestes normes reben el mateix tractament que les NOFCC del 
centre. 
1.6. Si l’alumnat realitza actes molt greus, s’escriurà una amonestació escrita cautelar 
prèvia a l’expedient. Per exemple insults, agressions, faltes de respecte greus, baralles, 
robatoris, extorsions. El Director pot decidir l’aplicació de mesures sancionadores prèvies a 
l’obertura de l’expedient sancionador. Mesures que s’informaran a l’alumnat i a la família. 
Poden suposar la pèrdua del dret d’assistència a classe d’un mínim d’1 dia i d’un màxim de 
20 dies. Posteriorment s’obrirà un expedient sancionador si s’escau. 
 
2. En iniciar un expedient, es nomenarà un professor instructor que no imparteixi classe a 
l’alumne expedientat.  
3. L’instructor haurà de tenir presents,  durant la instrucció de l’expedient, el següents 
criteris per a la gradació de les sancions: 
 3.1. Tenir en compte el nivell, les circumstàncies (personals, familiars i socials) i la 
proporcionalitat de la sanció amb la falta. 
3.2. Tenir en compte la repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu. 
3.3. Tenir en compte l’existència d’un acord explícit amb la família 
3.4. Tenir en compte la repercussió en la vida del centre  
3.5. Tenir en compte la reincidència en els fets. 
3.6. Tenir en compte el penediment immediat. 
 
4. L’instructor/a haurà de seguir tots els passos per instruir l’expedient: 
4.1.  Comunicació amb la família i amb l’alumnat per conèixer la seva versió dels fets. El 
termini de vista i audiència és de 5 dies lectius i el termini d’al·legacions és també 5 dies. 
Es deixarà constància escrita de la realització d’aquest tràmit o dels motius que han 
provocat que no es realitzi en la documentació. 
4.2.  Presentació d’ al•legacions. L’instructor ha d’escoltar l’alumne i la família i ha de donar 
vista de l’expedient provisional. 
4.2.1 Si l’alumne reconeix de manera immediata l’autoria dels fets i s’accepta la sanció, la 
direcció la imposa i l’aplica directament. Es deixarà constància escrita del reconeixement de 
la falta i de l’acceptació de la sanció en la documentació. En aquest cas s’atura la 
instrucció.  
4.2.2 En cas contrari es continua la tramitació de l’expedient. El Cap d’Estudis avisarà la 
família per escrit abans de la seva realització. 
4.3. Es continua la instrucció amb la presentació d’una proposta de resolució. La proposta 
de resolució ha de contemplar la sanció i les mesures de reparació. 
4.4. En cas que la família rebutgi alguna comunicació, l’instructor i / o el professorat implicat 
farà els mateixos passos enviant la documentació adient, per correu ordinari certificat. 
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5. L’Instructor/a de l’expedient ha d’informar de la resolució provisional a la Comissió de 
Convivència del Consell Escolar. En aquesta proposta de resolució hi ha de constar l’acord 
de la família o les raons que l’han impedit.   
 
6.Es comunicarà la sanció a la família i sempre s’acompanyarà de feina acadèmica que 
haurà recollit el seu tutor. El director/ cap d’estudis amb l’instructor/a comunicarà a 
l’alumnat i a la seva família la resolució definitiva. Se n’informarà al coordinador de nivell, al 
tutor de l’alumnat, l’equip docent i al Consell Escolar. 
Un cop resolt l’expedient, la família pot demanar una revisió de la sanció per part de la 
Comissió de convivència del Consell Escolar. Cal demanar-ho amb 48 hores d’antelació  i 
per escrit adreçat al President del Consell Escolar. 
 

5.3. MEDIACIÓ ESCOLAR       
 EL SERVEI DE MEDIACIÓ 
El curs 2013-14 s’inicia a l’institut el Projecte de Mediació amb l’objectiu d’educar en la 
convivència.  La mediació escolar ens dóna l’oportunitat de gestionar els conflictes d’una 
forma positiva, arribant a acords i trobant interessos comuns. El conflicte ens dóna 
l’oportunitat d’aprendre els uns dels altres i fomentar la tolerància, el diàleg i la cooperació, 
actituds i valors propis de la convivència. 
L’alumnat tenen una assignatura optativa trimestral a 1r  i quadrimestral en el cas de 2n de 
Mediació. Amb l’objectiu de: 
Formar per a la convivència. Fomentar  el respecte per a ells mateixos i cap els seus 
companys. Formar en valors i desenvolupar la competència social de l’alumnat. 
Prevenir conductes problemàtiques. Treballar per un clima de convivència positiu en el 
centre, sensibilitzant, detectant i reconduint aquelles conductes contràries a la convivència. 
Intervenir enfront dels conflictes. Compromís de l’alumnat en la gestió dels conflictes i 
regulant les mesures correctores. 
L’objectiu final és formar un equip d’alumnes mediadors: nois i noies formats i voluntaris 
que sàpiguen donar resposta a conflictes que tenen altres companys/es, a través del diàleg 
i arribant a acords compartits. Aquests equip de mediadors, forma un club que es reuneix 
quinzenalment una tarda a la setmana. 
Protocol d’actuació 
Els tutors deriven a mediació aquells alumnes que tenen un conflicte que consideren 
adients per treballar des de mediació.  
Els tutors informen a la coordinadora de mediació del conflicte en què s’ha d’intervenir. I 
omplen un full de demanda.  
La coordinadora  proposa a l’equip de mediadors el conflicte. Ofereix suport a l’equip i fa un 
seguiment de les trobades. 
L’equip de mediadors convida a els alumnes del conflicte a accedir al servei de  mediació, 
acorden la trobada, practiquen la mediació i consulten els dubtes amb la coordinadora (si 
s’escau). 
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L’equip de mediadors vetlla per al compliment de la solució acordada.  
Els mediadors que formen part del servei són alumnes del centre formats en mediació. 
L’espai destinat al Servei de Mediació és la saleta de la coordinadora. 
 
6.COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS  DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 

6.1 Informació general 
La vocació del centre és compartir amb les famílies i sobretot amb l’alumnat, la vida, el 
funcionament i la  gestió del centre. Aquest és un dels eixos bàsics del Projecte Educatiu i 
del Projecte de Direcció. 
Aquest es veu reflectit en els diferents programes per fer de la participació, un canal de 
comunicació per millorar, comprendre i adaptar la vida social del centre i millorar 
l’aprenentatge de l’alumnat. 
 

6.2 Informació a les famílies 
1. Es tindrà cura dels aspectes afavoridors de la comunicació amb les famílies, per tal de 
possibilitar el treball compartit per a la millora del desenvolupament acadèmic, personal i 
social de l’alumnat. Les famílies hauran  de facilitar els mitjans que necessita l’alumnat per 
tal que puguin desenvolupar les activitats acadèmiques indicades pel professorat. 
 
2. El Centre comptarà amb el registre actualitzat de les famílies de l’alumnat: adreces, 
telèfons, mòbils, adreça electrònica... Les famílies estaran obligades a comunicar a la 
Direcció, a partir del moment de la matriculació, l’estat de la pàtria potestat així com de la 
guàrdia i custòdia en el cas de qualsevol modificació. Aquesta comunicació haurà de ser 
documental per ser efectiva. Així mateix també es farà constar l’existència de tutors que no 
siguin els pares biològics, si s’escau. 
 
3. Les famílies tenen els següents drets: 
3.1. Tenen dret a pertànyer a l’AMPA i a participar en totes les activitats que els són 
pròpies. 
3.2. Tenen dret a ser atesos pel professorat tutor dels seus fills i filles dins de l’horari 
establert a tal efecte. 
3.3. Tenen dret a col•laborar en l’organització de les activitats extraescolars del Centre. 
3.4.Tenen dret a elegir i ser elegits membres del Consell Escolar del Centre. 
3.5. Tot i que l’alumnat de primer cicle de l’ESO no té dret a la vaga (tal i com es pot 
observar al decret de drets i deures de l’alumnat), les seves famílies poden adherir-se a les 
actuacions que se’n derivin de manera individual. Només poden acollir-se a aquest dret, 
d’una manera legal, els alumnes de segon cicle ESO.  
4. Les famílies tenen els següents deures: 
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4.1. Les famílies hauran d’acceptar i complir qualsevol resolució de l’Equip Directiu pel que 
fa a la convivència i a la marxa acadèmica del curs.  
4.2. Les famílies hauran de col•laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per tal 
de millorar el correcte funcionament de les activitats. 
4.3. Les famílies hauran  de comunicar al Centre qualsevol problema físic o psíquic que el 
seu fill pugui patir. També les malalties infecto-contagioses o parasitàries. 
4.4. Les famílies hauran  d’assistir a les convocatòries individuals o col•lectives a les quals 
siguin degudament convocats per l’equip directiu, el tutor o qualsevol membre del 
professorat. 
4.5. El primer curs d’estada al centre les famílies hauran de signar la Carta de Compromís  
preparada pel centre, amb l’ objectiu de treballar plegats i coordinats en benefici dels seus 
fills i filles. 
4.6.  Les famílies hauran de col•laborar en el programa “Un món ple de valors”. 
4.7. La comunicació entre la família i el professorat es farà a través  de diversos canals: 
4.7.1. L’agenda de l’alumnat: permet comunicar qualsevol incidència, sol•licitar entrevistes i 
justificar faltes. 
4.7.2. Programa de comunicació amb les famílies Virtus Class web/APP: Les famílies 
disposen d’una clau d’accés a l’aplicació que permet  fer un seguiment diari de qualsevol 
incidència del seu fill, com ara faltes d’assistència, retards, avisos diversos, aportacions 
positives o faltes de deures. 
4.7.3. SMS/ Notificació PUSH APP: Les famílies són avisades per SMS/ Notificació PUSH 
APP en cas de falta d’assistència del seu fill a primera hora. També s’envien SMS/ 
Notificació PUSH/APP per fer recordatoris puntuals o per avisar d’algun canvi. 
4.8.  Les famílies tenen l’obligació d’avisar a la Direcció del Centre 48h abans d’una  vaga, 
per escrit i a través d’un model específic, si han decidit que el seu fill secundi la vaga i no 
assisteixi a les activitats del centre d’aquell dia. 
                   

6.3. Projecte comunicació a les famílies (plataforma virtus class) 
Aquest és un dels pilars fonamentals del projecte de Direcció i del Projecte Educatiu de 
Centre. Des de la creació del centre s’ha cregut necessari i imprescindible que la 
comunicació amb les famílies sigui: 

• Immediata 
• Constant. 
• Fàcil. 
• Motivadora i crítica. 

Mitjançant la Plataforma Virtus Class web tota la comunitat educativa (alumnat, professorat 
i famílies) poden conèixer on line la informació del que passa a cada hora lectiva en els 
diferents grups del nostre centre. + APP Virtus Class 
En conseqüència, saben, mitjançant aquest programa, les informacions específiques de 
cada matèria i generals del centre. 
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Això es concreta en: 
• cada família té una clau d’accés, vàlida per a la web i l’app Virtus Class per poder saber 

què ha fet el seu fill-a en una hora i matèria determinada. 
• cada professor posa aquelles anotacions estàndards i específiques de cada alumne i 

grup que considera oportunes. 
• s’envien mensualment e-circulars (via e-mail) sobre les faltes  d’assistència i altres 

comentaris sobre cada alumne i grup classe o nivell educatiu. 
• puntualment s’enviaran sms o avisos push app, o bé e-circulars per tal de fer avisos 

individuals o generals. 
• Faltes d’assistència a primera hora.  
• Veure Punt 3.2.4 Organització alumnat: Assistència i puntualitat. Pàg 25. 
 
 6.4. Associació mares i pares  d’alumnes (AMPA) 
 
Les AMPES són associacions formades per pares, mares o tutors/es legals del alumnes 
matriculats al Centre. L’institut donarà suport a l’AMPA divulgant la tasca que fa per tal 
d’impulsar i potenciar la presència de l’associació en tots els àmbits del centre.  
Entre d’altres tenen les següents funcions: 

a) Donar suport i assistència als seus membres en tot allò que es refereix a l’educació 
de l’alumnat. 

b) Promoure la representació i la participació de les famílies al Consell Escolar i donar 
suport i assistència als seus representants electes. 

c) Col·laborar amb  el Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del nostre 
entorn. 

d) Col·laborar en les activitats educatives, complementàries i extraescolars del Centre. 
e) Promoure activitats de formació dels pares. 
f) Col·laborar en la gestió de serveis del Centre des de les diferents Comissions del 

Consell Escolar. 
g) Gestionar el servei de menjador amb coordinació i el vist i plau de direcció. 

L’ AMPA podrà utilitzar els espais del centre prèvia demanda a la direcció del centre. Seran 
responsables de les accions derivades de la realització de les seves activitats. 
Decidiran un horari d’atenció  per als seus associats i uns canals de comunicació propis 
amb les famílies del centre. L’AMPA disposa d’una entrada a la seva pròpia web des de la 
del centre. 
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6.5 Participació de l’alumnat  

Aquest és un dels eixos fonamentals del PEC i PdD i farà que la vida i clima de treball  al 
centre sigui òptim per la convivència, participació i l’aprenentatge. 
Des del centre es promou la participació de l’alumnat en la seva gestió. Els temes que es 
tracten de dalt a baix a dalt amb el següent ordre: 

a.  Assemblea de tutoria grup classe setmanalment, tot l’alumnat de la classe i el 
tutor-a. 

b.  Consell de classe (format pels 4 caps de color de cada classe i el tutor), es 
reunirà una hora abans de cada assemblea de tutoria.   

c.  Consell de nivell (format per tots els delegats i sots delegats de tots els 
grups+ tutor-a, coordinador programa i algú de l’equip directiu)  es reunirà 
cada  15 dies alternant amb el consell de classe. 

d. Consell de delegats (format per tots els delegats+ coordinador programa+ 
algú de l’equip directiu) es reunirà cada  15 dies alternant amb el consell de 
nivell. 

e.  L’assemblea general de tot el centre se celebra com a mínim un cop al 
trimestre. Procurant que sigui cada mes, mes i mig (s’anirà informant 
periòdicament). Hi assisteix tot l’alumnat i tot el professorat que tingui classe 
aquella hora i els que voluntàriament vulguin participar-hi. 

 
6.5.1. Assemblea Tutoria grup-classe. 
Es el primer òrgan de participació, hi participen tots els alumnes del grup- classe i el tutor. 
Es reuneix un cop per setmana a l’hora destinada a tutoria dintre de l’horari lectiu. 
Tractaran temes referents al grup classe que es proposin des de l’alumnat, al Consell de 
Classe (dels grups de color i les seves funcions). 
 
 6.5.2 Programa de participació de l’alumnat: sistema càrrecs-grups de color. 
La responsabilitat, el treball en equip (valors que treballem en el programa “Un món ple de 
valors)” i la participació de l’alumnat en la vida del centre fan que de manera pràctica i 
eficaç, l’alumnat s’impliqui en el funcionament del centre. 
 
OBJECTIUS: 
• Participar activament en la vida del centre. 
• Implicar-se en el seguiment del procés d’aprenentatge. 
• Conscienciació, anàlisi de tot  el que suposa l’aprenentatge individual i de “grup.” 
• Desenvolupar la responsabilitat-compromís  individual i col•lectiva dels alumnes. 
• Transmetre la importància del treball en equip. 
• Implicar-los a tenir cura dels espais propis i generals i dels materials del centre. 
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• Desenvolupar la capacitat de liderar un grup. 
• Millorar la comunicació inter-grupal i intra-grupal. 
• Tenir grups fets per realitzar diferents tipus d’activitats al centre: Competicions 

esportives durant l’esbarjo, grups de treball a EF, grups de treball a les diferents 
matèries i els càrrecs corresponents, mobilitat, etc. 

 
ORGANITZACIÓ: 

a. Els grups classe es divideixen en 4 grups de color ( blau, groc, verd i vermell). 
b. Els grups són mixtos, en la mesura que sigui possible. 
c. Cada grup-color té un cap de color. L’elecció de cap de color tindrà una durada d’un 

curs. 
d. Procediment de tria del cap de color: presentació voluntària de candidatura, només 

cal complir els requisits. 
e. Es reuniran amb una periodicitat setmanal, quinzenal, mensual. El tutor treballarà 

per la dinamització dels seus grups.  
f. Cada grup té una funció- responsabilitat  amb una rotació mensual. 

FUNCIONS-RESPONSABILITATS GRUPS DE COLOR :   
• Manteniment  general de l’aula i neteja: cura de llums, radiadors, aire condicionat, 

cadires , taules, pissarra digital i tradicional). Neteja aula: manteniment hora a hora, 
dia a dia  de la neteja del terra, parets i pissarres  i de buidar la paperera de paper 
reciclable al contenidor de paper del centre. Reciclatge d’oli, Programa OLIKlac¡¡¡¡ 

• Comunicació: taulells d’anuncis i noticiari, comunicacions diverses. Agenda. 
• Activitat física i mobilitat: material E.F. (recollida i transport), competicions esportives 

i trasllats a les instal.lacions esportives, sortides i activitats complementàries. 
• Aprenentatge: tot el que fa referència a l’aprenentatge, actitud, compromís, 

professorat, metodologia, compromisos, etc.... 
 
6.5.3. Consell de classe (caps de grup de color). 

• Cada grup-classe triarà quatre caps de color (blau, groc, vermell i verd). 
• Procediment per la tria dels caps de color: es podran presentar candidatures 

voluntàriament, només cal complir els requisits. Si es presenten  4 candidats no cal 
fer votacions, si n’hi ha més es farà  una votació. 

• Procediment per triar el grup-color: s’inicia l’elecció del seu grup, conjuntament, per 
sorteig l’inici. Faran participarà tot el grup, intentant la paritat i homogeneïtat 
intergrupal. 

• Es reuniran setmanalment amb el tutor, una hora abans de l’assemblea tutoria, si el 
tutor  ho creu convenient. 

• L'elecció d'un cap de color del grup classe al Consell de caps de color podrà ser 
revocada per majoria i a petició d'almenys un terç dels membres del grup. També ho 
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podrà ser, per part de l'equip educatiu per faltes o conductes contràries a la 
convivència de forma reiterada. Així mateix, un cap de color pot causar baixa també 
per dimissió. En ambdós casos serà substituït pel sots-cap de color, el qual, al seu 
torn, podrà ser reemplaçat pel tercer alumne més votat durant el procés d'elecció. 

• La principal funció dels cap de color és la de ser portaveus de l'opinió de la classe, 
així com d'informar a la resta de l'alumnat sobre tot allò que sigui del seu interès. El 
Centre establirà els mecanismes pertinents perquè la seva opinió arribi a les Juntes 
d'Avaluació. 

 
6.5.4. Consell de nivell . 
Està format pels delegats i sotsdelegats de tots els grups classe, el coordinador del 
programa participació i un membre de l’equip directiu. 
Portaran les propostes dels seus grups i preparant propostes pel Consell de 
Delegats. 
Es reunirà cada 15 dies alternant amb el Consell de Delegats. 

 
6.5.5.  Delegats i Consell de delegats. 
Els delegats.  

Són els representants de l’alumnat de cada grup classe davant del professorat, dels tutors, 
de la coordinació i de l’equip directiu. S’escolliran a cada classe, entre els caps de color, 
per un període d’un curs complet. Cada classe escollirà també un sotsdelegat que l’ajudarà 
en les seves tasques i en farà la substitució en cas d’absència o malaltia. Les seves 
principals funcions seran: 

• Representar els companys i companyes de classe en el Consell de nivell i delegats i 
davant dels òrgans de gestió del centre: Consell Escolar, Direcció, AMPA. 

• La principal funció és la de ser portaveus de l’opinió del grup-classe, així com 
informarà la resta de l’alumnat sobre tot allò que sigui del seu interès. El centre 
establirà els mecanismes pertinents perquè la seva opinió arribi als equips 
educatius. 

• Moderar i dinamitzar el grup classe quan es facin assemblees de classe per discutir i 
solucionar problemes del grup a l’hora de tutoria. 

• Col•laborar amb el professorat de la comissió d’activitats extraescolars del centre per 
dur a terme qualsevol tipus d’activitat cultural, educativa o de lleure. 

• Totes aquelles funcions que l’alumnat consideri oportunes sempre que el Consell 
Escolar en doni l’aprovació. El tutor o tutora, a proposta del grup i/o de l’equip 
docent, podrà cessar el cap de color quan no compleixi correctament les tasques i 
funcions que li han estat encomanades. Si mostra mal comportament continuat, serà 
cessat de les seves funcions.  
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Consell de delegats 

L'òrgan principal de participació de l'alumnat en el funcionament del centre és el Consell de 
Delegats. 
 Tots els acords presos a les seves reunions seran comunicats a les classes per ser votats i 
també a l'equip directiu. 
El Consell de Delegats estarà format per un delegat de cada grup-classe més els dos 
representants de l’alumnat al Consell Escolar, el coordinador programa participació i 1 
membre de l’equip directiu. Es reunirà cada 15 dies alternant amb el Consell de Nivell.  
 
Els representants d’alumnes al Consell Escolar no es podran presentar a l’elecció de 
delegat. Si el delegat no pot assistir a la reunió del Consell de delegats anirà en el seu lloc 
el delegat del grup-classe corresponent. 
Les funcions del Consell de Delegats són: 

• Informar i assessorar els representants del Consell Escolar sobre la problemàtica 
general i específica dels cursos. 

• Ser informats de l'ordre del dia de les reunions del Consell Escolar i dels acords 
presos. 

• Elaborar informes per al Consell Escolar. 
• Informar els estudiants de les seves activitats. 
• Elaborar propostes sobre les activitats extraescolars i demanar que es tinguin en 

consideració les seves opinions pel que fa a la confecció d'horaris. 
• Fer propostes a la comunitat escolar perquè siguin considerades. 

 
6.5.6. L’assemblea general. 
L’assemblea general és la màxima representació de la voluntat del centre de compartir les 
decisions i fixar les directrius a seguir entre tots els components de la nostra comunitat.  
Objectius: 

• Punt de trobada de tot el centre. 
• Aprendre a parlar en públic i expressar les seves opinions col·lectives i individuals. 
• Respectar les paraules i opinions dels companys. 
• Reconeixements personals i col·lectius. 
• Tractament de temes transversals del centre o de l’actualitat. 

Es reunirà, preferentment a l’Ateneu, cada 30-45 dies en funció de la necessitat i 
disponibilitat horària. Hora: la primera franja del dia, intentant variar de dia  
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6.5.7. Representants de l’Alumnat al Consell Escolar. 
Els i les representants de l’alumnat al consell escolar del centre duran a terme les seves 
funcions segons el que determina la normativa vigent. 
Amb aquesta finalitat, l’equip directiu 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. Formen part del Consell de Delegats que es reuneix 
cada 15 dies alternant amb el Consell de Nivell. 
 
6.5.8.  L’associació d’estudiants i ex-alumnes . 
L’alumnat i ex-alumnat tindran la possibilitat de  constituir  associacions d’estudiants i ex-
alumnes que es regularan per la normativa vigent i pels seu propis estatuts. Es finançaran a 
través de les seves quotes i de les subvencions que pugui rebre de l’Ajuntament o d’altres 
institucions. Podran utilitzar les instal•lacions del centre previ avís i autorització de l’Equip 
Directiu, que n’informarà als membres del Consell Escolar. 
L’única condició per ser de l’associació d’estudiants és estar matriculat al centre o ser-ne 
ex-alumne (matriculat per un període mínim d’un curs escolar). 
Podran exercir aquest dret, prèvia consulta al col·lectiu i en tot cas, iniciar tot el procés de 
constitució, registre com entitat i fixació d’objectius dintre de la comunitat educativa del 
centre. 
Aquesta opció  entra dintre del marc del procés de participació del PEC i PdD. 
 
7.BIBLIO/WEBGRAFIA: 
LEC (Llei Educació Catalunya). 
DAC ( Decret Autonomia de Centre). 
DD ( Decret Direccions). 
Decret de drets i deures alumnat. 
 
 
 
 
 
 
 
Consell de Direcció. 
 Cervelló,     de                  de  2015 
Aprovat en Consell Escolar del             de                  de 2015. 
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ANNEXES (es troben en format. pdf a la web del centre www.seccioinstitutcervello.cat) 
 

1. CARTA DE COMPROMÍS 
 
Des del curs 2010-11, el Departament d'Ensenyament ha instaurat la Carta de Compromís, 
un document consensuat entre l'escola i les famílies, que se signarà per ambdues parts i 
que intenta que tots estiguem d’acord en  allò que fa referència a la vida escolar. 
La finalitat de la Carta de Compromís és potenciar la comunicació, participació, implicació i 
compromís entre el centre, l’alumnat i les famílies, per a dur a terme una acció coherent i 
coordinada en l’educació dels  nois i noies. 
Per a l’elaboració de la carta de compromís s’han tingut presents diferents aspectes : 
• Que tingui sentit per a tots els agents implicats (comunitat educativa, famílies, 

professorat, nois i noies.) 
• Que sigui coherent amb el projecte educatiu del centre. 
També cal tenir present que cada any, en funció de les necessitats que hi hagi, es poden 
fer petites modificacions en el text de la carta. La carta de compromís, igual que el projecte 
educatiu, són documents vius que es va enriquint amb el pas del temps.  
Un cop revisada i aprovada al consell escolar, es lliurarà cada vegada que una família 
confirmi plaça per al curs vinent. En aquest moment també es demanarà que la família, 
l’alumnat i el director en representació del centre, ho signin. 

2. AUTORITZACIÓ RECOLLIR ALUMNE DEL CENTRE. 
3. ESCRIT DE QUEIXA A L’ÀMBIT ESCOLAR. 
4. PRESENTACIÓ- RESUM  PROGRAMA PARTICIPACIÓ ALUMNAT. 

 
 
 
 


