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Antonio Tinajas Ruiz, director de l’Institut Cubelles, de Cubelles, en aplicació de les competències 

que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 

orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), d’acord amb la 

Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 

dels centres per al curs 2014-2015, i d’acord amb l’opinió favorable  del claustre del professorat i del 

consell escolar del centre, segons consta a les respectives actes de les sessions celebrades amb data 

30/06/2015,  

 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar les normes d’organització i funcionament, que s’adjunten a l’annex d’aquesta 

resolució.  

 

2. Donar-les a conèixer a tota la comunitat educativa.  

 

 

Cubelles, 1 de juliol de 2015 

 

 

El director 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_instruccions_14_15.pdf


 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

2 

 

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 

L’INSTITUT CUBELLES 
 

Preàmbul ................................................................................................................................................... 7 

1. Concreció de les previsions del projecte educatiu de centre (PEC) ...................................................... 7 

2. L’estructura organitzativa del centre..................................................................................................... 8 

2.1. Els òrgans unipersonals de govern. .................................................................................................... 8 

2.1.1. La direcció ............................................................................................................................... 8 

2.1.2. La prefectura d’estudis ............................................................................................................ 9 

2.1.3. La secretaria ............................................................................................................................. 9 

2.1.4. La coordinació pedagògica .................................................................................................... 10 

2.2. Els òrgans col·legiats de govern ................................................................................................... 11 

2.2.1. Normativa comuna per al consell escolar i el claustre .......................................................... 11 

2.2.2. El claustre del professorat ...................................................................................................... 14 

2.2.3. El consell escolar ................................................................................................................... 15 

2.3. Els òrgans de coordinació............................................................................................................. 16 

2.3.1.  Els òrgans de coordinació col·legiats ................................................................................... 16 

2.3.1.1. L’equip directiu ............................................................................................................... 17 

2.3.1.2. El consell de direcció ...................................................................................................... 17 

2.3.1.3. Els departaments didàctics .............................................................................................. 17 

2.3.1.4. La comissió pedagògica .................................................................................................. 18 

2.3.1.5. Els equips docents ........................................................................................................... 18 

2.3.1.6. Les reunions de tutors i tutores de nivell ........................................................................ 19 

2.3.1.7. La comissió d'atenció a la diversitat ............................................................................... 19 

2.3.2. Els òrgans de coordinació unipersonals ................................................................................. 20 

2.3.2.1. Els caps i les caps de departament .................................................................................. 20 

2.3.2.2. La coordinació d´ESO  i de batxillerat............................................................................ 21 

2.3.2.3. La coordinació d' informàtica ......................................................................................... 21 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

3 

 

2.3.2.4. La coordiniació de riscos laborals ................................................................................... 22 

2.3.2.5. La coordinació d’activitats i serveis escolars .................................................................. 23 

2.3.2.6. La coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) ................................. 24 

3. La comunitat escolar ........................................................................................................................... 24 

3.1. El professorat ................................................................................................................................ 25 

3.1.1. Drets i deures del professorat ................................................................................................ 25 

3.1.1.1. Drets del professorat ....................................................................................................... 25 

3.1.1.2. Deures del professorat ..................................................................................................... 25 

3.2.  L’alumnat .................................................................................................................................... 26 

3.2.1. Drets i deures de l’alumnat .................................................................................................... 26 

3.2.1.1. Drets de l’alumnat ........................................................................................................... 26 

3.2.1.2. Deures de l’alumnat ........................................................................................................ 29 

3.2.2. Participació de l’alumnat a la vida del centre ........................................................................ 30 

3.2.2.1. Els delegats i delegades de classe ................................................................................... 30 

3.2.2.2. Els representants i les representants de l’alumnat al consell escolar .............................. 30 

3.2.2.3. El consell de delegats i delegades ................................................................................... 30 

3.2.2.4. Associacions d’alumnes .................................................................................................. 32 

3.2.3. La decisió col·lectiva de no assistir a classe. ..................................................................... 32 

3.3. Les famílies .................................................................................................................................. 33 

3.3.1. Drets i deures de les famílies ................................................................................................. 33 

3.3.1.1. Drets de les famílies ........................................................................................................ 33 

3.3.1.2. Deures de les famílies ..................................................................................................... 34 

3.3.2. L’associació de mares i pares d'alumnes (AMPA). ............................................................... 35 

4. Mesures de promoció de la convivència ............................................................................................. 35 

4.1. La mediació com a instrument per a la solució de conflictes ....................................................... 36 

5. Règim disciplinari ............................................................................................................................... 38 

5.1. Aplicació de mesures correctores i de sancions ........................................................................... 39 

5.2. Gradació de les mesures correctores i de les sancions ................................................................. 39 

5.3. Conductes contràries a les normes de convivència del centre ...................................................... 40 

5.3.1. Mesures correctores de les conductes contràries a les normes de convivència del centre .... 40 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

4 

 

5.3.2. Competència per aplicar mesures correctores de les CCNCC ............................................... 41 

5.4. Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre i sancions. .................................. 42 

5.4.1 Sancions per conductes o faltes greus .................................................................................... 42 

5.4.2. Responsabilitat penal. ............................................................................................................ 42 

5.5. Procediment a seguir en la incoació d’un expedient .................................................................... 43 

6. L’organització docent  ........................................................................................................................ 45 

6.1. La concreció dels equips docents i l’elaboració dels horaris  ...................................................... 45 

6.1.1. La concreció dels equips docents  ......................................................................................... 45 

6.1.2. L’elaboració dels horaris . ..................................................................................................... 45 

6.2. L’agrupament de l’alumnat i l’atenció a la diversitat  .................................................................. 46 

6.2.1. Criteris generals ..................................................................................................................... 46 

6.2.2. L’agrupament de l’alumnat a l’ESO ...................................................................................... 46 

6.2.3. L’agrupament de l’alumnat al batxillerat .............................................................................. 47 

6.2.4. Els programes de diversificació curricular . .......................................................................... 47 

6.2.5. La unitat de suport a l’educació especial (USEE)  ................................................................ 47 

6.3. La tutoria de grup . ....................................................................................................................... 48 

6.4. Les guàrdies del professorat ......................................................................................................... 49 

6.4.1. Durant les hores de classe ...................................................................................................... 49 

6.4.2. Durant el temps d’esbarjo ...................................................................................................... 50 

7. El procés d’ensenyament-aprenentatge ............................................................................................... 51 

7.1. L’avaluació del centre .................................................................................................................. 51 

7.1.1. La memòria anual .................................................................................................................. 51 

7.2. Les programacions ....................................................................................................................... 52 

7.3. L’avaluació de l’alumnat .............................................................................................................. 52 

7.3.1. Criteris generals ..................................................................................................................... 52 

7.3.2. La sessió d’avaluació ............................................................................................................. 52 

7.3.3. Criteris de promoció de curs i de graduació a l’ESO ............................................................ 53 

7.3.4. Les reclamacions per les qualificacions ................................................................................ 54 

7.3.4.1. Reclamacions per les qualificacions obtingudes al llarg del curs ................................... 55 

7.3.4.2. Reclamacions per les qualificacions finals d'ESO .......................................................... 55 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

5 

 

7.3.4.3. Reclamacions per les qualificacions finals de batxillerat ............................................... 56 

7.4. Les activitats escolars fora del recinte escolar ............................................................................. 56 

7.4.1 Protocol que ha de seguir la persona que organitza una sortida  ............................................ 57 

7.4.2. La gestió econòmica de les sortides ....................................................................................... 59 

7.4.2.1. Tipus de sortides ............................................................................................................. 59 

7.4.2.2. La gestió econòmica de les sortides amb intermediació del centre ................................ 60 

8. Normes de funcionament del centre.................................................................................................... 61 

8.1. Horari marc................................................................................................................................... 61 

8.2. L’entrada i la sortida del centre  ................................................................................................... 61 

8.2.1. L’entrada ................................................................................................................................ 61 

8.2.2. La sortida ............................................................................................................................... 62 

8.3. Comportament de l’alumnat a l’aula  ........................................................................................... 62 

8.4. L’ús d’aules específiques ............................................................................................................. 63 

8.4.1. Les aules d’informàtica .......................................................................................................... 63 

8.4.2. La biblioteca .......................................................................................................................... 64 

8.4.3. El gimnàs ............................................................................................................................... 64 

8.5. L’ús d’aparells electrònics al recinte escolar ............................................................................... 64 

8.6.  L’ús de l’agenda  ......................................................................................................................... 65 

8.7. Salut, higiene i neteja ................................................................................................................... 65 

8.8. Accidents i indisposicions de l’alumnat i del professorat  ........................................................... 66 

8.8.1. Accidents i indisposicions de l’alumnat  ............................................................................... 66 

8.8.1.1. En cas d’indisposició ...................................................................................................... 66 

8.8.1.1. En cas d’accident ............................................................................................................ 66 

8.8.2. Accidents i indisposicions del professorat ............................................................................. 67 

8.9. Absentisme de l’alumnat i del professorat ................................................................................... 67 

8.9.1. Absentisme de l’alumnat ....................................................................................................... 67 

8.9.2. Absentisme  del professorat ................................................................................................... 67 

8.10. Criteris per a la programació d’activitats extraescolars ............................................................. 68 

8.11. Els serveis ................................................................................................................................... 68 

8.11.1. La cantina ............................................................................................................................. 68 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

6 

 

8.11.2. La biblioteca a l’hora del pati  ............................................................................................. 69 

8.11.3. La guarda de bicicletes ........................................................................................................ 69 

8.11.4. Les taquilles ......................................................................................................................... 69 

8.11.6. L’ascensor ............................................................................................................................ 69 

8.11.7. El telèfon del centre ............................................................................................................. 69 

8.11.8. Les competicions esportives a l’hora del pati ...................................................................... 69 

8.11.9. Les competicions esportives extraescolars .......................................................................... 70 

8.11.10. La copisteria  ...................................................................................................................... 70 

8.12.  Ús social del centre . .................................................................................................................. 70 

8.13. Responsabilitats compartides pel que fa a la gestió econòmica ................................................. 71 

9. Protocol per atendre les queixes  ......................................................................................................... 71 

9.1. Objecte d’una queixa  ................................................................................................................... 72 

9.2. Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia .............................................................. 72 

9.3. Actuació de la direcció del centre. ............................................................................................... 73 

9.4.  Actuacions posteriors i arxivament de la documentació ............................................................. 74 

10. Disposicions finals ............................................................................................................................ 74 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

7 

 

 

Preàmbul 

1. El decret,102/2010 del 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix l’obligació que els 

centres educatius no universitaris de Catalunya disposin d’unes normes d’organització i funcionament 

(NOFC) que necessàriament han de contemplar la regulació d’aspectes concrets. 

 

2. Les NOFC són el conjunt d’acords i decisions que han de permetre, en el dia a dia, el treball educatiu 

i de gestió que ha de conduir a l’assoliment dels objectius proposats en el projecte educatiu del centre, 

en el projecte de direcció i en la programació anual.  

 

3. Entre d’altres aspectes, les NOFC han d’establir les relacions entre els diferents sectors de la 

comunitat educativa i la seva participació en la gestió del centre, tot garantint la convivència i el bon 

funcionament del centre. 

 

4. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció, aprovar les normes d’organització i 

funcionament de centre i les seves modificacions.  

 

5. Les normes més importants que han estat utilitzades per a la redacció d’aquest document són: 

a) La llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE). 

b) La llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC).  

c) El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

d) El decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 

6.7.2006), derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres 

educatius.  

e) Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la 

gestió dels centres per al curs 2013-2014. 

f) La llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions  

públiques de Catalunya. 

g)  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-

26318  

h) Sentència del Tribunal Supremo de 18/12/2014 sobre el recurs 8/2013. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Los-alumnos-a-partir-

de-3--de-la-ESO-podran-decidir-colectivamente-la-inasistencia-a-clase-sin-la-autorizacion-de-

los-padres  

 

1. Concreció de les previsions del projecte educatiu de centre (PEC) 

1. Aquestes NOFC concreten les orientacions contingudes al PEC, especialment les referides a 

l’organització pedagògica i al rendiment de comptes, tant al claustre com al consell escolar.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Los-alumnos-a-partir-de-3--de-la-ESO-podran-decidir-colectivamente-la-inasistencia-a-clase-sin-la-autorizacion-de-los-padres
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Los-alumnos-a-partir-de-3--de-la-ESO-podran-decidir-colectivamente-la-inasistencia-a-clase-sin-la-autorizacion-de-los-padres
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Los-alumnos-a-partir-de-3--de-la-ESO-podran-decidir-colectivamente-la-inasistencia-a-clase-sin-la-autorizacion-de-los-padres
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2. La proposta inicial del PEC i les successives modificacions correspondran a la direcció del centre, 

que establirà els mecanismes perquè tota la comunitat escolar, especialment el claustre del professorat, 

pugui fer les seves aportacions. 

3. L’aprovació del PEC correspon a la direcció del centre, escoltades les valoracions del consell 

escolar. 

4. La revisió del PEC es farà cada 4 anys o quan canviï la direcció del centre, si la persona que 

accedeix al càrrec ho considera convenient. 

5. Correspon  a la direcció del centre posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració 

educativa perquè supervisi si s’ajusta a l’ordenament jurídic. Igualment, li correspon fer-ne la màxima 

difusió pública, especialment a través de la web del centre. 

2. L’estructura organitzativa del centre. 

2.1. Els òrgans unipersonals de govern. 

1. Els òrgans unipersonals de govern de l’Institut Cubelles són la direcció, la prefectura d’estudis, la 

secretaria i la coordinació pedagògica. 

 

2.1.1. La direcció   

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Les funcions i les atribucions de la direcció apareixen concretades al decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent 

(http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5753/1147537.pdf ). 

 

4. La direcció, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de 

presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat 

que es provi el contrari. Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat 

competent per defensar l'interès superior de l'infant. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5753/1147537.pdf
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2.1.2. La prefectura d’estudis  

1. Correspon, en general,  al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre 

les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació (les contemplades en els apartats 5b i 5c de l’article 

142 de la LEC) i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, 

d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre 

i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 

d’organització i funcionament del centre (article 32 del DAC). 

 

2. Són funcions específiques del o de la cap d’estudis: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els centres de 

procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria 

de la zona escolar corresponent. 

b) Coordinar també les activitats escolars complementàries. 

c) Proposar la distribució de matèries i de grups entre el professorat de cada departament, 

prioritzant l’atenció de la diversitat en els nivells inferiors de l’ESO. 

d) Proposar l’assignació de càrrecs unipersonals de coordinació. 

e) Dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució de les aules i altres espais docents 

segons la naturalesa de l'activitat acadèmica. 

f) Demanar i custodiar les programacions. 

g) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i 

especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics. 

h) Substituir el director en cas d'absència. 

i) Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació final. 

j) Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats lectives coordinant les actuacions del 

professorat de guàrdia. 

k) Supervisar el control d’assistència de l’alumnat impulsant la implantació de mecanismes que 

garanteixin una comunicació eficient amb les famílies, prioritàriament a través de les TIC. 

l) Vetllar pel compliment de les normes de convivència afavorint els processos de mediació, 

conèixer les incidències que es produeixin, corregir-les en l’àmbit de les seves competències i 

informar-ne el director. 

m) Aquelles altres que li siguin encomanades per la direcció o atribuïdes per disposicions del 

Departament d'Ensenyament. 

 

2.1.3. La secretaria  

1. Correspon al secretari i secretària dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de 

l'institut, sota el comandament de la direcció, i exercir, per delegació d'aquesta, la prefectura del 

personal d'administració i serveis adscrit a l'institut, llevat que la direcció estableixi quelcom diferent. 

 

2. Són funcions específiques del secretari o secretària les següents: 
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a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 

celebrin. 

b) Tenir cura de les tasques administratives de l'institut, atenent la seva programació general i el 

calendari escolar. 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l'institut, amb el vistiplau de la direcció. 

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

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 

financeres juntament amb la direcció. 

e) Revisar i donar el vistiplau als preus de les activitats complementàries que hagi de pagar 

l’alumnat. 

f) Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

g) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació de l’alumnat, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

h) Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat 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. 

j) Mantenir actualitzat, a una data concreta de cada curs, l'inventari general del centre. 

k) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipament d'acord amb les indicacions de la direcció i les disposicions vigents. Tenir cura de 

la seva reparació, quan correspongui. 

l) 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. 

m) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la direcció de l'institut o atribuïdes per 

disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 

2.1.4. La coordinació pedagògica  

1. Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica el 

seguiment i l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'institut, sota la dependència 

de la direcció.  

 

2. Són funcions específiques del coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica: 

a) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la 

col·laboració i participació de tot el professorat del claustre en els grups de treball. 

b) Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge de l’alumnat dels ensenyaments 

que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria i els corresponents als 

del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar corresponent. 

c) Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 

ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne o alumna, tot procurant la col·laboració i 

participació del professorat en els grups de treball. 

d) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament 

d'Ensenyament quan escaigui. 
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e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en relació 

amb els objectius generals de l'etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria, 

juntament amb els caps o les caps de departament. 

f) Coordinar les accions formatives de caire transversal al llarg de les diferents etapes, en especial 

les destinades a millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita. 

g) Promoure l’elaboració per part dels departaments didàctics de materials que afavoreixin el 

tractament de la diversitat, tant pel que fa a les necessitats de reforç com pel que fa a les 

possibilitats d’ampliació. 

h) Representar el centre en les proves d’accés a la universitat (PAU). 

i) Participar en el procés de traspàs d’informació del nou alumnat procedent de 6è de primària i de 

4t d’ESO dels centres educatius de Cubelles. 

j) Dur a terme la distribució dels grups. 

k) Quan no existeixi la figura de la persona coordinadora d’ESO, exercirà les seves funcions, així 

com les de coordinació del batxillerat. 

l) Convocar i supervisar les reunions dels equips docents. 

m) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre, fer-ne el seguiment i 

promoure’n l’avaluació crítica. 

n) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 

professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui. 

o) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la direcció o atribuïdes per disposicions 

del Departament d'Ensenyament. 

 

2.2. Els òrgans col·legiats de govern   

2.2.1. Normativa comuna per al consell escolar i el claustre  

1. El funcionament del consell escolar i del claustre del professorat seguirà les següents normes que, en 

la seva major part, prenen en consideració els articles del 13 al 20 (capítol II del títol I) de la LLEI 

26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL127.pdf ) i els articles 46 i 48 del Decret 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 

2. El funcionament dels òrgans col·legiats, les comunicacions i la documentació corresponents poden 

tenir lloc de manera presencial, a distància o mixta, i mitjançant qualsevol suport, de conformitat amb 

el que estableix la LLEI 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

3. Les funcions del president o presidenta de l'òrgan col·legiat són: 

a) Exercir la representació de l'òrgan. 

b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 

c) Fixar l'ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de 

membres formulades amb la suficient antelació. 

http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL127.pdf
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d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 

e) Assegurar el compliment de les lleis. 

f) Dirimir els empats amb el seu vot a l'efecte de l'adopció d'acords. 

g) Suspendre les sessions per causa justificada. 

h) Visar les actes de les reunions de l'òrgan. 

i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

4. Les funcions del secretari o secretària de l'òrgan col·legiat són: 

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 

b) Estendre l'acta de la sessió. 

c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 

d) Estendre els certificats pertinents. 

e) Custodiar i arxivar les actes. 

f) Facilitar als membres de l'òrgan col·legiat la informació necessària per a l'exercici de llurs 

funcions. 

g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

5. En els casos d'absència, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la 

presidència és substituïda per la persona que ocupa la vicepresidència; si no n'hi ha, pel membre de 

l’òrgan col·legiat de més antiguitat i, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, pel de més edat. 

 

6. La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove. 

 

7. La convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat seguirà les següents normes: 

a) La convocatòria, amb l'ordre del dia corresponent, s'ha de notificar als membres amb una 

antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència apreciada pel president o 

presidenta, que s'ha de fer constar a la convocatòria.  

b) La convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat es farà preferentment per mitjans electrònics 

(normalment per correu electrònic), i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per 

a la deliberació i l'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible 

en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat. 

c) Malgrat que no s'hagin complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat resta 

vàlidament constituït si s'han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat. 

8. Pel que fa a la constitució del consell escolar o del claustre del professorat als efectes de la 

realització de sessions i deliberacions i de la presa d'acords: 

a) Per a la constitució vàlida en primera convocatòria, caldrà la presència dels titulars de la 

presidència i de la secretaria o, si escau, de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, 

dels seus membres. 

b) En segona convocatòria, mitja hora després, el quòrum s'assolirà amb l'assistència d'una tercera 

part dels membres. 
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9. Pel que fa al desenvolupament de les sessions i de les deliberacions: 

a) Les sessions dels òrgans col·legiats poden ésser presencials, a distància o mixtes, segons que 

determinin les normes específiques de l'òrgan, o per acord dels seus membres. El president o 

presidenta ha d'assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la celebració 

efectiva de la sessió. 

b) Amb independència dels mitjans utilitzats, s'ha de garantir el dret dels membres dels òrgans 

col·legiats a participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs 

posicions respectives, la formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de 

constitució. 

c) A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolupades a distància és la sala del professorat, 

seu de l'òrgan, i, si no en té, el de l'administració pública a què s'adscriu. Les sessions a 

distància poden ésser en temps real o amb intervencions successives en un fòrum virtual dins 

dels límits temporals marcats pel president o presidenta. 

d) Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l'ordre del dia, llevat que hi siguin 

presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot 

favorable de la majoria absoluta. 

e) Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs d'aquesta, els 

membres de l'òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, que 

han d'ésser debatudes i votades en la sessió. 

f) Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el debat, en les 

deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra. 

10. Quant a l’adopció d'acords i al règim de votacions: 

a) Els acords de l'òrgan col·legiat s'adopten per majoria simple de vots, llevat que les seves 

normes reguladores estableixin una majoria diferent. En cas d'empat dirimeix els resultats de les 

votacions el vot del president o presidenta. 

b) Les votacions de l'òrgan col·legiat no són secretes llevat que ho indiqui la regulació específica 

d’un procediment concret (per exemple, l’elecció dels representants del professorat al consell 

escolar). 

c) Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció 

amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar. 

a) D’acord amb l’article 24 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “No podrán abstenerse 

en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados”. En 

conseqüència, aquestes persones podran optar per votar a favor, en contra o en blanc. 

11. Pel que fa a les actes de les sessions: 

a) En l'acta s'han de fer constar els assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què 

s'ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit 

dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. 
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b) Els membres que discrepen de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en 

el termini de setanta-dues hores, el qual s'ha d'incorporar al text de l'acord. 

c) El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l'acta, que s'ha 

d'aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament 

certificats sobre els acords específics que s'hi hagin adoptat sens perjudici de l'aprovació ulterior 

de l'acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància. 

d) Es garantirà que els vocals o les vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a 

consultar-hi el contingut dels acords adoptats. 

 12. El claustre i el consell escolar es reuniran una vegada al trimestre amb caràcter ordinari i sempre 

que ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres o el convoqui la direcció. És preceptiu que 

ambdós òrgans es reuneixin al començament i al final de cada curs escolar. L'assistència al claustre és 

obligatòria per a tots els seus components. 

 

2.2.2. El claustre del professorat   

1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’or-

denació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el 

professorat i el presideix el director o directora del centre.  

 

2. Són  funcions del claustre del professorat les establertes a l’article 146.2 de la llei 12/2009 

d’educació (LEC): 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  

b) Designar els mestres o els professors o professores que han de participar en el procés de 

selecció del director o directora.  

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  

d) Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat.  

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre.  

h) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

3. A més, també són funcions del claustre del professorat, en el marc de l’ordenament vigent, les 

següents: 

a) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en l’àmbit 

de la formació del professorat del centre. 

b) Analitzar els resultats de les avaluacions externes (incloses les PAU), i del centre en general, i fer 

propostes de millora. 

c) Aportar al consell escolar del centre propostes per a l’elaboració i posteriors revisions de les 

NOFC. 

d) Conèixer les candidatures a la direcció del centre i els respectius projectes de direcció. 
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4. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals 

d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions 

establertes per les lletres a, c, d, e i g de l’apartat 2. 

 

2.2.3. El consell escolar  

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corres-

pon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el 

nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.  

 

2. Corresponen al consell escolar les funcions recollides a l’article 148.3 2 de la llei 12/2009 

d’educació (LEC ). Són les següents:  

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 

cinquenes parts dels membres.  

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 

del centre amb entitats o institucions.  

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.  

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnat.  

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.  

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions a l’alumnat.  

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats 

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l’evolució del rendiment escolar.  

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.  

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

3. El consell escolar de l’Institut Cubelles, mentre només disposi d’estudis d’ESO i de batxillerat, 

estarà integrat per 16 representants (a més de la persona secretària del centre). La seva composició serà 

la següent: 

a) La direcció del centre, que presidirà el consell. 

b) El o la cap d’estudis. 

c) El secretari o la secretària, que tindrà veu però no vot. 

d) 6 representants del professorat. 

e) 3 representants de les famílies. 

f) 1 representant de l’AMPA, si estigués constituïda. 

g) 2 representants de l’alumnat. 

h) Un o una representant del personal d’administració i serveis. 

i) Un o una representant de l’ajuntament de Cubelles. 
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4. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la següent candidatura més 

votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a 

representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la 

propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava 

del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 

 

5. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne 

membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat 

en revoca la designació. 

 

6. En el si del consell escolar es poden constituir comissions d’estudi i d’informació la composició de 

les quals serà la següent: la direcció del centre, que les presidirà, la secretària o el secretari del centre, 

que aixecarà acta de la reunió, i un nombre igual de representants del professorat i del sector de pares, 

mares i alumnes. Com a mínim es constituiran les següents comissions dins del consell escolar: 

 

a) La comissió econòmica, que tindrà com a objectiu conèixer, avaluar i orientar la gestió 

econòmica del centre. 

b) La comissió de convivència, que té com a finalitat garantir una aplicació correcta del que 

disposen aquestes NOFC, així com col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la 

mediació escolar. 
 

7. En tot allò que no contemplin aquestes normes, són d’aplicació l’article 148 de la llei 12/2009,  

d’educació (LEC) i els articles 27, 28, 45, 46 i 47 del decret 102/2010 d’autonomia dels centres 

educatius. 

 

2.3. Els òrgans de coordinació  

2.3.1.  Els òrgans de coordinació col·legiats 

1. Els òrgans de coordinació col·legiats estaran presidits o moderats per una persona que serà la 

responsable de prendre nota dels acords més rellevants que s’assoleixin durant la reunió.  

 

2. Llevat de les reunions de departament o seminari, no serà necessària l’elaboració d’una acta formal. 

Tanmateix, amb l’objectiu d’enriquir les discussions i d’agilitar la presa de decisions, es procedirà al 

lliurament previ i amb suficient antelació de la documentació que hagi de ser tractada durant la reunió. 

 

3. L’equip directiu habilitarà un mecanisme per a la recollida d’acords rellevants dels diferents òrgans 

col·legiats la vigència dels quals es prevegi perllongada en el temps. Quelcom de semblant es farà amb 

els acords recollits a les actes del claustre i del consell escolar. 
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2.3.1.1. L’equip directiu  

1. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de 

treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de 

l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

 

2. L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, 

el secretari o secretària i el o la coordinadora pedagògica. 

 

3. D’acord amb l’article 36 del decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius, a partir de l’inici 

del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de direcció 

del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les 

funcions de l’òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen 

a la persona titular. 

 

2.3.1.2. El consell de direcció 

1. El consell de direcció és un òrgan consultiu del qual formen part les persones membres de l’equip 

directiu i aquelles altres que nomeni la direcció del centre entre les persones membres del claustre de 

professorat, preferentment amb tasques assignades de coordinació. La direcció del centre presideix el 

consell de direcció. 

 

2. La funció del consell de direcció és assessorar l’equip directiu en la presa de decisions que la 

direcció del centre consideri que tenen una especial rellevància. 

 

3. La pertinença al consell de direcció és voluntària per a les persones que no formen part de l’equip 

directiu. El seu nomenament és per un curs escolar. 

 

2.3.1.3. Els departaments didàctics  

1. Els departaments didàctics es constituiran en funció de les àrees curriculars de l’ESO i en formarà 

part el professorat d’acord amb la seva especialitat. Els departaments podran agrupar diferents 

especialitats afins. 

 

2. El nombre de departaments i l’agrupació per àrees afins podran variar cada curs per decisió de la 

direcció del centre i seguint criteris de racionalització organitzativa.  

 

3. Quan la complexitat d’un departament ho aconselli, la direcció del centre crearà seminaris en el seu 

si. En cap cas es crearan seminaris que no integrin almenys dues persones. 

 

4. En el si de cada departament o de cada seminari: 

a) Es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents. 

b) Es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. 
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c) S’acorda el material didàctic que haurà de fer servir l’alumnat. 

5. En relació amb el punt anterior, la modificació de llibres de text o de lectura haurà de ser notificada 

prèviament a la direcció del centre. La modificació haurà de ser raonada des d’un punt de vista 

pedagògic i n’haurà de quedar constància al llibre d’actes del departament corresponent. Els llibres de 

text i de lectura es mantindran durant un període mínim de 4 cursos escolars, llevat que la modificació 

vingui imposada per canvis legislatius. 

 

2.3.1.4. La comissió pedagògica  

1. La comissió pedagògica és el nom que rep en aquestes NOFC el que tradicionalment hem anomenat 

en aquest centre “reunió de caps de departament i de seminari”. 

 

2. La comissió pedagògica és una comissió d’estudi i informació que té com a funció principal la 

reflexió sobre tots aquells aspectes que són competència del claustre del professorat i sobre qualsevol 

altre que la direcció del centre consideri oportú disposar d’una opinió crítica. 

 

3. Formen part de la comissió pedagògica la direcció del centre, que la presideix, les persones cap 

d’estudis i coordinadora pedagògica i totes les persones caps de departament i de seminari. 

Ocasionalment, i quan la temàtica a tractar ho aconselli, podran assistir-hi altres persones amb el 

vistiplau de la direcció del centre. 

 

4. La comissió pedagògica es reuneix quan ho considera convenient la direcció del centre, que és qui la 

convoca. Tanmateix, la direcció del centre convocarà la comissió pedagògica en un termini màxim de 

15 dies sempre que li ho sol·liciti un cap de departament o seminari. 

 

2.3.1.5. Els equips docents  

1. Les reunions d’equip docent poden afectar al professorat que dóna classe en un grup concret o a tots 

els grups d’un mateix nivell. 

 

2. L’equip docent d’un grup es reuneix segons el calendari de reunions fixat en la programació general 

anual del centre i, a més a més i de forma ocasional, quan el convoca la persona tutora o la persona 

coordinadora d’ESO, informada la direcció del centre, o qualsevol membre de l’equip directiu. Com a 

norma general, les reunions d’equip docent dels grups d’un mateix nivell tindran lloc a la mateixa hora, 

de manera consecutiva, i seran moderades per la persona coordinadora d’ESO o per un membre de 

l’equip directiu.  

 

3. Ocasionalment, la direcció del centre pot convocar una reunió d’equip docent de nivell que serà 

presidida per la persona coordinadora de l’ESO o un membre de l’equip directiu que prendrà nota dels 

acords més rellevants. 

 

4. Les reunions d’equip docent tenen, entre d’altres funcions, les següents: 
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a) Aportar informació a la persona tutora perquè pugui dur a terme les seves tasques de seguiment 

de l’alumnat i d’informació a les famílies. 

b) Proposar mesures destinades a atendre la diversitat i a  millorar la convivència en el si de cada 

grup. 

5. L’equip docent, quan es constitueix en junta d’avaluació al final de cada trimestre, ho fa sota la 

presidència de la persona tutora. 

 

2.3.1.6. Les reunions de tutors i tutores de nivell 

1. Les reunions de tutors i tutores d’un mateix nivell tenen una periodicitat setmanal i estan fixades en 

l’horari de les persones afectades. 

 

2. Els objectius fonamentals de la reunió de tutors i tutores de nivell són: 

a) Posar en comú el desenvolupament de l’acció tutorial dins d’un mateix nivell, fent el seu 

seguiment, l’avaluació i la recollida de  propostes de millora. 

b) Fer un seguiment dels acords presos en les reunions dels equips docents del mateix nivell. 

c) Abordar i donar solucions a problemes sobrevinguts que afecten als grups d’un mateix nivell. 

3. La reunió de tutors i tutores d’un nivell és presidida per la persona coordinadora de l’ESO o la 

persona coordinadora pedagògica i, quan això no sigui possible, un altre membre de l’equip directiu. 

 

2.3.1.7. La comissió d'atenció a la diversitat   

1. La comissió d’atenció a la diversitat és l’òrgan encarregat de promoure i fer el seguiment 

d’actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.  

 

2. Formen part d’aquesta comissió: 

a) La direcció del centre (o la persona de l’equip directiu en qui es delegui), que presideix la 

reunió i pren nota dels acords més rellevants. 

b) Les persones caps de departament de català, castellà i matemàtiques. 

c) El professorat del departament d’orientació educativa. De no existir aquest departament, hi 

assistirà la persona titular de la plaça d’orientació educativa. 

d) El professorat dels grups de reforç, i aquell que duu a terme una atenció individualitzada. 

e) La persona coordinadora d’ESO o el membre de l’equip directiu que faci les seves funcions. 

f) La persona responsable de l’aula oberta, si n’hi hagués. 

g) La persona coordinadora LIC. 

h) Una persona de l’equip psicopedagògic de la USEE, si n’hi hagués. 

i) Si s’escau, la persona professional de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica 

(EAP) que intervé en el centre, tenint en consideració el seu horari. 

3. Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat: 

a) La concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
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b) L’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures 

adoptades, especialment les relatives a l’atenció individualitzada.  

c) El seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques. 

d) La proposta dels plans individualitzats. 

e) La valoració de les propostes de diversificació curricular que no suposin increment de grup.  

f) Altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi la direcció del centre. 

4. La comissió d’atenció a la diversitat es reuneix com a mínim trimestralment segons el calendari de 

reunions fixat en la programació general anual del centre,  quan la convoca la direcció del centre o la 

persona de l’equip directiu en qui es delega la presidència.  

 

2.3.2. Els òrgans de coordinació unipersonals  

2.3.2.1. Els o les caps de departament   

1. Dins de cada departament didàctic, la direcció del centre nomenarà, per a cada curs escolar, una 

persona que exercirà les funcions de cap del departament. El nomenament recaurà sempre sobre la 

persona que pertanyi al cos de catedràtic. En el cas de què la persona catedràtica renunciï per escrit a 

aquest dret, la direcció del centre podrà nomenar una altra persona si ho considera oportú. 

 

2. El o la cap del departament és responsable que la programació anual es concreti a principi de curs 

mitjançant les aportacions de tot el professorat que en forma part. La programació inicial del curs ha de 

ser lliurada a la prefectura d’estudis en format digital i en els terminis que estableixi la direcció del 

centre. Ha d’incloure els següents apartats: 

 

a) Introducció. 

b) Objectius. 

c) Continguts (han d’incloure les aportacions a l’assoliment de les competències bàsiques). 

d) Metodologia. 

e) Temporització. 

f) Criteris d’avaluació. 

g) Bibliografia i recursos. 

 

2. Són també funcions de la persona cap de departament: 

 

a) Convocar i presidir les reunions del departament i aixecar-ne acta. 

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents. 

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg de cada etapa. 

d) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica 

docent.  

e) Afavorir la substitució dels llibres de text per apunts elaborats pel professorat. 

f) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat en les 

àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 

g) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del departament. 

h) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament. 
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i) Responsabilitzar-se de l’adquisició del material didàctic corresponent segons els acords presos 

en el si del departament o del seminari i d’acord amb les normes de gestió econòmica recollides 

en aquestes NOFC. 

j) Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació. 

k) Supervisar la realització de les proves de recuperació. 

l) Garantir la realització i la valoració de les proves de recuperació. 

m) A final de curs, elaborar i lliurar a la direcció del centre una memòria del departament que 

concreti, entre d’altres aspectes, les propostes de millora. 

n) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pe la direcció del centre o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament. 

 

3. Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha una persona cap de seminari, les 

competències de la qual són les que li delega el cap del departament. 

 

2.3.2.2. La persona coordinadora d´ESO i de batxillerat 

1. La direcció del centre nomenarà una persona coordinadora d’ESO quan el centre disposi de tres 

línies completes. Quan no es donin les condicions per al nomenament d’aquest òrgan unipersonal, la 

coordinació serà exercida per la persona coordinadora pedagògica, que també serà responsable de la 

coordinació del batxillerat. 

2. La persona que coordini l’ESO vetllarà per la continuïtat, coherència i correlació de les accions 

educatives al llarg d’un mateix nivell, de l’educació secundària obligatòria o del batxillerat, segons 

s’escaigui, sota la dependència de la persona coordinadora pedagògica. 

 

3. Són funcions de la persona coordinadora d’ESO: 

 

a) Convocar i moderar les reunions de nivell o d’etapa i recollir els acord més rellevants. 

b) Col·laborar amb la coordinació pedagògica en l’elaboració del pla d’acció tutorial, així com la 

seva aplicació i revisió, especialment a través de les reunions amb les persones tutores d’un 

mateix nivell. 

c) Coordinar l’acollida de l’alumnat que s’incorpora al centre durant el curs. 

d) Col·laborar amb la coordinació pedagògica en l’elaboració i la realització dels crèdits de síntesi 

dels diferents nivells d’ESO. 

e) Col·laborar amb la coordinació pedagògica en activitats com ara la confecció del grups, 

l’assignació d’optatives, etc. 

f) A final de curs, elaborar i lliurar a la direcció del centre una memòria que concreti, entre 

d’altres aspectes, les propostes de millora. 

 

4. Les persones que exerceixen la coordinació de l’ESO i, si fos el cas, la coordinació del batxillerat, 

són nomenades per la direcció del centre, escoltada la persona coordinadora pedagògica. 

 

2.3.2.3. La persona coordinadora d' informàtica  

1. Són funcions de la persona coordinadora d’informàtica: 
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a) Impulsar l’ús didàctic de les TAC en el currículum escolar i assessorar el professorat en la 

utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses matèries del 

currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en l'àmbit de les TAC. 

b) Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos 

informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

c) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal de serveis del centre en l’ús de les 

aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

d) Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics proposant les mesures 

pertinents per a garantir el seu millor funcionament. 

e) Vetllar per l'operativitat dels recursos informàtics, especialment quan afectin el 

desenvolupament de les activitats educatives programades, tot efectuant actuacions bàsiques de 

manteniment del maquinari. 

f) Efectuar les operacions d'instal·lació i manteniment del programari, instal·lació i prova del 

maquinari, manteniment dels sistemes de disc, realització de les mesures de salvaguarda de la 

informació i supervisió de l'aprovisionament del material fungible escaient. 

g) Col·laborar en l'actualització permanent de la web i de la intranet del centre. 

h) Formar part de la comissió TAC. 

i) Actuar com a persona dinamitzadora i impulsora en el centre de totes les iniciatives i projectes 

que sorgeixin entre el professorat i l'alumnat relacionats amb les noves tecnologies i l'educació. 

j) Mantenir al dia l’inventari de recursos informàtics i de programari mitjançant el programa 

GEPSE del Departament d’Ensenyament. 

k) A final de curs, elaborar i lliurar a la direcció del centre una memòria que concreti, entre 

d’altres aspectes, les propostes de millora. 

l) Aquelles altres que la direcció de l’institut li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 

2.3.2.4. La persona coordinadora de riscos laborals  

1. Correspon a la coordinació de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions 

en matèria de salut i seguretat al centre. 

 

2. Les funcions assignades a la persona responsable d’aquesta coordinació són les següents: 

 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

l’interès i la cooperació dels/les treballadors/es en l’acció preventiva, d’acord amb les 

orientacions del servei de prevenció de riscos laborals. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la 

implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 

d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els 

telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a 

les revisions oficials. 
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f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment, especialment pel que fa als  

espais de magatzems comuns. 

g) Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el 

model  de “Full de notificació d’accident laboral, incident laboral o malaltia professional”. 

h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin al centre. 

i) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l’evacuació i el control dels riscos generals i específics del centre. 

j) Coordinar la formació de les persones treballadorses del centre en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

k) Col·laborar, si s’escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de 

l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

l) Redactar, en finalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats realitzades, que 

s’haurà d’incloure a la memòria anual. 

m) Aquelles altres que la directora del centre li encomani en relació amb la salut i seguretat al 

centre o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 

2.3.2.5. La persona coordinadora d’activitats i serveis escolars   

1. Correspon a la persona coordinadora d'activitats i serveis escolars la coordinació general de les 

activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre sota la dependència de la 

persona cap d'estudis. 

 

2. En particular, són funcions de la persona coordinadora d'activitats i serveis escolars:   

 

a) Elaborar la programació anual de les activitats culturals, escolars complementàries i 

extraescolars tenint en compte les propostes del conjunt de la comunitat escolar i afavorint les 

activitats conjuntes amb altres centres i institucions. 

b) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives, tot impulsant les celebracions i les 

festes amb un marcat caràcter tradicional. 

c) Impulsar la implicació de tota la comunitat escolar en el disseny i execució de les activitats, la 

seva participació activa i l’avaluació. 

d) Donar a conèixer a l’alumnat i a les seves famílies la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries i a les activitats extraescolars. 

e) Impulsar i coordinar l’oferta de serveis del centre. 

f) Coordinar l'organització dels viatges d'estudis, els intercanvis escolars i qualsevol altre tipus de 

viatge que es realitzi amb l’alumnat facilitant a la secretària o al secretari del centre la 

informació necessària per a dur a terme la comptabilitat que se’n deriva en el marc de la gestió 

econòmica del centre. 

g) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les activitats escolars 

complementàries i les activitats extraescolars. 

h) A final de curs, elaborar i lliurar a la direcció del centre una memòria que concreti, entre 

d’altres aspectes, les propostes de millora. 

i) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la direcció. 
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2.3.2.6. La persona coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) 

1. La direcció nomenarà una persona del departament de llengües que actuarà de coordinadora 

lingüística amb les següents funcions: 

 

a) Elaborar una proposta de projecte lingüístic i proposar-ne les successives revisions. 

b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte curricular del 

centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. 

c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del 

projecte lingüístic, inclòs en la Programació General del Centre, i col·laborar en la seva 

realització. 

d) Confegir l'inventari dels recursos i gestionar el pressupost assignat al centre per a la 

normalització lingüística. 

e) Garantir la correcció lingüística dels documents del centre. 

f) Coordinar el disseny d’accions formatives de caire transversal al llarg de les diferents etapes 

destinades a millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita i impulsar la seva aplicació. 

g) Organitzar classes de català oral adreçades especialment a l'alumnat que s'acaba d'incorporar al 

sistema educatiu de Catalunya. 

h) Establir i mantenir els contactes pertinents amb el Servei d’Ensenyament del Català, encarregat 

d’assessorar els centres. 

i) A final de curs, elaborar i lliurar a la direcció del centre una memòria que concreti, entre 

d’altres aspectes, les propostes de millora. 

j) Aquelles altres que la direcció li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li pugui 

atribuir el Departament d'Ensenyament. 

 

3. La comunitat escolar 

1. Formen part de la comunitat escolar el professorat, l’alumnat, el personal no docent del centre i els 

pares, mares i tutors o tutores legals de l’alumnat. 

 

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen reconeguts, a títol general, uns mateixos drets i 

deures, a part d’altres el gaudi o l’exigència dels quals tenen una relació estreta amb l’estament al qual 

es pertany. En conseqüència, la comunitat escolar en el seu conjunt gaudeix dels següents drets 

generals: 

a) A intervenir en la gestió de l’institut a través dels seus representants elegits en el consell 

escolar. 

b) A expressar lliurement les seves idees i opinions respectant les dels altres. 

c) A manifestar directament i personal els seus suggeriments i queixes. 

3. A no ésser discriminat per raó de gènere, edat, origen o funció social, creences, capacitat o qualsevol 

altra circumstància personal. 
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4. De la mateixa manera, la comunitat escolar en el seu conjunt gaudeix dels següents deures generals:  

a) De respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, així com la dignitat, 

integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat escolar.  

b) De conèixer i respectar aquestes NOFC. 

 

3.1. El professorat 

3.1.1. Drets i deures del professorat 

1. Els drets i deures recollits en aquestes NOFC contemplen els drets i els deures que consten en el 

Borrador del Estatuto del Funcionario Docente del Ministerio de Educación y Ciencia, publicat 

el 4 d’octubre de 2007. (http://www.stes.es/documentacion/estatuto_fd/070709_estatuto.pdf) 

3.1.1.1. Drets del professorat 

1. El professorat, en l'exercici de llurs funcions docents (recollides a l’article 104 de la LEC), té els 

drets específics següents: 

a) A la llibertat de càtedra, orientada a l’assoliment dels fins educatius, d’acord amb la legislació 

vigent i el PEC. 

b) A utilitzar els mètodes d’ensenyament que consideri més adients a les característiques del seu 

alumnat, d’acord amb allò que s’estableix dins del PEC. 

c) A intervenir i participar en el funcionament, l’organització i la gestió del centre a través dels 

mecanismes reglamentaris. 

d) A rebre la col·laboració activa de les famílies, el seu respecte i el recolzament a la seva 

autoritat. 

e) Al respecte de l’alumnat i a que aquest assumeixi la seva responsabilitat en la seva formació i 

en la convivència en el centre. 

f) A rebre el recolzament i la motivació permanent per part de l’equip directiu del centre. 

g) A elegir els seus representants en els òrgans col·legiats i a proposar-se com a representant. 

h) A poder accedir a una formació permanent que afavoreixi el seu desenvolupament personal i 

professional. 

i) A proposar-se per a l’exercici dels càrrecs unipersonals de direcció i de coordinació. 

 

3.1.1.2. Deures del professorat 

1. El professorat, a part d’actuar amb els principis que inspiren el Codi de Conducta dels empleats 

públics a què es refereix la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i sense 

perjudici d’allò que s’acordi en la carta de compromís, tenen els següents deures específics en 

l’exercici de la seva activitat docent: 

a) Complir les disposicions sobre l'ensenyament, en cooperació amb les autoritats educatives per 

tal d'aconseguir la major eficàcia i eficiència, en interès de l’alumnat i de la societat. 

b) Complir l'horari laboral. 
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c) Assistir a les reunions que siguin convocades pels membres de l'equip directiu o pels càrrecs de 

coordinació. 

d) Respectar i complir el PEC i les NOFC. 

e) Col·laborar amb la resta de membres del departament o seminari en l’elaboració de la 

programació i aplicar-la en els termes acordats. 

f) Utilitzar els mètodes d’ensenyament adequats per a assolir l’aprenentatge del seu alumnat i els 

objectius educatius establerts. 

g) Fixar les dates de les proves  i el lliurament de treballs de l’alumnat amb suficient antelació i, 

sempre que sigui possible, de manera consensuada amb l’alumnat i coordinada amb la resta de 

professorat. 

h) Avaluar de manera efectiva i objectiva el rendiment escolar del seu alumnat, informant per 

escrit a l’inici del curs escolar dels criteris i procediments d’avaluació. 

i) Comentar amb l’alumnat les proves i treballs realitzats un cop avaluats, tan aviat com sigui 

possible i en un termini màxim d’un mes. 

j) Actualitzar la seva formació.  

k) Passar llista a totes les classes i registrar les absències, els retards i d’altres incidències segons 

el procediment que estableixi l’equip directiu. 

l) Garantir a les aules l'ambient d'estudi necessari per al correcte desenvolupament de les activitats 

d’ensenyament i d’aprenentatge. 

m) Garantir que l’aula que fa servir roman neta, ordenada i amb els dispositius en bon estat de 

funcionament, tot notificant a la secretaria del centre els desperfectes detectats. 

n) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, així com la dignitat, 

integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat escolar. 

o) Contactar (presencialment, per correu electrònic, telefònicament, etc.) en un termini no superior 

a una setmana les famílies que demanin informació sobre el  rendiment i evolució acadèmica 

dels seus fills o filles menors d'edat. 

 

3.2.  L’alumnat 

3.2.1. Drets i deures de l’alumnat 

1. Aquestes NOFC recullen els drets i els deures que consten al Decret 279/2006, de 4 de juliol, 

(DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 2006) de drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència 

en els centres educatius no universitaris de Catalunya, alhora que regulen aspectes concrets, com ara el 

consell de delegats i delegades. 

 

3.2.1.1. Drets de l’alumnat 

1. Dret a la formació. L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el 

desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials 

comunament acceptats en la nostra societat. 

 

2. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre: 
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a) 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. 

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la 

geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de 

l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

c) L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de 

coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de la 

informació i de la comunicació. 

d) L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell 

mateix i amb els altres.  

e) La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. 

f) La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de 

l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de la tutela, 

dins el marc legalment establert. 

g) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

h) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. 

i) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 

3. Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

 

4. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. L'alumnat té dret a una valoració objectiva del 

seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments 

d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament. 

 

5. L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, mares, tutors o tutores legals tenen dret a sol·licitar 

aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en 

les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

 

6. L'alumnat, o els seus pares, mares, tutors o tutores legals poden reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa 

d'acord amb el procediment establert en aquestes NOFC. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se 

en alguna de les causes següents: 

a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els 

objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 

programació per l'òrgan didàctic corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

7. Dret al respecte de les pròpies conviccions. L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions 

religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació 

amb aquelles creences i conviccions. 

 

8. L'alumnat, i els seus pares, mares, tutors o tutores legals si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, 

tenen dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, sobre el 

caràcter propi del centre. 
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9. L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions 

ideològiques o propagandístiques. 

 

10. Dret a la integritat i la dignitat personal. L'alumnat té els drets següents: 

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.  

b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. 

d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys i 

companyes. 

e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, 

relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats 

d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament 

jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que 

puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures 

establerts per les lleis de protecció del menor. 

11. Dret de participació.  L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els 

termes que preveu la legislació vigent i aquestes NOFC. 

 

12. Dret de reunió i associació. L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es 

desenvoluparà d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el desenvolupament normal de les 

activitats docents. 

a) L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. 

Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent. 

b) Aquestes NOFC garantiran l'exercici del dret de reunió i associació previstos als dos  apartats 

anteriors. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat del procés i, per tant, no 

pot incloure procediments d'autorització o de comunicació prèvia que dificultin el seu exercici. 

La direcció del centre vetllarà perquè s'estableixi un horari de reunions dels representants de 

l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de permetre la possibilitat que 

determinades reunions, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs, s'efectuïn en 

horari lectiu. 

13. Dret d'informació. L'alumnat té dret a ser informat pels seus representants i pels de les associacions 

d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres 

educatius. L'exercici d'aquest dret s'ha d'ajustar al que estableixen aquestes NOFC. 

 

14. Dret a la llibertat d'expressió. L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i 

col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat escolar i del 

respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

 

15. Dret a l'orientació escolar, formativa i professional. L'alumnat té dret a una orientació escolar i 

professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les 

seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats. 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

29 

 

 

16. Dret a la protecció dels drets de l'alumnat. Les accions que es produeixin dins l'àmbit del centre que 

suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquestes NOFC o del seu exercici 

poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus pares, mares o tutors 

o tutores legals, quan aquest és menor d'edat, davant la direcció del centre, d’acord amb el punt 9 

d’aquestes NOFC. 

 

3.2.1.2. Deures de l’alumnat 

1. Deure d'estudi. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les 

seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir 

una bona preparació humana i acadèmica. 

 

2. Aquest deure bàsic es concreta, entre d’altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del 

centre i respectar els horaris establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents. 

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les 

activitats formatives. 

d) Portar a classe el material didàctic necessari i la roba adient per a desenvolupar l’activitat 

acadèmica amb normalitat. 

 

3. Deure de respectar les normes de convivència. El respecte a les normes de convivència dins el centre 

docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica, entre d’altres, les obligacions següents: 

a) 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 escolar. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat escolar per raó de naixement, raça, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

c) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels 

llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. 

d) Complir les NOFC. 

e) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, 

sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el 

procediment establert en aquestes NOFC i la legislació vigent. 

f) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal 

d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la 

convivència en el centre. 

g) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no 

sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

h) Si l’alumne o alumna és menor d’edat,  transmetre  tota la informació que li lliuri el centre el 

destinatari final de la qual siguin els seus pares, mares o tutors o tutores legals. 

 

4. L’alumnat major d’edat que no vulgui que els seus pares, mares o tutors o tutores legals rebin 

informació seva per part del centre ho ha de comunicar per escrit a la direcció del centre. 
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3.2.2. Participació de l’alumnat a la vida del centre 

3.2.2.1. Els delegats i delegades de classe 

1. L’alumnat de l’Institut Cubelles està organitzat per grups. En cada grup s’escollirà un delegat o 

delegada i un sotsdelegat o sotdelegada que representaran a la classe al llarg d’un curs escolar. 

 

2. Les eleccions a delegats i delegades seran convocades i organitzades per la persona coordinadora 

pedagògica durant el primer mes del curs i podran ser electores i elegides totes les persones del grup. 

 

3. L’elecció se celebrarà a l’aula ocupada habitualment pel grup, preferentment durant l’hora de tutoria. 

La sessió serà presidida per la persona tutora que, a més, farà de secretària llevant acta de la sessió. 

L’acta amb el resultat de l’elecció serà lliurada a la coordinació pedagògica. 

 

4. Són funcions del delegat o de la delegada: 

a) Ser portaveu de les inquietuds i dels problemes del grup davant la persona tutora i la resta del 

professorat. 

b) Formar part del consell de delegats i delegades i assistir a les reunions que se celebrin per 

organitzar activitats o discutir sobre problemes que afecten a l’alumnat. 

c) Mantenir un contacte permanent amb els representants d’alumnes del consell escolar. 

d) Informar sempre als seus companys i companyes d’aula d’allò que es tracta i es decideix a les 

reunions a què assisteix. 

e) Vetllar per tal que els drets de l’alumnat siguin respectats i contribuir a l’acompliment dels seus 

deures. 

f) Avisar el professorat de guàrdia quan es constati l’absència del professor o professora. 

 

5. En cas d’incompliment reiterat de les seves funcions o de les normes bàsiques de convivència del 

centre, i a proposta de la persona tutora, el delegat o delegada podrà ser cessat del seu càrrec per la 

direcció del centre. 

 

6. La persona sotsdelegada de curs ajudarà la persona delegada en les seves tasques i la substituirà en  

cas d’absència, malaltia, renúncia o cessament del delegat o delegada de classe. 

 

3.2.2.2. Els representants de l’alumnat al consell escolar 

1. L’alumnat disposa de tres representants al consell escolar del centre, escollits d’acord amb les 

normes recollides en aquestes NOFC o les que estableixi a tal efecte el Departament d’Ensenyament. 

 

3.2.2.3. El consell de delegats i delegades 

1. El consell de delegats i delegades està format pels delegats i delegades de cada grup i pels 

representants de l’alumnat al consell escolar del centre. 
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2. Són òrgans unipersonals del consell de delegats el president o presidenta i el secretari o secretària, 

que seran escollits mitjançant una votació secreta en la sessió de constitució del consell de delegats. La 

persona més votada ostentarà el càrrec de presidenta i la segona persona més votada el de secretària.  

 

3. Aquesta sessió de constitució del consell tindrà lloc abans del 15 de novembre de cada curs escolar i 

serà convocada i presidida per la direcció del centre (o la persona de l’equip directiu a qui es delegui). 

Actuarà com a secretari el delegat o delegada més jove. 

 

4. Les funcions de la persona presidenta del consell de delegats i delegades són les següents: 

a) Elaborar l’ordre del dia, convocar i presidir el consell de delegats i delegades. 

b) Presidir l’assemblea general d’alumnes. 

c) Representar el consell de delgats i delegades. 

d) Lliurar a la direcció del centre les propostes i els informes elaborats pel consell de delegats i 

delegades. 

e) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del consell escolar on es debatin les propostes i 

els informes elaborats pel consell de delegats i delegades. 

5. Les funcions de la persona secretària són: 

a) Aixecar acta de les sessions del consell de delegats i delegades. 

b) Custodiar les actes i la documentació del consell de delegats i delegades. 

c) Substituir el president o presidenta en cas d’absència o malaltia. 

 

6. El consell de delegats i delegades tindrà les següents funcions: 

 

a) Elaborar propostes de modificació de les NOFC. 

b) Elaborar informes per al consell escolar, ja sigui a petició d’aquest o per pròpia iniciativa. 

c) Elaborar propostes d’activitats complementàries i extraescolars. 

d) Ser informats pels representants de l’alumnat al consell escolar dels temes tractats. 

e) Informar a l’alumnat de les seves activitats. 

f) Col·laborar amb els representants d’altres centres en la defensa dels drets dels estudiants. 

g) Fomentar la participació de l’alumnat en el funcionament i la gestió del centre. 

h) Fomentar entre l’alumnat el seguiment de les normes de convivència, tant dins com fora del 

centre. 

i) Denunciar davant de la direcció del centre els actes duts a terme per qualsevol membre de la 

comunitat escolar que perjudiquin els drets de l’alumnat o suposin una limitació per al seu 

exercici. 

 

7. Pel que fa a les seves reunions: 

a) El consell de delegats i delegades es reunirà preventivament una vegada al trimestre i sempre 

que el convoqui el seu president o presidenta o ho sol·liciti un terç dels seus membres. La 

reunió mai estarà condicionada a una comunicació prèvia a cap membre de l’equip directiu o a 

cap autorització. 
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b) Les sessions del consell de delegats i delegades tindran lloc preferentment fora de l’horari de 

classe. Tanmateix, podran ser convocades en qualsevol moment de l’horari lectiu si el president 

o la presidenta del consell ho considera oportú. 

c) Les decisions del consell de delegats i delegades es prendran per majoria dels membres 

presents, que mai podrà ser inferior a la meitat més ú. 

8. Els membres del consell de delegats i delegades gaudeixen, a més dels drets que reconeixen aquestes 

NOFC a l’alumnat en general, dels següents: 

 

a) Recollir l’opinió de l’alumnat, principalment a través de l’assemblea de classe. 

b) Rebre la informació necessària per a dur a terme les seves funcions. 

c) No ser sancionats, dins dels termes d’aquestes NOFC,  per l’exercici de les seves funcions. 

d) Convocar l’alumnat del centre a reunions informatives sempre que no s’alteri el 

desenvolupament normal de les activitats de l’institut. 

 

9. El centre, a través de la secretaria, facilitarà al consell de delegats i delegades el material 

inventariable necessari per al desenvolupament de les seves activitats. 

 

10. El centre oferirà al consell de delgats i delegades un espai adient per a dur a terme les seves 

reunions per tal d’evitar que aquestes interfereixin en el desenvolupament normal de les classes i a 

l’inrevés.  

 

3.2.2.4. Associacions d’alumnes 

1. Al centre es podran constituir associacions d'alumnes segons preveu l’article 24 de la llei 12/2009 

d’educació (LEC). Es finançaran a través de les seves quotes i de les subvencions que puguin rebre de 

l'Ajuntament o d'altres institucions. 

 

2. L'equip directiu col·laborarà en les gestions necessàries per a la seva constitució i registre i en 

l’abonament de la taxa corresponent. També farà el possible perquè l’associació disposi dels espais 

adients per a dur a terme les seves tasques i reunions. 

 

3.2.3. La decisió col·lectiva de no assistir a classe 

1. Només les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat en relació 

amb la seva assistència a classe, no tindran la consideració de falta ni seran objecte de sanció quan la 

decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió i hagi estat prèviament comunicada pel delegat o la 

delegada a la direcció del centre.  

 

2. En conseqüència, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot prendre de manera col·lectiva la decisió de no 

assistir a classe (allò que en termes col·loquials entenem per fer vaga). 

 

3. El procediment a seguir serà el següent: 
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a) Cada grup classe, un cop s’ha debatut sobre les raons d’una convocatòria de vaga i amb 

l’assessorament de les persones que cregui convenient, vota si s’afegeix o no a la convocatòria 

de vaga. 

b) Amb 48 hores d’antelació, la persona delegada del grup informa la direcció de la decisió presa i 

del percentatge de l’alumnat que recolza la decisió.  

c) La direcció informa les famílies a través de la web del centre de la convocatòria de vaga i del 

percentatge de l’alumnat que recolza la decisió en cada grup. 

 

4. El centre ha de garantir que l’alumnat que no secunda la decisió de no assistir a classe  rebi l’atenció 

que correspon a un dia lectiu. 

3.3. Les famílies 

3.3.1. Drets i deures de les famílies 

1. Els pares, mares i tutors o tutores legals són els primers responsables de l'educació dels seus fills i 

filles. Els drets i deures enumerats a continuació reflecteixen els recollits a l’article 25 de la llei 

12/2009 d’educació i a la carta de compromís del centre. 

 

3.3.1.1. Drets de les famílies 

1. Tot respectant els drets de l’alumnat major d’edat, els pares, mares i tutors o tutores legals de 

l'alumnat tenen els següents drets: 

a) Que els seus fills i filles rebin una educació conforme a les finalitats recollides en el nostre 

ordenament jurídic. 

b) Que els seus fills i filles rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves 

pròpies conviccions. 

c) Rebre informació sobre: 

1. El projecte educatiu. 

2. Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

3. La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 

4. Les normes d’organització i funcionament del centre . 

5. Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, 

l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant 

relativa a les activitats i els serveis oferts. 

6. La programació general anual del centre. 

7. Les beques i els ajuts a l’estudi. 

8. Les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

9. Els criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració 

objectiva i, si escau, els resultat de les avaluacions. 
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d) Mantenir una comunicació regular amb la persona tutora per tal de rebre informació sobre 

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna: una reunió en gran grup (setembre); una 

entrevista o comunicació individual (presencialment, per correu electrònic, telefònicament, etc.) 

durant el curs a petició del tutor/a o de la família i, si s’escau, una altra al final del curs. 

e) Ser atesos (presencialment, per correu electrònic, telefònicament, etc.) en un termini no superior 

a una setmana en les seves peticions d’informació. 

f) Participar en l’organització, el funcionament, el govern, l’avaluació del centre educatiu, en els 

termes establerts per les lleis. 

g) Rebre un tracte just i respectuós per part de tots els membres de la comunitat escolar i a 

demanar-lo també per als seus fills i filles. En conseqüència, tenen dret a presentar reclamacions 

davant la direcció del centre o davant el Departament d’Ensenyament quan considerin lesionats 

els seus drets o els dels seus fills o filles seguint el procediment fixat en aquestes NOFC. 

h) Constituir una associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) i formar part de la seva junta 

directiva. 

 

3.3.1.2. Deures de les famílies 

a) Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip 

directiu. 

b) Adoptar les mesures necessàries o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè els 

seus fills o filles cursin els ensenyaments obligatoris i assisteixin regularment a classe. 

c) Conèixer i respectar les NOFC. Igualment, instar el fill o la filla a respectar les NOFC, 

especialment aquelles que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 

classes. 

d) Vetllar perquè el fill o la filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i 

puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades pel 

professorat. 

e) Ajudar el seu fill o la seva filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per 

a l’activitat escolar.  

f) Adreçar-se a la persona tutora per tal de contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o de la filla. 

g) Facilitar al centre les informacions del fill o de la filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge o per atendre situacions excepcionals relacionades amb les seves necessitats 

socials o de salut. 

h) Atendre (presencialment, per correu electrònic, telefònicament, etc.) en un termini no superior a 

una setmana les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

i) Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o de la filla. 

j) Abonar una quota en concepte de material fungible en el moment de realitzar la matrícula 

perquè el seu fill o la seva filla pugui rebre al llarg del curs diferent tipus de material 

(fotocòpies, material de laboratori, de plàstica, de tecnologia, d’educació física, etc.) 

k) Facilitar al centre l’adreça habitual, un telèfon de contacte i, sempre que sigui possible, el 

correu electrònic perquè el centre pugui establir un sistema de comunicació fluid. 
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3.3.2. L’associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) 

1. Les mares, pares o tutors o tutpres legals de l’alumnat tenen garantida la llibertat d'associació en 

l'àmbit educatiu i, en conseqüència, podran constituir associacions de mares i pares d’alumnes. 

Aquestes associacions estaran regulades pels seus propis estatuts i tindran com a referència normativa 

el Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 19.6.1987). 

 

2. Sense perjudici d’altres drets reconeguts en la nostra legislació, les associacions de mares i pares 

d'alumnes legalment constituïdes en el nostre centre gaudiran del dret a: 

a) Utilitzar els espais del centre per a les activitats que els són pròpies. El consell escolar o la 

direcció fixaran els termes en què es podrà fer aquesta utilització. 

b) Utilitzar els plafons informatius del centre per a la difusió de la informació pròpia. 

c) Tenir contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. 

d) Presentar al consell escolar propostes per a l’elaboració o la modificació del Projecte Educatiu, 

les NOFC i la Programació General Anual. 

e) Obtenir de la direcció del centre facilitats per a dur a terme la seva tasca d’informar de la seva 

activitat als seus respectius associats i associades. 

f) Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars que, una 

vegada acceptades, hauran de figurar en la Programació General Anual. 

g) Participar en el procés de funcionament de l’Institut. 

h) Qualsevol altra finalitat lícita prevista en els seus estatuts. 

4. Mesures de promoció de la convivència 

1. Una bona convivència entre tots els components de la comunitat escolars comporta l’exercici 

responsable dels drets i dels deures de totes les persones relacionades amb aquest centre i és fonamental 

perquè assolim els objectius educatius que la societat ens demana. 

 

2. El centre disposa de diferents eines per tal de conèixer la valoració que fan els sectors de la 

comunitat escolar pel que fa a la convivència en el si de l’Institut Cubelles. Algunes d’aquestes eines 

són: 

a) El pla d’enquestes, que pretén copsar el grau de satisfacció sobre el servei que es rep, el clima 

de centre, les condicions de treball, l’assoliment de les expectatives, etc. L’objectiu final és la 

utilització d’aquesta informació per a enllestir les millores que calgui. Alguns dels aspectes 

sotmesos a valoració, i la seva evolució, poden ser utilitzats com a indicadors de cohesió. 

b) L’elaboració de qüestionaris a 1r i 2n d’ESO per tal d’avaluar les relacions entre l’alumnat d’un 

mateix grup. 

c) La comunicació fluida amb les famílies a través de les persones tutores. 

 

3. De la mateixa manera, el centre  s’ha dotat d’instruments per tal d’afavorir la convivència i que van 

més enllà d’un règim sancionador inevitable. Entre aquests instrument trobem: 

a) El tractament de les queixes com una oportunitat per a resoldre problemes. 

b) La signatura d’una carta de compromís, tot i que la major part dels compromisos que hi consten 

ja han estat inclosos entre els drets i deures dels diferents sectors de la comunitat escolar. 
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c) Una aposta per la mediació en la gestió de conflictes, que inclou l’oferiment al nostre alumnat 

d’una formació específica a través d’una matèria optativa. 

 

4.1. La mediació com a instrument per a la solució de conflictes 

1. Aquest punt  recull els principis i el procediment de la mediació que apareixen en el títol 3 del 

Decret 279/2006, de 4 de juliol, (DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 2006) de drets i deures de 

l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

Igualment, es complementa amb allò que es disposi en el document Servei de mediació de l’Institut 

Cubelles. 

 

2. Entenem per mediació escolar un mètode de gestió de conflictes mitjançant la intervenció d'una 

tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles 

mateixes un acord satisfactori. 

 

3. La mediació escolar regulada en aquestes NOFC es basa en els principis següents: 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-se o 

no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. 

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 

pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona 

mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte. 

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la 

informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació 

han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de 

representants o intermediaris. 

e) La participació de l’alumnat com agent actiu en la mediació. Aquest alumnat rebrà prèviament 

una formació adient. 

4. Quant a l’àmbit d'aplicació, el procés de mediació podrà utilitzar-se com a estratègia preventiva en la 

gestió de conflictes entre l’alumnat, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o 

greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

 

5. Es podrà oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat 

contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat 

que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que s’hagi emprat greu violència o intimidació en una de les conductes descrites en l'apartat a) 

del punt 5.4. d’aquestes NOFC  (Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions 

o humiliacions a altres membres de la comunitat escolar, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal), o 

la descrita en l'apartat d) del mateix punt (La comissió reiterada d'actes contraris a les normes 

de convivència del centre). 
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b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne 

o alumna, durant el mateix curs escolar, independentment de quin hagi estat el resultat d'aquests 

processos. 

6. Es podrà oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una 

mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous 

elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

 

7. Pel que fa a la iniciació del procés de mediació es podrà encetar a instància de qualsevol alumne o 

alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del 

centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència. 

 

8. Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, caldrà disposar de la 

confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, mares, tutors o tutores 

legals en un escrit dirigit a la direcció del centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de 

complir l'acord a què s'arribi. 

 

9. En aquest cas, s'aturarà provisionalment el procediment sancionador, s’interrompran els terminis de 

prescripció previstos en els punts 5.3.2 i 5.5, i no es podran adoptar les mesures provisionals recollides 

en el punt 5.5, o bé se suspendrà provisionalment la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat. 

 

10. Quan la demanda sorgeixi de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, per 

alumnat del centre prèviament acreditat com a mediador. 

 

11. Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, la direcció proposarà, 

en el termini màxim de dos dies hàbils, dues persones mediadores escollides entre l’alumnat 

(ocasionalment, una d’aquestes persones podrà ser un membre del personal docent ), que disposin de 

formació adequada per conduir el procés de mediació d'acord amb els principis establerts més amunt. 

 

12. Les persones mediadores, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'han de posar en 

contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna 

de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan 

s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest 

material, la direcció del centre o la persona a qui es delegui ha d'actuar en el procés de mediació en 

representació del centre. 

 

13. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, les persones mediadores 

convocaran una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació 

amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 

 

14. Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 

 

15. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte. 

Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la 

persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 
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16. Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, en 

benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares, mares o tutors 

o tutores legals i, en quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es 

duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la 

restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en 

horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. 

 

17. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la 

conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, les persones mediadores ho 

comunicaran per escrit a la  direcció del centre i l'instructor o instructora de l'expedient formularà la 

proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. 

 

18. Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes 

imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, mares, tutors o tutores legals, les persones 

mediadores ho han de comunicar a la direcció del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures 

correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop 

iniciat un procediment sancionador, la direcció del centre ordenarà la continuació del procediment 

sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos als punts 

5.3.2 i 5.5, i es poden adoptar les mesures provisionals previstes al punt 5.5. 

 

19. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 

mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís 

de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna, 

aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva 

actuació, d'acord amb el que disposa l’apartat 5.2. 

 

20. Les persones mediadores poden donar per acabada la mediació en el moment que apreciïn manca 

de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible 

la continuació del procés de mediació d'acord amb els principis establerts en aquest títol. 

 

21. El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de 

les persones mediadores. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del 

termini. 

 

5. Règim disciplinari 

1. El règim disciplinari del centre es fonamenta en els articles 23, 24 i 25 del decret 102/2010 

d’Autonomia dels Centres Educatius; els articles 21 i 22 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC), sobre 

drets i deures de l’alumnat; i el capítol V de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) sobre Convivència als 

centres educatius, i els articles no derogats del decret 279/2006 de Drets i Deures de l’alumnat. 
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2. En cas de conflictes entre alumnes, es procurarà que les persones implicades resolguin directament el 

conflicte mitjançant la intervenció de la persona tutora i/o a través del servei de mediació del centre, si 

fos pertinent. Si el conflicte no es resol, intervindrà el cap o la cap d’estudis o la direcció del centre. 

 

5.1. Aplicació de mesures correctores i de sancions 

1. Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les 

conductes greument perjudicials per a la convivència, tipificades en aquest reglament com a falta, 

realitzades per l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 

extraescolars. 

 

2. Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme 

fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els 

seus companys o companyes o altres membres de la comunitat escolar. 

 

3. La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions que preveuen aquestes NOFC 

ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i 

socials; ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del 

seu procés educatiu, d’acord amb l’article 24 del decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius i 

els articles 34 a 37 de la llei 12/2009 d’educació (LEC). En el cas de les conductes greument 

perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s'ha d'ajustar necessàriament a allò que 

disposa l’esmentada llei. 

 

5.2. Gradació de les mesures correctores i de les sancions 

1. Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es consideraran circumstàncies que 

poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta com a incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. 

c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 

d) L’oferiment o acceptació d’actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d’intencionalitat. 

f) Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 

mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el 

compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de 

l’alumne o l’alumna. 

2. Per contra, es considerarà com a circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 

l’alumnat: 
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a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 

escolar, per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o 

social. 

b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als 

incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) La col·lectivitat i/o la publicitat manifesta. 

 

5.3. Conductes contràries a les normes de convivència del centre 

1. Són conductes contràries a les normes de convivència del centre (CCNCC) les següents: 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar. 

e) El deteriorament i l’embrutament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o 

del material d’aquest o del de la comunitat escolar. 

f) La reiteració del fet de no portar el material o la indumentària necessària per a la realització de 

les activitats acadèmiques. 

g) Sortir de l’aula sense permís o fer-ho abans que soni el senyal que indica el final de la classe. 

h) L’ús de peces de roba o altres complements que dificulti el control de la classe, en especial en 

una activitat d’avaluació (com ara gorres, barrets, ulleres de sol etc.) sense l’autorització del 

professorat. 

i) L’ús de telèfons mòbils, càmeres digitals o aparells electrònics reproductors i/o enregistradors 

de so i/o d’imatges dins del recinte escolar sense l’autorització del professorat.  

j) L’enregistrament de la imatge o la veu de les persones de la comunitat escolar sense 

l’autorització del professorat i d’acord amb les condicions pactades entre el centre i les famílies. 

k) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no 

constitueixi falta segons l’apartat 5.1.2. d’aquestes NOFC. 

 

5.3.1. Mesures correctores de les conductes contràries a les normes de convivència del centre 

1. Les conductes contràries a les normes de convivència podran ser corregides amb les següents 

mesures: 

a) L’amonestació oral o per escrit. 

b) L’expulsió de classe. L’alumnat expulsat haurà d’anar a la sala de guàrdia. A criteri de 

qualsevol membre de l’equip directiu, haurà de realitzar tasques en benefici del centre (neteja 

del pati, tasques senzilles de jardineria, etc.). 

c) L’expulsió de classe pel que resta de la jornada escolar. L’alumnat expulsat haurà de 

comparèixer de forma immediata davant la prefectura d’estudis o la direcció del centre que 

fixarà el lloc i les condicions en què haurà de romandre la persona expulsada durant el temps 
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que resta de jornada escolar. A criteri de qualsevol membre de l’equip directiu, haurà de 

realitzar tasques en benefici del centre (neteja del pati, tasques senzilles de jardineria, etc.). 

d) La compareixença immediata davant la prefectura d’estudis o la direcció del centre. 

e) La realització de tasques en benefici del centre (neteja del pati, neteja de taules, tasques 

senzilles de jardineria, etc.) o acadèmiques fora de l’horari lectiu (de 15.30 a 17.30 hores) 

durant un període màxim de dues setmanes. 

f) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 

lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna haurà de romandre al centre 

efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

g) La suspensió del dret d’assistir al centre durant un dia lectiu. 

h) Privació del temps d'esbarjo durant un període màxim de 5 dies lectius. 

i) Suspensió del dret a participar en activitats escolars, extraescolars o complementàries del centre 

per un període màxim d’un mes. 

j) En el cas de l’alumnat de batxillerat, la suspensió del dret a sortir del centre durant un període 

màxim d’un mes. 

k) La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o al material d’altres membres 

de la comunitat escolar. 

2. La imposició de les mesures correctores previstes als apartats e, g, i, j i k anteriors haurà de ser 

comunicada per escrit als pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes i de les alumnes que siguin 

menors d’edat. 

 

3. El centre conservarà un registre escrit de totes les mesures correctores aplicades, excepte les 

previstes a l’apartat a)  amb una succinta descripció de la conducta que ha motivat la sanció (per 

exemple: acumulació de CCNCC). 

 

5.3.2. Competència per aplicar mesures correctores de les CCNCC 

1. La competència per aplicar les mesures correctores per la comissió de CCNCC és la següent: 

a) L’aplicació de les mesures correctores previstes a les lletres a, b, d  i i de l’apartat anterior 

correspon a qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna. La 

mesura correctora prevista a la lletra b) (expulsió de classe), podrà ser aplicada també per 

qualsevol professor o professora de guàrdia o per qualsevol membre de l’equip directiu que 

observi que el comportament de l’alumnat altera el desenvolupament normal de la classe. 

b) L’aplicació de les mesures correctores previstes a les lletres e, f , g i h (en aquest darrer cas, si 

es tracta d’una durada de 5 dies) de l’apartat anterior correspon a la persona tutora. També 

podran ser aplicades per la prefectura del centre o per la direcció prèvia consulta de la persona 

tutora. 

c) L’aplicació de la mesura correctora prevista a la lletra i de l’apartat anterior correspon a la 

direcció del centre a proposta de la persona tutora o de l’equip docent corresponent. 

d) L’aplicació de les mesures correctores previstes a la lletra j i k de l’apartat anterior correspon a 

la direcció del centre. 
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2. Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència prescriuen 

pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores 

prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició. 

 

5.4. Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre i sancions 

1. Les conductes i els actes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes i 

comporten la imposició de les sancions d’acord amb els criteris que fixa l’article 36  i les concrecions 

que fa l’article 37 de la llei 12/2009 d’educació (LEC). En conseqüència,  són sancionables com a 

faltes greus, en els termes i amb el procediment establerts en l’apartat 5.5, les següents conductes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres 

de la comunitat escolar, el deteriorament intencionat i la sostracció 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) El consum, la possessió o la incitació al consum de substàncies que puguin ser perjudicials per a 

la salut. 

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 

2. Els actes o les conductes descrites anteriorment que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats o afectades s'han de considerar 

especialment greus. 

 

5.4.1 Sancions per conductes o faltes greus 

1. Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per l'apartat 5.4. 

són: 

a) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o 

b) la suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits (a i b) per 

un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si 

són menys de tres mesos, o 

c) la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

5.4.2. Responsabilitat penal 

1. La Direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la Direcció dels Serveis Territorials del 

Departament d’Ensenyament qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible 

penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l’expedient fins a la seva 

resolució i aplicació de la sanció que correspongui. 
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2. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s’hagi 

obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en danys a les 

instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d’aquest material, i el menor o la menor 

hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal 

juvenil, la Direcció del centre o la persona membre del Consell Escolar que es designi, ha d’assistir en 

representació del centre a la convocatòria feta per l’equip de mediació corresponent, per escoltar la 

proposta de conciliació o de reparació del menor o la menor i avaluar-la. 

 

5.5. Procediment a seguir en la incoació d’un expedient 

1. D’acord amb l'article 25 del decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, 

correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, 

sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el 

seu cas, el rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del 

mateix expedient. 

 

2. La direcció del centre, per pròpia iniciativa, a proposta de la comissió de convivència, o a proposta 

de qualsevol membre de la comunitat escolar, decideix incoar un expedient a un alumne o alumna. 

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible. L’escrit d'inici de l'expedient ha de 

contenir: 

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 

b) Els fets imputats. 

c) La data en la qual es van realitzar els fets. 

d) El nomenament de la persona instructora, que recaurà en una persona escollida entre el personal 

docent del centre. L'instructor o instructora en qui es doni alguna de les circumstàncies 

assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 

públiques i el procediment administratiu comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment 

i ho haurà de comunicar al director o directora del centre, qui resoldrà el que sigui procedent. 

e) Informació relativa a la possibilitat que l'alumne o l'alumna, i els seus pares, mares, tutors o 

tutores legals si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant la direcció del centre la 

recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la 

instrucció de l'expedient, en els casos previstos en l’esmentat article 28 de la Llei 30/1992. Les 

resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

3. Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en incoar-se un 

expedient, la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional 

d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, 

que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar 

la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne o alumna haurà d’assistir al centre, però no podrà 

participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a 

classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de 

la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
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4. La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les actuacions 

que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones 

responsables. 

 

5. Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta provisional de 

resolució que haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l'expedient. 

b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes al punt 5.4. 

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si escau, de les 

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació. 

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes al punt 5.4.1. 

e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre. 

6. Prèviament a la redacció de la proposta de resolució definitiva que s’ha de lliurar a la direcció, s'ha 

de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin 

manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular 

al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de 

quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies 

lectius més. 

 

7. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, els progenitors, progenitores o tutors o tutores 

legals, o l’alumnat afectat si és major d’edat, podrà sol·licitar en un termini de tres dies la revisió de la 

sanció per part del consell escolar del centre, sens perjudici de la presentació dels recursos o 

reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents.  

 

8. Les faltes a les quals es refereix aquest apartat prescriuen passats tres mesos de la seva comissió. Les 

sancions prescriuen als tres mesos de la seva imposició. 

 

9. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim 

d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis 

territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les 

sancions acordades no es poden fer efectives fins que no s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi 

transcorregut el termini per a la seva interposició. 

 

10. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a 

assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, 

mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció 

expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar 

estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre 

centre. El Departament d’Educació disposarà el que sigui pertinent quan el centre no pugui gestionar 

directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

 

11. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, i 

després que la direcció hagi decidit incoar un expedient, l’alumne o alumna (o la seva família, en els i 
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les menors d’edat), reconeguin de manera immediata la comissió dels fets i acceptin la sanció 

corresponent, la direcció imposarà i aplicarà directament l’esmentada sanció. Tanmateix, haurà de 

quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part  

de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 

12. En tot cas, l'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del 

centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi 

sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares, mares, tutors o tutores legals en els 

termes previstos a la legislació vigent. 

6. L’organització docent 

6.1. La concreció dels equips docents i l’elaboració dels horaris 

6.1.1. La concreció dels equips docents 

1. L’assignació del professorat a les diferents matèries de cada ensenyament correspon a la direcció del 

centre, que la farà seguint la proposta de la prefectura d’estudis. Cada departament podrà suggerir 

canvis que hauran de ser argumentats. 

 

2. L’assignació del professorat a les diferents matèries es farà respectant la seva especialitat docent i 

afavorint al màxim: 

a) Que formin part voluntàriament dels equips docents de 1r i de 2n d’ESO  aquelles persones que 

reuneixin els requisits per a donar més d’una matèria. L’objectiu és reduir el nombre de 

persones dins dels equips docents. 

b) Que el nombre de nivells en els quals dóna classe un professor sigui el menor possible. 

c) El repartiment equitatiu de la càrrega lectiva entre el professorat d’un departament o seminari 

en funció de les característiques dels grups: nivell, etapa, etc. 

d) La rotació del professorat entre els diferents nivells al llarg dels diferents cursos. 

3. El professorat que, per raons d’edat,  gaudeixi de reducció de les hores de classe se li assignaran 

prioritàriament tasques relacionades amb al pla de lectura (com, per exemple, les relacionades amb la 

biblioteca) fins quedar cobertes les necessitats del centre en aquest àmbit. 

 

6.1.2. L’elaboració dels horaris 

1. L’elaboració dels horaris és responsabilitat de la prefectura d’estudis, qui la durà a terme fent el 

possible pel compliment dels següents criteris pedagògics i d’altres que pugui haver aprovat 

prèviament el claustre: 

a) Afavorir la coordinació entre el professorat.  

b) Compactar al màxim les mitges jornades. 

c) Evitar que en una matèria el grup sencer tingui classe i mig grup en torni a tenir el mateix dia. 

d) Concentrar en un trimestre les hores d’aquelles matèries que tenen 1h setmanal al llarg del curs. 
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e) Evitar que un grup tingui classe de la mateixa matèria a darrera hora més d’un dia. 

2. En el claustre de lliurament dels horaris, el professorat valorà si s’han complert de manera global els 

criteris pedagògics acordats prèviament. Si del resultat de la discussió es desprèn que sí s’han complert, 

la direcció donarà per aprovats els horaris.  

 

3. Per contra, si del resultat de la discussió es desprèn que no s’han complert els criteris pedagògics 

acordats (la qual cosa pot ser ratificada per una votació, si ho proposa la direcció del centre), el claustre 

decidirà quins canvis cal fer en els horaris al més aviat possible. Mentrestant, els horaris seran aprovats 

provisionalment per la direcció del centre. 

 

6.2. L’agrupament de l’alumnat i l’atenció a la diversitat 

6.2.1. Criteris generals 

1. L’organització de l’alumnat en grups, especialment a l’ESO, serà compatible amb els principis de 

l’educació inclusiva i amb la preservació d’un ambient de classe favorable a l’aprenentatge de 

l’alumnat. 

2. El tractament de la diversitat a l’ESO inclourà la creació d’un grup de reforç flexible a cada nivell 

com a mínim a les matèries de català, castellà i matemàtiques. El desdoblament d’aquest grup de 

reforç, pel que fa a la utilització dels recursos humans, serà prioritari quan el nombre d’alumnes que 

necessiten d’aquest recurs sigui elevat. 

 

3. Els desdoblament al batxillerat seran excepcionals i restaran subjectes a la satisfacció prèvia de les 

necessitats, quant a recursos humans, derivades de  l’atenció a la diversitat a l’ESO. 

 

4. El centre podrà suprimir l’oferta per al curs següent de les matèries de modalitat del batxillerat que a 

l’acabament del procés de matriculació al mes de juliol no assoleixin el nombre mínim d’alumnes fixat 

pel Departament d’Ensenyament. Queden excloses d’aquesta limitació les matèries de llatí, grec i 

segona llengua estrangera, si la disponibilitat de recursos del centre ho permet. 

 

5. El criteri fonamental per a reduir l’oferta de matèries al batxillerat serà la necessitat d’utilitzar els 

recursos humans alliberats a l’atenció de la diversitat a l’ESO (desdoblament de grups de reforç a 

l’ESO, projecte de diversificació curricular, etc.) 

 

6.2.2. L’agrupament de l’alumnat a l’ESO 

1. A 1r d’ESO s’utilitzarà la informació proporcionada per les escoles de procedència de l’alumnat per 

tal de formar grups amb unes característiques semblants (a excepció de la possible inclusió en un 

mateix grup de l’alumnat de religió). En conseqüència, es farà el possible perquè no hi hagi diferències 

entre els grups pel que fa a: 

a) La distribució per sexes. 

b) La distribució de l’alumnat repetidor. 
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c) La distribució de l’alumnat amb NEE. 

d) El nivell acadèmic assolit per l’alumnat al final de l’educació primària. 

2. Aquest equilibri entre els grups es preservarà al llarg de tota l’ESO prenent en consideració les noves 

incorporacions, les baixes i les repeticions. En conseqüència, la preservació d’aquest equilibri podrà 

comportar canvis de grup. Les decisions conduents al manteniment d’aquest equilibri es prendran en el 

si dels equips docents de nivell o entre la coordinació pedagògica i les persones tutores de cada nivell, 

preferentment abans de l’inici de cada nou curs escolar.  

6.2.3. L’agrupament de l’alumnat al batxillerat 

1. Pel que fa a l’alumnat de batxillerat, per tal de millorar la cohesió dels grups i afavorir el treball 

cooperatiu, es farà el possible perquè coincideixin en un mateix grup l’alumnat de la mateixa modalitat. 

 

2. La tria de modalitat pel que fa a l’alumnat, tot i ser una decisió personal que fa aconsellat pels seus 

pares, mares, tutors o tutores legals, serà tutelada per la coordinació pedagògica que, en el cas de 

l’alumnat procedent de l’Institut Les vinyes, utilitzarà la informació recollida en el traspàs d’informació 

entre aquest centre i l’Institut Cubelles que tindrà lloc a finals de juny. 

 

6.2.4. Els programes de diversificació curricular 

1. L’aplicació de programes de diversificació curricular mitjançant una organització que impliqui un 

increment del nombre de grups assignats pel Departament d’Ensenyament (com ara el projecte Onada) 

serà excepcional i estarà subjecta a: 

a) L’existència d’un nombre important de  nois i de noies (que mai serà inferior a 10) que, per les 

seves característiques, no puguin ser atesos dins dels grups de reforç, 

b) Una opinió majoritària en el claustre en el sentit que estigui justificada la utilització de recursos 

humans addicionals que comporta l’aplicació d’una mesura d’aquest tipus. 

2. L’aplicació de programes de diversificació curricular mitjançant una organització que no impliqui un 

increment del nombe de grups assignats pel Departament d’Ensenyament i que permeti que l’alumnat 

que hi participa pugui ser atès dins dels grups de reforç, serà acordada per la direcció del centre a 

proposta de la persona cap d’estudis i un cop escoltada la comissió d’atenció a la diversitat. 

 

6.2.5. La unitat de suport a l’educació especial (USEE) 

1. La USEE és una  unitat de recursos (humans, tècnics i materials) que es facilita al centre per ajudar 

en el procés de participació dels alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents a 

l’escolarització ordinària. 

2. No és una unitat d’alumnes, sinó de recursos. L’alumnat, si les seves condicions ho permeten, haurà 

de participar en les activitats programades amb caràcter general per a tot l’alumnat del centre. Per tant, 

compartiran activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb 

agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció. 
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3. L’adscripció d’aquest alumnat es farà a un dels grups ordinaris en funció dels criteris educatius que 

s’apliquin, ja sigui el nivell d’aprenentatge assolit com el conjunt de necessitats educatives a satisfer i, 

en menor mesura, la seva edat cronològica. 

4. Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure adaptacions  i els 

corresponents Programes Individualitzats que hauran de ser compartits per totes les persones que 

tinguin assignada l’educació d’aquest alumnat. 

5. Es proposa la figura del cotutor (psicopedagoga de la USEE) , que juntament amb la persona tutora 

del grup classe i amb la col·laboració de l’EAP s’encarregarà de l’atenció i tutorització d’aquest 

alumnat. 

6. Són funcions de l’equip de la USEE : 

a) Elaborar materials adaptats a aquest alumnat, quan ho requereixi, en relació al treball que s’ha 

de fer a l’aula ordinària en les diferents matèries. 

b) Elaborar en col·laboració amb l l’equip docent, la persona tutora i l’EAP, els PI de l’alumnat de 

la USEE. 

c) Acompanyar l’alumnat amb discapacitat a l’aula ordinària, quan calgui, per tal de fer possible 

treballar en diferents nivells dins la classe. Es tracta de donar suport al professorat de l’aula 

ordinària tant en l’atenció a l’alumnat amb discapacitat que ho requereix com al conjunt de la 

classe. 

d) Atendre individualment o en grup reduït a alumnat amb discapacitat que ho necessitin. 

e) Realitzar les coordinacions necessàries amb l’equip docent . 

f) Cotutoritzar  a l’alumnat i mantenir entrevistes periòdiques amb la família. 

6.3. La tutoria de grup 

1. Al capdavant de cada grup d’alumnat hi haurà una persona tutora que serà nomenada per la direcció 

del centre a proposta de la persona cap d’estudis. 

 

2. Sempre que sigui possible, la tutoria serà exercida per una persona que sigui professor o professora 

de tot l’alumnat del grup. Igualment, es prioritzarà que la mateixa persona sigui tutora del mateix grup 

almenys al llarg de dos cursos consecutius. 

 

3. Les funcions de la persona tutora són, entre d’altres: 

a) Coordinar l’acció tutorial de tot el professorat del grup. 

b) Reunir els pares, les mares i els tutors o tutores legals del grup d’alumnes a principi de curs per 

tal d’informar-los de tot allò relacionat amb el curs que comença. 

c) Presidir i moderar les sessions d’avaluació al llarg del curs. 

d) Prendre nota dels acord presos en el si de les reunions del seu equip docent. 

e) Rebre l’alumnat, o els seus pares, mares, tutors o tutores legals, d’acord amb la disposició 

horària. 

f) Acollir l’alumnat d’incorporació tardana. 

g) Comunicar a les famílies cada avaluació, mitjançant un informe escrit, l’evolució dels seus fills 

o filles i les mesures didàctiques i correctores proposades per l’equip docent. 
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h) Mantenir, almenys un cop al curs, un contacte personal o telefònic amb els pares, mares, tutors 

o tutores legals del seu alumnat enregistrant els aspectes més rellevant de l’entrevista de la 

manera establerta per l’equip directiu. 

i) Atendre les peticions d’informació que formulin les famílies o les persones tutores. 

j) Informar el professorat d’aquells aspectes relatius al seu alumnat que poden incidir en el seu 

rendiment o en el seu comportament. 

k) Fer un seguiment individualitzat de cada alumne  o alumna (també d’aquell que pateix una 

malaltia prolongada), en especial pel que fa al seu procés d’aprenentatge. 

l) Controlar l’assistència de l’alumnat del seu grup i informar les famílies dels menors d’edat quan 

cregui que els pares, mares, tutors o tutores legals no n’estan al corrent. 

m) Estar al corrent de la comissió reiterada de conductes contràries a les normes de convivència del 

seu alumnat, informar-ne les famílies i proposar i comunicar a les famílies l’aplicació de 

mesures correctores.  

n) Si ho creu necessari, i desprès d’informar la direcció del centre, convocar reunions al marge de 

les programades per tal de tractar temes específics del seu grup. 

o) Mediar entre l’alumnat i el professorat i entre les famílies i el professorat per tal de resoldre 

discrepàncies i evitar conflictes o resoldre’ls en el cas que es produeixin. 

p) Coordinar l’elaboració dels plans individualitzats (PI) de l’alumnat de la seva tutoria. 

q) Orientar l’alumnat en els aspectes acadèmics i  professionals. 

r) Comunicar a la persona cap d’estudis qualsevol incidència important per part del professorat o 

l’alumnat del grup. 

s) Vetllar perquè l’alumnat de la seva tutoria mantingui l’aula neta (taules, cadires, parets...) i 

contribueixi a la neteja de pati d’acord amb la planificació feta per la coordinació pedagògica. 

t) Comunicar al secretari o la secretària del centre els desperfectes que observi a l’aula. 

 

4. L’assignació de tutories al llarg dels cursos escolars es farà  procurant que hi hagi una rotació entre 

els nivells i característiques del grup del qual és tutora una persona i que tothom assumeixi en algun 

moment aquesta funció. 

6.4. Les guàrdies del professorat 

6.4.1. Durant les hores de classe 

1. El professorat de guàrdia s’ocuparà del normal funcionament de les activitats docents i procurarà 

solucionar qualsevol eventualitat sorgida durant l’hora de guàrdia. En aquest sentit, quan un professor o 

preofesora de guàrdia observi que el comportament d’algun alumne o alumna dins l’aula sigui 

inacceptable ho comunicarà a un membre de l’equip directiu que prendrà les mesures necessàries 

perquè l’ambient de classe sigui compatible amb la docència i l’aprenentatge de l’alumnat. 

 

2. El professorat de guàrdia té les següents funcions: 

 

a) Comprovar, al canvi d’hora, la presència de cada professor o professora a l’aula corresponent i 

anotar al full de guàrdies les faltes o retards. Es considerarà absent el professorat que no estigui 

a la seva aula 15 minuts després de sonar el timbre d’inici de les classes. 

b) Posar-se d’acord entre ell per a la substitució del professorat absent. 
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c) Quan falti  un professor o professora, fer que el seu alumnat romangui a l’aula i ser el 

responsable del manteniment de l’ordre. També s’encarregarà que l’alumnat faci els treballs 

preparats per aquell professor o professora que hagi pogut preveure la seva absència. A tal 

efecte, la prefectura d’estudis  lliurarà a la persona de guàrdia els esmentats treballs. També 

podrà promoure la lectura silenciosa. 

d) Fer diversos recorreguts pel centre per tal de comprovar i resoldre qualsevol possible incident. 

e) Obrir, i després tancar, els lavabos del primer pis quan n’hagi de fer ús l’alumnat. 

f) Omplir l’aplicatiu corresponent amb les dades de l’alumnat que és expulsat de l’aula i 

custodiar-lo. 

g) Seguir el protocol corresponent quan un alumne o alumna prengui mal o no es trobi bé. 

h) Acompanyar a la sortida l’alumnat de batxillerat que té permís per a sortir del centre quan falti 

el professor o la professora a darrera hora. 

 

3. El professorat de guàrdia signarà en el full de guàrdies per justificar la seva assistència.  

 

4. El professorat no ha de preveure cap altra activitat (reunions amb les famílies, amb alumnat, etc.) 

durant la seva hora de guàrdia, ja que la seva presència és necessària per atendre les incidències. Molt 

excepcionalment, ho pot fer prèvia autorització de la prefectura d’estudis. 

 

5. Quan el professorat absent sigui del departament d’educació física, la guàrdia amb el seu alumnat 

podrà desenvolupar-se al pati o al gimnàs.  En la resta de casos, el professorat de guàrdia només 

baixarà al pati quan s’hagi d’ocupar de dos grups, si no interfereix amb les classes d’educació física i 

prèvia autorització de la prefectura d’estudis. 

 

6.4.2. Durant el temps d’esbarjo 

1. El professorat de guàrdia s’ha de responsabilitzar de la vigilància de tres espais: el pati (dues 

persones), el distribuïdor o entrada (una persona) i la biblioteca (una persona). 

 

2. La persona que vigili la biblioteca vetllarà perquè l’alumnat segueixi les normes d’ús de la 

biblioteca, especialment, que estigui en silenci i no entri ni begudes ni menjar. També serà la 

responsable del préstec i de la recollida de llibres.  

 

3. Les dues persones que vigilen el pati estaran en dues zones diferents: el camp de terra i la zona dels 

lavabos. La persona que vigili la zona dels lavabos vetllarà perquè les portes d’accés estiguin sempre 

obertes. Seran les persones responsables que les competicions esportives es desenvolupin sense 

entrebancs i amb el màxim respecte envers l’àrbitre i les persones que juguen. 

 

4. La persona que vigila el distribuïdor començarà la seva guàrdia comprovant que no hi ha alumnat als 

pisos superiors, on només hi pot ser acompanyat d’un professor o professora. També s’encarregarà de 

tancar les portes de les aules del primer pis. Un cop arribi al distribuïdor, vetllarà perquè l’alumnat no 

romangui en aquesta zona ni al passadís que va cap a la biblioteca. També vigilarà que no pugi per les 

escales i que l’alumnat que estigui de pas no faci soroll. Cinc minuts abans que acabi el pati, s’ocuparà 

d’obrir les aules del primer pis. 
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5. Llevat de la persona que vigila la biblioteca, la resta anirà canviant la seva zona de vigilància cada 

cert període de temps segons acordin entre elles. Si no hi ha acord, caldrà seguir el quadrant que elabori 

la prefectura d’estudis. 

 

6. Els dies de pluja, i prèvia autorització de la prefectura d’estudis, l’alumnat  podrà romandre a la 

planta baixa. El professorat de guàrdia de pati reforçarà la vigilància en aquesta zona per tal d’evitar les 

corredisses i el soroll excessiu. 

7. El procés d’ensenyament-aprenentatge 

7.1. L’avaluació del centre 

1. L’avaluació crítica del funcionament del centre és un procés que comença amb la recollida de dades 

que, transformades en informació, condicionen la presa de decisions que tenen com a objectiu millorar 

aquest funcionament. 

 

2. L’origen d’aquesta informació pot ser molt divers: des de les valoracions que es fan en el si de les 

diferents reunions que tenen lloc al centre cada setmana, als informes que generen les proves 

d’avaluació externa (incloses les PAU), passant per aquella que es desprèn de les dades que genera el 

propi centre o les enquestes de satisfacció. L’avaluació és, doncs, un procés dinàmic que es completa al 

final del curs a través de la memòria anual. 

 

3. Tothom té el dret i el deure de participar en l’avaluació del centre i en la definició de propostes de 

millora. En aquest sentit, l’equip directiu afavorirà l’obtenció de dades objectives, la seva publicitat i el 

debat en el si de  tots els sectors de la comunitat escolar, molt especialment entre el professorat. 

 

7.1.1. La memòria anual 

1. La memòria anual recull el grau d’assoliment (principalment a través d’indicadors)  dels objectius 

fixats en la programació anual del centre i la definició de propostes de millora, que tornaran a formar 

part dels objectius de la programació del curs següent. 

 

2. Tots els òrgans de coordinació, incloses les tutories, han de contribuir a l’avaluació anual del centre 

elaborant a final de curs una memòria sobre la seva gestió. Si tot ha anat bé no hi ha cap problema, però 

si s’han produït disfuncions, aleshores és important conèixer l’opinió de la persona coordinadora i 

quines propostes fa de cara al curs vinent per tal de resoldre aquests problemes.  

 

3. La redacció de les memòries per part de les persones coordinadores s’ajustarà al model proposat per 

la direcció del centre. 

 

4. La direcció del centre promourà el debat  i l’avaluació de la memòria anual en el si del claustre i del 

consell escolar. 

 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

52 

 

7.2. Les programacions 

1. El o la cap del departament és responsable que la programació anual es concreti a principi de curs 

mitjançant les aportacions de tot el professorat que en forma part. La programació ha de ser realista, 

seguir el currículum oficial i ha d’incloure les activitats complementàries que es preveu realitzar durant 

el curs. 

 

2. La programació inicial del curs ha de ser lliurada a la prefectura d’estudis en format digital i en els 

terminis que estableixi la direcció del centre. 

 

3. Els criteris d’avaluació fixats en cada programació i els objectius mínims per a superar una matèria 

hauran de ser públics perquè puguin ser consultats per l’alumnat i les seves famílies. La coordinació 

pedagògica arbitrarà els mecanismes perquè estiguin disponibles a la web del centre. 

 

7.3. L’avaluació de l’alumnat 

7.3.1. Criteris generals 

1. Es procurarà, sempre que sigui possible, evitar l’acumulació d’exàmens al mateix dia. Cal exceptuar 

determinades proves o exercicis de classe que no entrarien en aquesta norma. És funció del delegat o 

delegada de cada grup, amb el suport de la persona tutora, vetllar per la coordinació de les dates 

d’exàmens. 

 

2. Si un alumne o alumna falta justificadament a una prova d’avaluació (per exemple, un examen) i el 

professor o professora considera que la no realització de la prova repercuteix en l’avaluació final (de 

trimestre, de curs) de l’alumne o alumna, el professor o professora establirà mecanismes sobre com i 

quan recuperar aquella prova en un altre moment. La recomanació és acceptar els justificants de la 

família (o de l’alumne) llevat que siguin poc consistents i comentar l’incident en la reunió d’equip 

docent següent per tal de detectar la repetició d’aquest tipus d’absències per part de certes persones.  

 

3. Pel que fa a l’alumnat de batxillerat, la comissió de faltes injustificades comportarà la reducció d’1 

punt a la nota final de trimestre de la matèria corresponent segons el següent criteri: 

 

a) Matèries de 4 hores: 8 hores de classe injustificades en un trimestre. 

b) Matèries de 3 hores: 6 hores de classe injustificades en un trimestre. 

c) Matèries de 2 hores: 4 hores de classe injustificades en un trimestre. 
 

 

7.3.2. La sessió d’avaluació 

1. L’equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i presidit per la persona que 

exerceix la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat en l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat i 

en la presa de decisions que contribueixin a la millora de la seva evolució.  
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2. Les sessions d’avaluació seran trimestrals segons les dates recollides en la programació general 

anual del centre. Les persones tutores han de gestionar el desenvolupament de les sessions d’avaluació 

de manera que es compleixin els horaris establerts per la prefectura d’estudis. És molt important 

complir prèviament els terminis d’introducció de les qualificacions al SAGA. 

 

3. Més o menys a la meitat de la primera avaluació, tindrà lloc una preavaluació (o avaluació inicial) 

l’objectiu de la qual és detectar l’evolució de l’alumnat i poder prendre mesures, com ara el canvi de 

lloc a l’aula, el canvi de grup, el pas al grup de reforç o l’entrevista amb la família, per tal de reconduir 

el rendiment de l`lumnat si és necessari. La preavaluació comportarà el lliurament d’un butlletí on 

s’indicarà, com a mínim, en quines matèries, atesa la informació disponible i si el rendiment de 

l’alumnat no canvia, és probable que l’alumne o alumna tingui un insuficient al final de la primera 

avaluació. 

 

4. Quan es produeixi una coincidència a la mateixa hora de la sessió d’avaluació de dos grups, el 

professorat afectat triarà d`assitir al grup en el qual la seva aportació (pel nivell del grup, pel nombre 

d’alumnes que avalua, per la matèria afectada, etc.) sigui més rellevant. En tot cas, la persona cap 

d’estudis farà el possible perquè aquesta coincidència no es repeteixi en més d’una sessió d’avaluació. 

 

5. L’anàlisi que faci la persona tutora pel que fa al rendiment acadèmic inclourà una estadística del 

nombre d’alumnes i percentatge respecte del total de persones avaluades amb 0 matèries suspeses, 1-2, 

3-4 i 5 o més matèries suspeses. 

 

6. La persona tutora prendrà nota dels acords presos durant la sessió d’avaluació, que sempre inclouran, 

com a mínim, la relació d’alumnes amb les famílies dels quals s’haurà d’entrevistar tan aviat com sigui 

possible. Lliurarà una còpia d’aquests acords a la prefectura d’estudis. 

 

7.3.3. Criteris de promoció de curs i de graduació a l’ESO 

D’acord amb els seus resultats abans de la sessió d’avaluació: 

 

1. Promoció de l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO: 

 

a) Al juny: 

 0 àrees o matèries suspeses: promociona.  

 Alguna matèria suspesa: proves extraordinàries de setembre.  

 

b) Al setembre: 

 0 àrees o matèries suspeses: promociona. 

 1 o 2 àrees o matèries suspeses: promociona amb aquestes àrees pendents. 

 3 àrees o matèries suspeses: repeteix. De forma extraordinària, poden promocionar si es 

donen simultàniament aquestes dues condicions:  

                         1. No es tracta de 2 o més matèries instrumentals.  

                         2. La qualificació al setembre de cada matèria suspesa és igual a 4. 
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 4 àrees o matèries suspeses: repeteix curs complet o promociona per imperatiu legal en cas 

que ja hagi repetit aquell curs o una altres dos cursos al llarg de l’etapa.  

 

2. Obtenció del graduat en ESO 

 

a) Al juny: 

 

Les diferents matèries optatives seran tingudes en compte individualment, com una matèria 

més. 

 0 àrees o matèries suspeses: graduat en educació secundària. 

 1 o 2 àrees o matèries suspeses: l’equip docent, a proposta de la persona tutora, podrà 

acordar la superació de l’etapa. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la 

majoria dels membres de l’equip docent presents. En cas d’empat, decidirà el vot de la 

persona tutora. 

 

b) Al setembre: 

 

Les diferents matèries optatives seran tingudes en compte globalment. 

 0 àrees o matèries suspeses: graduat en educació secundària. 

 1 àrea o matèria suspesa: l’equip docent, a proposta de la persona tutora, podrà acordar la 

superació de l’etapa. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels 

membres de l’equip docent presents. En cas d’empat, decidirà el vot de la persona tutora. 

 2 àrees o matèries suspeses: repeteix. De forma extraordinària poden promocionar si es 

donen simultàniament aquestes dues condicions:  

                         1. No es tracta de 2 matèries instrumentals.  

                         2. La qualificació al setembre de cada matèria suspesa és igual a 4.  

 3 o més àrees o matèries suspeses: repeteix curs complet. 

 

 

3. Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació curricular 

ha de tenir com a referent l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa, i també 

els criteris d’avaluació específics del programa, si n’hi hagués. 

 

4. Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat amb un pla individualitzat (PI) ha de tenir com a 

referent l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. 

 

7.3.4. Les reclamacions per les qualificacions 

1. L`alumnat (o els seus pares, mares, tutors o tutores legals, en el cas que siguin menors d'edat) tenen 

dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions trimestrals o finals, 

així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
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d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa. L’esquema del procediment per atendre les 

reclamacions està recollit a l’annex ___. 

 

7.3.4.1. Reclamacions per les qualificacions obtingudes al llarg del curs  

1. A l’ESO i al batxillerat, el procediment per atendre les reclamacions per les qualificacions 

obtingudes al llarg del curs serà el mateix:  

 

a) Tan bon punt siguin lliurades les notes a l’hora fixada per la prefectura d’estudis, el professorat 

atendrà les reclamacions de l’alumnat. 

b) Si el professorat atén els arguments de l’alumne o alumna i opta per modificar la qualificació, 

haurà d’omplir i signar un formulari que reculli el canvi de qualificació que  haurà de ser lliurat 

a la persona cap d’estudis, que farà la modificació pertinent al SAGA alhora que, si ho demana 

l’alumne o alumna, imprimirà un butlletí esmenat. 

 

7.3.4.2. Reclamacions per les qualificacions finals d'ESO 

1. Per a les qualificacions finals de curs d’ESO el procediment per atendre les reclamacions al juny i al 

setembre serà el següent: 

 

a) Tan bon punt siguin lliurades les notes a l’hora fixada per la prefectura d’estudis, el professorat 

atendrà les reclamacions de l’alumnat. 

b) Si el professorat atén els arguments de l’alumne o alumna i opta per modificar la qualificació, 

haurà d’omplir i signar un formulari que reculli el canvi de qualificació que  haurà de ser lliurat 

a la persona cap d’estudis, que farà la modificació pertinent, com en el punt 7.3.4.1.b. 

c) Si l'alumne o alumna no està d'acord amb la resolució del professorat quant a les qualificacions 

de les matèries, podrà reiterar (l`alumne o alumna o el seu pare, mare o tutor o tutora legal, si és 

menor d'edat) la reclamació en un escrit adreçat a la direcció i presentat el mateix dia o 

l'endemà abans de les 14 hores. També podran adreçar directament a la direcció, en el mateix 

termini, reclamacions contra les decisions relatives a la promoció de curs o l'acreditació final 

d'etapa. 

 

2. Un cop presentada la reclamació a la direcció, se seguirà la tramitació següent: 

 

a) Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, la direcció la traslladarà al 

departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui, per tal que, en reunió convocada a 

tal fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i 

formuli la proposta pertinent. Si consta només d'un o dos membres, l'òrgan s'ampliarà, fins a 

tres, amb el professorat que la direcció designi (entre el professorat d'altres matèries del mateix 

àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de 

resolució es faran constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o en el registre 

documental de funció equivalent. 

b) Un cop formulada la proposta pel departament o seminari, l’equip docent es tornarà a reunir de 

manera extraordinària convocat prèviament per la direcció del centre. Les deliberacions que es 
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facin al llarg d’aquesta segona reunió de l’equip docent i la proposta a la qual s’arribi constaran 

en una acta singular elaborada a tal efecte per la persona tutora. A continuació, la direcció del 

centre resoldrà. 

c) Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o acreditació final de l'etapa, 

el procediment serà semblant a aquell descrit en el paràgraf anterior: l’equip docent es tornarà a 

reunir de manera extraordinària convocat prèviament per la direcció del centre. Les 

deliberacions que es facin al llarg d’aquesta segona reunió de l’equip docent i la proposta a la 

qual s’arribi (que tindrà en compte, si escau, la documentació generada en el cas que l'alumne o 

alumna hagués presentat prèviament recurs contra les qualificacions finals de les matèries) 

constaran en una acta singular elaborada a tal efecte per la persona tutora. A continuació, la 

direcció del centre resoldrà. 

d) La resolució de la direcció es notificarà a l'interessat. En el cas que la reclamació sigui 

acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director, l'acta d'avaluació corresponent i la 

modificació es comunicarà a l’equip docent del grup. 

e) L'alumne o alumna (o el seu pare, mare o tutor o tutora legals, si és menor d'edat) podrà recórrer 

la resolució de la direcció en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació 

de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat a la direcció dels serveis territorials o a la ciutat 

de Barcelona, s'haurà de presentar al mateix centre educatiu, la direcció del qual el trametrà en 

els tres dies hàbils següents als serveis territorials de Barcelona-Comarques juntament amb la 

documentació corresponent. 

 

7.3.4.3. Reclamacions per les qualificacions finals de batxillerat 

1. Per a les qualificacions finals de curs de batxillerat, el procediment per atendre les reclamacions al 

juny i al setembre serà el mateix que el procediment per atendre les reclamacions per les qualificacions 

finals de les matèries a l’ESO. 

 

7.4. Les activitats escolars fora del recinte escolar 

1. Les activitats escolars (o complementàries) fora del centre (allò que habitualment anomenem 

sortides) no són obligatòries. Tanmateix, els  beneficis de tot tipus que poden suposar per a l’educació 

del nostre alumnat fan que el centre aposti per la seva organització i engresqui les famílies i l’alumnat 

per tal d’assolir la màxima participació. L’alumnat que no participa en aquest tipus de sortides ha 

d’assistir al centre.  

 

2. La no obligatorietat de les sortides fa que el centre es reservi la possibilitat d’impedir a algun alumne 

o alumna participar-hi. Aquesta és una decisió que ha d’estar fonamentada en comportaments previs 

per part de l’alumnat censurat i que s’ha de prendre en el si de l’equip docent i tenint en compte 

l’opinió del professorat acompanyant. 

 

3. Igualment, l’alumnat que no hagi abonat la quantitat fixada com aportació de les famílies a les 

despeses de material no podrà participar en aquelles sortides que tinguin un cost igual o superior a la 

quota de material. 

 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

NOFC 

30/06/2015  

 

57 

 

4. Si la sortida està organitzada per un departament, caldrà que hagi estat aprovada prèviament en una 

reunió i quedi constància de l’acord pres en l’acta corresponent. Igualment, caldrà assegurar la 

participació, com a mínim, d’un professor o professora del departament. En tot cas, es prioritzarà per 

aquest ordre que el professorat acompanyant sigui:  

 

a. El professorat que no deixi moltes classes. 

b. El professorat de l’alumnat participant. 

c. La persona tutora. 

d. El professorat del departament organitzador.  

 

5. L’acompanyament per part del professorat es farà segons la normativa (1 professor o professora per 

cada 20 alumnes a l’ESO i per cada 25 alumnes al batxillerat). En cas de no arribar a 20 alumnes (aula 

d’acollida, aula oberta, matèries optatives i alternatives) igualment serà necessari l’acompanyament de 

2 professors o professores. Tanmateix, per a les sortides d’un grup-classe al voltant de l’institut (com 

ara per a recollir mostres o realitzar activitats físiques a la platja) només caldrà la presència del 

professor o de la professora del grup amb la condició que porti telèfon mòbil. En qualsevol sortida, 

podran fer les funcions de professor o professora acompanyant aquell alumnat i altres persones de la 

comunitat escolar majors d’edat que acceptin per escrit aquesta responsabilitat. 

 

6. L’alumnat de batxillerat podrà retornar a casa pel seu compte després d’una sortida, sense 

professorat acompanyant i sense passar pel centre, quan el final de l’activitat estigui al límit de l’horari 

lectiu i les famílies hagin estat prèviament informades. 

 

7. La persona responsable de la sortida farà arribar amb suficient antelació al professorat de l’equip 

docent afectat la llista de tos els participants en la sortida (alumnat i professorat). El resum de cada 

sortida serà exposat a la sala del professorat amb una antelació mínima de 7 dies per part de la 

coordinació d’activitats. 

 

8. Les sortides no poden ser deficitàries econòmicament. 

 

9. El professorat que quedi sense classe com a conseqüència d’una sortida reforçarà les guàrdies 

d’acord amb el quadrant que elabori la prefectura d’estudis. 

 

10. El professorat evitarà posar proves d’avaluació que afectin l’alumnat que participa en una sortida 

planificada amb suficient antelació. 

 

7.4.1 Protocol que ha de seguir la persona que organitza una sortida 

1.  Abans de decidir la realització d’una sortida cal fer un balanç entre els beneficis (els relacionats amb 

la matèria, el coneixement del medi, la millora de la cohesió del grup, etc.) i els inconvenients que 

genera una sortida (la despesa per a les famílies, l’alumnat que deixa de ser atès pel professorat que 

participa a la sortida). Cal ajustar el nombre de professorat acompanyant a la quantitat estrictament 

necessària. 
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2. Les sortides han de complir diferents requisits, però els més importants són que han d’haver estat 

aprovades anteriorment pel consell escolar, que cal l’autorització prèvia de les famílies i que s’han de 

complir les ratios pel que fa al professorat acompanyant. 

 

3. Durant el mes de setembre, els departaments hauran de fer la programació de sortides i activitats 

previstes per al curs. El cap del departament haurà de lliurar el full de proposta a la coordinació 

d’activitats  perquè siguin tractades i aprovades, si s’escau, en la següent sessió del consell escolar.  

Disposeu compartit el model a complimentar al drive institutcubelles.cat. Totes les propostes 

presentades han de justificar el seu objectiu didàctic i han d’incloure una previsió del cost econòmic 

que representarà per a les famílies. 

 

4. El professorat que organitza una sortida ha de realitzar tot un seguit de tasques: 

 

a) Contractar l’activitat i el transport. 

b) Proposar a la secretaria del centre un preu per a la sortida en funció de les despeses previstes 

(incloses les que genera el professorat acompanyant). 

c) Redactar i distribuir entre l’alumnat el full informatiu. 

d) Recollir els justificants dels diferents pagaments i les autoritzacions de les famílies. 

e) Penjar al tauler d’anuncis la informació de la sortida destinada a la resta del claustre. 

 

5. Pel que fa al transport: 

 

a) Si el desplaçament es fa en autocar, habitualment es contracten els autocars amb l’empresa 

PLANA (base.garraf@autocarsplana.com; telèfon 93 814 58 48).  L’empresa de transport ha 

d’enviar un correu o un FAX de confirmació amb data, horari de sortida i de recollida i 

pressupost. Cal lliurar una còpia de la confirmació a la coordinació d’activitats i sortides.  

b) Si el viatge és en tren i el centre participa en la gestió econòmica de la sortida, el professorat 

responsable de la sortida haurà de demanar una setmana abans a la secretaria del centre els 

diners que  necessita per comprar els abonaments per al professorat, que un cop usats s’hauran 

de lliurar al mateix òrgan. 

c) Si el viatge és en tren i el centre no participa en la gestió econòmica de la sortida caldrà seguir 

allò que diu el punt   . 

 

6. Pel que fa a la informació que cal lliurar a les famílies, el professorat responsable de la sortida haurà 

d’elaborar i repartir les circulars (disposeu d’un model compartit al drive institutcubelles.cat). En el full 

informatiu haurà de constar, com a mínim: 

 

a) Naturalesa i objectiu de la sortida. 

b) Dia, hora i lloc de sortida i dia, hora i lloc d’arribada. El lloc de sortida i d’arribada serà 

preferentment el centre (per exemple, si acaba abans que finalitzi l’horari lectiu), però també 

por ser un altre de diferent (per exemple, l’estació de ferrocarrils). 

c) Si la sortida pot estar subjecte a les condicions meteorològiques, anticipar què es farà (per 

exemple, si plou): si se suspendrà la sortida, si el lloc d’arribada serà diferent, etc. 

d) Departament que organitza la sortida. 

e) Preu de la sortida. 

mailto:base.garraf@autocarsplana.com
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f) Dades bancàries i terminis de pagament. L’ingrés tindrà com a termini final, almenys, vuit dies 

abans de la sortida. 

g) Recordar que el resguard s’ha de lliurar al professorat que organitza l’activitat i que hi ha de 

constar el nom  i grup de l’alumne/a. 

h) Autorització o NO autorització (per aquell alumnat que no participi en l’activitat). Per a les 

sortides dins del municipi de Cubelles no cal lliurar aquest full d’autorització, doncs l’institut ja 

disposa d’una autorització genèrica signada per les famílies en el moment de la matriculació. 

i) Recordatori, si s’escau, de les condicions de no retorn de la bestreta.  

 

 

7. Pel que fa a la participació del professorat que organitza la sortida en la recollida i custòdia de 

justificants, un cop finalitzat el termini de pagaments: 

 

a) Farà balanç econòmic i informarà la coordinació d’activitats i serveis. En cas de donar-se una 

situació negativa, o si el nombre de participants és molt baix, aquesta podrà ser suspesa prèvia 

consulta a la direcció el centre. 

b) Disposarà al drive d’un llistat d’alumnes compartit amb la coordinació d’activitats i la secretaria 

del centre on haurà d’assenyalar tots els pagaments efectuats per l’alumnat participant. 

c) Haurà de lliurar a la coordinació d’activitats tots els comprovants bancaris i les autoritzacions 

de les famílies. 

 

8. Quant a la informació que cal facilitar a la resta del claustre, el professorat que organitza la sortida 

haurà de penjar el full resum al tauler de la sala del professorat amb una antelació mínima 7 dies i, 

sempre que sigui possible, enviarà un correu electrònic al professorat afectat perquè faci memòria. El 

dia de la sortida haurà d’estar afegit al tauler el llistat de tot l’alumnat que hi participa. 

 

9. Quant als viatges de fi d’etapa, la coordinació d’activitats i serveis o el professorat responsable 

convocarà les famílies a una reunió informativa.  

 

10. Tot el professorat que participa en l’activitat ha de deixar feina per a l’alumnat amb qui té classe 

aquell dia. 

 

11. L’alumnat de batxillerat que no participi en les activitats complementàries farà el seu horari 

habitual de classe. 

 

7.4.2. La gestió econòmica de les sortides 

7.4.2.1. Tipus de sortides 

1.  Des del punt de vista de la gestió econòmica, les sortides són de dos tipus: 

 

a) Les sortides senzilles que comportin despeses de transport públic (tren, metro, etc.) i poc més. 

En aquests casos, serà l’alumnat el responsable d’abonar les despeses pel seus compte sense que 

el professorat organitzador i el centre actuïn com a intermediaris. El centre abonarà al 
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professorat acompanyant les despeses generades previ lliurament dels justificants 

corresponents. 

b) La resta de sortides que comportin qualsevol mena d’intermediació per part del centre. 

 

2.  La gestió econòmica de les sortides que comportin qualsevol mena d’intermediació per part del 

centre és responsabilitat de la persona secretària del centre, que comptarà amb el suport de la 

coordinació d’activitats i serveis i de la persona que organitza la sortida, o de les persones tutores en el 

cas dels viatges de final d’etapa. 

 

3. Les normes que segueixen a continuació tenen com a objectiu el compliment de les normes de 

comptabilitat per part del centre, la gestió eficient dels processos i la satisfacció de la comunitat escolar 

implicada en les sortides. 

 

7.4.2.2. La gestió econòmica de les sortides amb intermediació del centre 

7.4.2.2.1. La fixació del preu de la sortida 

1. La persona que organitza la sortida farà arribar a la coordinació d’activitats una proposta del preu 

que hauran de pagar les famílies. 

 

2. La persona secretària del centre establirà el preu final tenint en compte les possibles comissions que 

hagi de pagar el centre, el cost de l’activitat per al professorat acompanyant i un increment que mai serà 

superior al 5% del cost de l’activitat quan el preu final pugui oscil·lar en funció del nombre final de 

participants. 

 

7.4.2.2.2. La bestreta 

1. Per a aquelles activitats amb un cost més elevat i per les quals sigui convenient el pagament en 

diferents terminis, la secretaria, d’acord amb la coordinació d’activitats, fixarà una bestreta. 

 

2. L’import de la bestreta serà suficientment alt per a evitar els increments del preu final si un alumne o 

alumna es dona de baixa, però suficientment baix com per a no desincentivar la seva participació. 

 

3. Llevat de situacions extraordinàries de força major que justifiquin la no participació en una sortida, 

la bestreta no es retornarà. Això serà convenientment publicitat en els full informatiu que es faci arribar 

a les famílies. Quan el retorn de la bestreta o d’altres quantitats abonades per les famílies sigui 

procedent, s’haurà de demanar i fer efectiu abans del 30 de juny i mai més tard del 31 de desembre de 

l’any en què les quantitats hagin estat ingressades per les famílies. 

 

7.4.2.2.3. Els pagaments per part de les famílies 

1. La secretaria del centre, juntament amb la coordinació d’activitats, fixarà els terminis per a fer els 

diferents pagaments. 
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2. Els pagaments de les famílies s’hauran de fer mitjançant ingrés o transferència bancària. El centre no 

acceptarà pagaments en metàl·lic. 

 

3. Per tal d’estalviar a les famílies les despeses per comissions bancàries, la secretaria del centre 

acordarà amb l’entitat bancària els períodes durant els quals les famílies podran fer els pagaments 

mitjançant els caixers automàtics. 

 

4. Qualsevol pagament fora de termini haurà de ser autoritzat prèviament per la secretaria del centre. 

 

5. Si s’acorda la suspensió d’una sortida, les quantitats econòmiques abonades per l’alumnat seran 

retornades mitjançant xecs bancaris o en efectiu segons la quantitat a retornar. En tots dos casos hauran 

de venir a recollir-ho a secretaria les famílies o bé l’alumnat, prèvia autorització signada pels seus 

pares, mares, tutors o tutores legals i la presentació del justificant del pagament que cal retornar. 

 

7.4.2.2.4. Els pagaments per part del centre 

1. El pagament de les activitats contractades podrà fer-se per transferència bancària realitzada, per part 

de la secretaria del centre, o en metàl·lic, per part del professorat responsable de la sortida, prèvia 

retirada de l’import del compte corrent del centre. En ambdós casos, la secretaria del centre haurà de 

ser informada amb la suficient antelació per part de la persona que organitza la sortida. 

 

8. Normes de funcionament del centre 

8.1. Horari marc 

1. L’horari lectiu de l’Institut Cubelles, mentre sigui autoritzada la pròrroga de la jornada contínua per 

part de la direcció dels Serveis Territorials, és de 8.15 hores a 14.45 hores, de dilluns a divendres.  

 

8.2. L’entrada i la sortida del centre 

8.2.1. L’entrada 

1. L’entrada al centre per part de l’alumnat es farà seguint les següents normes: 

 

a) Les portes del centre s’obriran a les 8.10 hores i es tancaran a les 8.20 hores. 

b) Un cop tancades les portes del centre, l’alumnat només podrà entrar al centre a les 9.15 hores, 

coincidint amb el senyal de canvi de classe. 

c) L’alumnat de batxillerat menor d’edat que ha lliurat l’autorització dels seus pares, mares, tutors 

o tutores legals per a sortir a l’hora del pati, podrà fer-ho entre les 11.15 hores i les 11.25 hores. 

Haurà d’entrar abans que soni el segon senyal, d’inici de les classes. L’alumnat que entri al 

centre després d’aquest segon senyal haurà d’anotar les seves dades personals en el full que hi 
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haurà a la consergeria. Les persones que siguin reiteradament impuntuals podran ser 

sancionades amb la pèrdua durant el període d’un mes del dret a sortir durant l’esbarjo. 

 

8.2.2. La sortida 

1. La sortida del centre per part de l’alumnat menor d’edat es farà seguint les següents normes: 

 

a) L`alumnat menor d’edat només podrà sortir del centre durant l’horari lectiu si els seus pares, 

mares, tutors o tutores legals els venen a buscar o si els autoritzen per escrit a sortir. 

Excepcionalment, l’autorització per escrit podrà ser substituïda per l’autorització mitjançant una 

trucada telefònica al pare, a la mare o al tutor o tutora legal des de l’adminstració del centre.  

b) Quan la sortida s’hagi de produir de manera regular (alumnat que va regularment al metge, 

l’alumnat de batxillerat que surt a l’hora del pati o l’alumat de batxillerat que cursa matèries 

soltes) caldrà que els seus pares, mares, tutors o tutores legals lliurin prèviament una 

autorització per escrit. Si cal, l’equip directiu elaborarà llistes amb les persones autoritzades a 

sortir regularment abans de les 14.45 hores o durant el període d’esbarjo perquè estiguin 

disponibles a consergeria. 

c) Durant les jornades de vaga de qualsevol col·lectiu de la comunitat escolar i els dies amb 

activitats programades que comportin una modificació de l’horari de classes (per Nadal, 

Carnaval, Sant Jordi, etc.) i durant la darrera semana de curs, l’alumnat només podrà sortir del 

centre lliurant una autorització per escrit dels seus pares, mares, tutors o tutores legals. 

d) En qualsevol cas, caldrà que l’alumne o alumna, si surt sol o sola, o la persona que el ve a 

buscar omplin un full a consergeria per tal de tenir un registre temporal del fet. 

 

2. L’alumnat major d’edat, llevat de les restriccions d’entrada durant la primera hora de classe, podrà 

entrar i sortir del centre lliurement. Cal recordar, però, l’obligació d’assistir a classe i les conseqüències 

negatives de les absències reiterades sobre el rendiment final. 

 

8.3. Comportament de l’alumnat a l’aula 

1. L’estudi és l’obligació bàsica de l’alumnat. Això implica arribar amb puntualitat a classe, amb el 

material necessari, parar atenció a les explicacions del professorat, atendre les seves indicacions i tenir 

un comportament respectuós amb totes les persones i amb el material que té a la seva disposició. 

 

2. L’alumnat ha d’evitar, sempre que sigui possible, sortir de l’aula entre classe i classe. Durant els 

canvis de classe, l’alumnat ha d’esperar el seu professorat dins l’aula, sense corredisses ni crits. 

L’alumnat que, a criteri del professorat, arribi inusualment tard podrà ser exclòs de l’aula i haurà d’anar 

a la sala de guàrdia. 
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3. L’alumnat pot demanar anar al lavabo durant la classe, però el professorat pot no autoritzar la sortida 

quan la petició es produeixi durant la classe anterior o posterior al temps d’esbarjo.   

 

4. En cas d’absència d’un professor o professora,  l’alumnat s'estarà dins de l'aula i esperarà el 

professorat de guàrdia. L’alumnat de batxillerat la família del qual ho hagi autoritzat per escrit, podrà 

anar-se’n a casa quan l’absència del seu professor afecti a la darrera hora de classe. La sortida d’aquest 

alumnat haurà de ser controlada pel professorat de guàrdia. 

 

5. Quan un alumne o alumna sigui expulsat de l’aula haurà d’anar  a la sala de guàrdia on el professorat 

en prendrà nota. Si la sala de guàrdia estigués tancada, la persona expulsada ho comunicaria a un 

membre de l’equip directiu. 

 

6. Si durant una classe es canvia la disposició del mobiliari a causa d'exàmens, treballs en grup, etc. el 

professorat serà responsable de deixar l'aula tal com l'hagi trobat. 

 

7. A l’hora de l’esbarjo l’alumnat no pot estar-se a les aules sense l'autorització d’un professor o 

professora que romandrà amb l’alumnat i es farà responsable d’allò que passi a l’aula. Tampoc no 

podrà romandre ni als passadissos ni a la planta baixa, llevat que sigui per anar a la cantina, a la 

biblioteca o al pati. 

 

8. El professorat serà responsable que l’alumnat col·loqui les cadires sobre les taules en marxar a les 

darreres hores. També s’assegurarà que els llums i els aparells electrònics estiguin apagats. Les 

persones tutores podran encarregar alumnes perquè es responsabilitzin d’aquestes tasques de manera 

rotatòria. 

 

9. Cada curs es fa responsable de la neteja de les taules de la seva aula. En el cas d’un desperfecte 

intencionat a les instal·lacions, si no s’en coneix el causant, el centre es reserva el dret de repartir el 

cost econòmic de la reparació entre l’alumnat que fa servir l’aula. 

 

10. Per a la utilització de determinades aules, caldrà reservar dia i hora mitjançant la intraweb de la 

pàgina de l’institut i tenir cura de les instal·lacions. 

8.4. L’ús d’aules específiques 

8.4.1. Les aules d’informàtica 

   

1. El centre promou la utilització d’una metodologia que impliqui l’ús de les tecnologies de la 

informació. En aquest sentit, les aules d’informàtica estan a la disposició de tot el professorat.  

 

2. La prefectura d’estudis vetllarà perquè l’horari fix d’utilització d’aquestes s’ajusti a l’ús real i 

establirà mecanismes per a la reserva prèvia. 
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3. Per tal de garantir un bon ús de les instal·lacions per part de l’alumnat durant les classes, la direcció 

del centre establirà mecanismes de control que permetin delimitar possibles responsabilitats derivades 

de fer un mal ús de les instal·lacions. 

 

8.4.2. La biblioteca 

1. La biblioteca és un lloc d’estudi i de consulta on és imprescindible el silenci, on cal respectar el 

material (taules, ordinadors, llibres, revistes, etc.) i on, com en qualsevol altra aula, no es pot menjar ni 

beure. L’alumnat que no respecti aquestes normes bàsiques serà invitat a sortir de la biblioteca i podrà 

rebre l’amonestació corresponent. 

 

2. El professorat que faci servir la biblioteca (per a donar una classe, per a fer una reunió, etc.) haurà de 

deixar les taules i les cadires en la disposició habitual. 

 

3. L’alumnat podrà demanar en préstec els llibres de lectura de la biblioteca. El termini serà d’un mes, 

que podrà ser prorrogat fins a un segon mes. El préstec i el retorn dels llibres tindrà lloc durant el temps 

d’esbarjo i se’n responsabilitzarà el professorat de guàrdia a la biblioteca.  

 

4. En cas de trencar o perdre un llibre caldrà informar-ne el responsable, i la persona que l'hagi perdut o 

fet malbé l'haurà de substituir amb la mateixa ressenya bibliogràfica que el llibre malmès. 

 

5. La dotació en ordinadors de la biblioteca fa que pugui tenir el mateix ús (i, en conseqüència, li siguin 

d’aplicació les mateixes normes) que les aules d’informàtica. 

 

 

 8.4.3. El gimnàs 

1. Com en qualsevol altra aula, no pot haver-hi alumnes sense la presència d’un professor o professora 

o l’autorització explícita d’un membre de l’equip directiu.   

 

2. No es pot jugar a pilota sense la supervisió del professorat, preferentment d’educació física, per tal 

d’evitar trencadisses. 

 

8.5. L’ús d’aparells electrònics al recinte escolar 

1. L’ús de telèfons mòbils, càmeres digitals o aparells electrònics reproductors i/o enregistradors de so 

i/o d’imatges s’ajustarà a les següents normes: 

a) Han d’estar apagats i guardats mentre l’alumnat romangui dins del recinte escolar. 

b) Només podran ser utilitzats a les aules si ho autoritza expressament el professorat.  

c) L’alumnat no pot enregistrar la imatge o la veu de persones de la comunitat escolar llevat que 

ho autoritzi el professorat amb una finalitat educativa. La seva publicació restarà condicionada a 
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l'autorització prèvia de les persones majors d'edat i dels pares, mares, tutors o tutores legals, en 

el cas de persones menors d’edat. 

d) L’incompliment d’aquestes normes serà considerat una conducta contrària a les normes de 

convivència del centre i es farà constar i es corregirà de la mateixa manera que qualsevol altra. 

Igualment, la reiteració d’aquest tipus de conducta serà considerada una falta greu i podrà 

comportar, a més, que l’aparell electrònic en qüestió sigui retingut per la direcció del centre fins 

que la família el vingui a recollir. 

 

2. El centre no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d’aquest tipus d’aparells. 

8.6.  L’ús de l’agenda 

1. L’agenda escolar és el vehicle de comunicació entre el professorat i la família. En ella només hi ha 

de constar les activitats escolars (sortides, deures, treballs, etc.) i les notes que escrigui la família o el 

professorat. En conseqüència,  pot ser demanada i consultada per qualsevol professor o professora. 

 

2. L’alumnat té l’obligació de mostrar els escrits que faci a l’agenda la família o el professorat a la 

persona a qui vagin dirigits.  La persona a qui va dirigida la nota l’ha de signar un cop llegida perquè 

quedi constància que ha rebut la informació. 

 

3. La persona tutora que sospiti que la família no rep les notes de l’agenda trucarà per telèfon els pares, 

mares, tutors o tutores legals per a posar-los al corrent. 

 

8.7. Salut, higiene i neteja 

1. No està permès el consum, la possessió, la venda i la distribució de cap tipus de droga, legal o 

il·legal en tot el recinte escolar. L’alumne o alumna que incompleixi aquesta norma podrà ser sancionat 

per la comissió d’una falta greument perjudicial per a la convivència en el centre. 

 

2. És obligatori l’ús de roba esportiva durant les classes d’educació física i es recomana a l’alumnat que 

es canviï de roba un cop acabada la classe. Quant a les dutxes, l’alumnat té el dret de fer-les servir 

utilitzant-les correctament, si ho notifica prèviament al professorat de la matèria. 

 

3. No es pot ni menjar ni prendre qualsevol beguda que no sigui aigua en qualsevol dependència del 

centre llevat de la cantina i del pati. No es pot vendre a la cantina ni consumir al centre productes que 

generin residus com ara xiclets o productes amb closca. 

 

4. El professorat que entri a una classe i la trobi inusualment bruta podrà demanar a un alumne o 

alumna que demani a consergeria els estris necessaris per a netejar l’aula. Les persones tutores podran 

encarregar alumnes perquè es responsabilitzin d’aquestes tasques de manera rotatòria. 

 

5. Les persones tutores organitzaran la neteja de taules durant l’hora de tutoria al final de cada trimestre 

i sempre que ho considerin oportú. 
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6. El pla d’acció tutorial programarà la neteja regular del pati per part de l’alumnat durant l’hora de 

tutoria. Igualment, aquesta tasca serà encomanada per l’equip directiu entre l’alumnat que romangui a 

la sala de guàrdia, especialment després del temps d’esbarjo. 

8.8. Accidents i indisposicions de l’alumnat i del professorat 

1. Qualsevol persona de la comunitat escolar està obligada a informar amb la màxima brevetat possible 

de qualsevol lesió, accident o indisposició que pateixi qualsevol persona dins del recinte escolar. 

 

8.8.1. Accidents i indisposicions de l’alumnat 

8.8.1.1. En cas d’indisposició 

1. En cas d’indisposició, l’alumnat pot trucar des de l’administració del centre a casa seva perquè el 

vinguin a recollir. La persona indisposada haurà d’esperar a la planta baixa l’arribada de la persona que 

el vingui a buscar. 

 

 

8.8.1.1. En cas d’accident 

1. Quan la persona que pateixi una lesió, un accident o una indisposició sigui un alumne o alumna, la 

informació s’ha de donar al professorat de l’aula, al professorat de guàrdia, al conserge o a qualsevol 

membre de l’equip directiu. 

 

2. En tots els casos, serà un membre de l’equip directiu qui, en primera instància, realitzarà una 

avaluació inicial de la situació, qualificant-la com a lleu o greu, i establirà l’actuació corresponent, que 

s’ajustarà a les següents pautes: 

 

a) En el cas d’un accident o indisposició lleu, el centre facilitarà l’atenció necessària quedant 

prohibit expressament proporcionar cap medicament, excepte si hi ha un permís escrit del pare, 

mare tutor o tutora legal. Es facilitarà a l’alumne indisposat la possibilitat de trucar per telèfon a 

la família, per si considera oportú venir a recollir-lo o decideix autoritzar-lo a marxar sol cap a 

casa. En qualsevol cas, o bé l’alumne o alumna, o bé la família, haurà d’omplir un formulari per 

a tenir constància que l’alumne o alumna ha marxat (punt 6.2.2 d’aquestes NOFC). 

b) En el cas d’un accident o indisposició greu, la persona que faci l’avaluació avisarà a la família 

de l’alumne o alumna perquè se’n faci càrrec. En cas que no sigui possible posar-se en contacte 

amb la família o que l’alumne o alumna necessiti una atenció urgent, la persona que fa 

l’avaluació trucarà directament a l’ambulància pel seu trasllat immediat a un centre mèdic. 

L’alumne o alumna serà acompanyat pel professor o professora l’absència del qual, a judici de 

la prefectura d’estudis,  tingui una menor incidència sobre l’alumnat en les hores següents. El 

professorat que acompanyi l’alumnat romandrà al centre hospitalari fins que arribi un familiar 

que se’n faci càrrec i tornarà al centre en autobús, en tren o en taxi. 
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3. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i  de batxillerat que ha pagat l’assegurança escolar pot ser atès al centre 

concertat a tal efecte (Centre Mèdic FEDEAR, de Vilanova, durant el curs 2014-2015).  En cas 

d’urgència mèdica, el centre de referència és l’Hospital de S. Antoni, també a Vilanova. 

 

 

8.8.2. Accidents i indisposicions del professorat 

1. Quan la persona que pateixi una lesió, un accident o una indisposició sigui un membre del 

professorat, la informació s’ha de donar al professorat de guàrdia, si es produeix dins l’aula, perquè es 

pugui ocupar de l’alumnat i, acte seguit, se li comunicarà a qualsevol membre de l’equip directiu. 

 

2. Si el professor, professora o persona accidentada o indisposada creu que no pot continuar en el seu 

lloc de treball, abandonarà el centre pels mitjans que el professor o professora o, en el seu defecte, un 

membre de l’equip directiu considerin més adients. 

 

8.9. Absentisme de l’alumnat i del professorat 

8.9.1. Absentisme de l’alumnat  

1. Tot el professorat té l’obligació de passar llista i prendre nota de les absències i dels retards del seu 

alumnat. Aquesta informació la utilitzarà en el procés d’avaluació i, a més, la farà constar segons el 

procediment que estableixi el centre perquè la persona tutora pugui informar les famílies. L’absentisme 

i els retards injustificats són objecte de sanció segons s’estableix en aquestes mateixes NOFC. 

 

2. Les absències injustificades de qualsevol alumne o alumna menor d’edat han de ser comunicades a 

les famílies. La comunicació pot ser inicialment via telefònica, tan bon punt la persona tutora se 

n’assabenti, i posteriorment  per escrit al final del mes. De l’enviament per correu de la informació 

relativa a les absències injustificades de l’alumnat se n’encarrega l’auxiliar administrativa del centre. 

Quan la persona tutora  tingui coneixement d’un cas d’absentisme escolar reiterat, ho posarà en 

coneixement de la prefectura d’estudis, que prendrà les mesures oportunes.  

 

3. Qualsevol alumne o alumna que falti a classe ha de portar al dia següent un justificant de la seva 

absència signat pels seu pare, mare, tutor o tutora legal, o per ell mateix o ella mateixa si és major 

d’edat. Farà servir un model oficial i, després d’haver-ho mostrat al professorat de les matèries a les 

quals va faltar, ho lliurarà a la persona tutora, a ser possible al llarg de la mateixa setmana. Podrà 

demanar el model oficial a consergeria o descarregar-se’l de la web del centre. 

 

4. Si com a conseqüència d’una absència, l’alumne o alumna deixa de fer una prova d’avaluació, a part 

de l’imprès on s’expliqui el motiu de l’absència, haurà de fer el possible per aportar algun document 

que acrediti la malaltia o la indisposició que li va impedir assistir a classe (per exemple, un justificant 

d’assistència al centre mèdic, la còpia de la recepta del medicament lliurat, etc.).  

 

8.9.2. Absentisme  del professorat 
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1. Les normes relatives a la justificació d’absències per motius de salut del professorat són dictades pel 

Departament d’Ensenyament, poden variar cada curs i s’han de seguir escrupolosament, especialment 

l’obligació de lliurar els justificants a la direcció el mateix dia de la incorporació al centre. 

 

8.10. Criteris per a la programació d’activitats extraescolars  

1. Les persones físiques o jurídiques que facin un ús de l’edifici o de les instal·lacions del centre per a 

l’organització d’activitats extraescolars han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances 

que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i 

pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització per la quantitat que estableixi 

la normativa vigent. 

 

2. El  foment, l’organització i la coordinació de les activitats físico-esportives extraescolars correspon a 

l’Associació Esportiva Escolar (AEE). En absència d’aquesta, o per renúncia, aitals objectius poden ser 

assumits per l’AMPA del centre. En tot cas, caldrà tenir en compte el projecte educatiu del centre. 

 

3. Abans de la finalització del curs escolar, l’AEE, a través de la persona Coordinadora del Pla Català 

d’Esport a l’Escola (PCEE), i l’AMPA, a través de la persona presidenta, farà una proposta d’activitats  

perquè les famílies siguin assabentades durant el procés de matriculació i puguin programar el temps 

extraescolar dels seus fills i filles de cara al curs següent. L’oferta inicial d’activitats haurà de ser 

ratificada per l’AEE i l’AMPA a l’inici de curs.  

 

4. Abans de l’inici de les activitats, la persona coordinadora del PCEE i la persona presidenta de 

l’AMPA seran les responsables d’informar el director o la directora de les activitats programades 

perquè les inclogui dins la Programació Anual del Centre. Igualment, informaran dels espais necessaris 

per al desenvolupament de les activitats i de la pòlissa d’assegurances subscrita per a fer front a la 

responsabilitat civil de les activitats programades per cada entitat. 

 

5. Les activitats no s’iniciaran abans de l’1 d’octubre ni finalitzaran més enllà del 31 de maig. 

 

6. De manera semblant a les activitats complementàries, les activitats extraescolars podran ser 

programades al llarg del curs, però caldrà l’aprovació del consell escolar. 

 

8.11. Els serveis 

8.11.1. La cantina 

1. En funció de les condicions  de concessió del servei, la cantina pot estar oberta des de les 8h del matí 

fins les 12.30h i podrà ser utilitzada per qualsevol persona que accedeixi al centre a fer una gestió.  

 

2. De les 8 a les 9.30h, la direcció del centre pot acordar que pugui ser utilitzada per qualsevol persona 

aliena al centre, sempre que entrin i surtin per la porta lateral que dóna accés a la cantina.  
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3. L’alumnat només pot fer ús de la cantina a partir del senyal d’inici del temps d’esbarjo i fins que 

soni el senyal que indica la seva finalització. L’alumnat de batxillerat en podrà fer ús fora del temps 

d’esbarjo sempre que ho autoritzi un membre de l’equip directiu. 

 

4. L’alumnat que romangui a la cantina durant el temps d’esbarjo mantindrà net l’espai (les taules, el 

terra) fent ús de les papereres i tindrà un comportament respectuós amb la resta d’usuaris, especialment 

pel que fa al soroll. El personal de la cantina es farà càrrec de l’ordre dins de l’espai. Si es produeix 

alguna incidència especial, seran ells els encarregats d’avisar immediatament al professorat de guàrdia 

o a un membre de l’equip directiu. 

 

8.11.2. La biblioteca a l’hora del pati 

1. La biblioteca restarà oberta durant el temps d’esbarjo sota la supervisió del professorat de guàrdia 

que vetllarà perquè l’alumnat pugui fer deures, llegir o navegar per Internet en un ambient de silenci i 

demanar llibres en préstec.  

 

8.11.3. La guarda de bicicletes 

1. A les 8.10 hores, el conserge obrirà la porta metàl·lica perquè l’alumnat deixi la bicicleta o el patinet 

i la tornarà a tancar a les 8.20 hores. Ja no la tornarà a obrir fins l’acabament de les classes. 

 

8.11.4. Les taquilles 

1. L’alumnat pot llogar l’ús d’una taquilla per a tot un curs escolar al preu que fixi l’equip directiu. El 

cadenat ha de ser aportat per l’alumnat i ha de ser retirat de la taquilla, juntament amb el seu contingut, 

abans de l’acabament de les classes. Altrament, el conserge trencarà el cadenat i guardarà el contingut 

de la taquilla fins l’1 de setembre per si ho reclama la persona propietària. 

 

8.11.6. L’ascensor 

1. L’ascensor del centre només serà utilitzat pel professorat i per l’alumnat que tingui problemes de 

mobilitat. També per a dur a terme feines de càrrega i descàrrega. 

 

8.11.7. El telèfon del centre 

1. Qualsevol alumne o alumna que necessiti trucar a la seva família podrà fer-ho sense cap restricció.  

Ho haurà de demanar al PAS. 

 

8.11.8. Les competicions esportives a l’hora del pati 
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1. Les organitzarà la persona coordinadora del Pla català Esport a l’escola (PCEE) i, en absència 

d’aquesta persona, ho farà la persona del departament d’educació física en qui delegui la direcció i que 

disposarà d’una assignació horària per a dur a terme les tasques corresponents.  

 

2. La persona responsable de l’organització i supervisió de les  competicions esportives a l’hora del pati 

vetllarà perquè l’alumnat de 4t d’ESO i de batxillerat col·labori com a dinamitzador en el control de les 

competicions. 

 

3. Per poder participar en una competició caldrà el pagament d’1 €. Els ingressos resultants seran 

gestionats, sempre que sigui possible, per l’associació esportiva escolar Institut Cubelles (AEE), 

formaran part de la seva comptabilitat i s’utilitzaran per a pagar els premis als guanyadors i les 

compensacions a les persones dinamitzadores, preferentment en forma de tiquets per a gaudir de 

consumicions a la cantina. 

 

4. Si no hi hagués AEE, els ingressos i les despeses seran gestionades per la secretària o el secretari del 

centre o la persona a qui es delegui. 

  

8.11.9. Les competicions esportives extraescolars 

1. L’institut Cubelles oferirà a través de l’associació esportiva escolar un conjunt d’activitats esportives 

extraescolars com a part d’una possible oferta extraescolar més àmplia en la qual podrà participar 

l’AMPA d’acord amb els criteris recollits en el punt 8.10. 

 

8.11.10. La copisteria 

1. La comunicació amb e1 personal de consergeria es realitzarà a través de la finestreta. El professorat 

lliurarà els originals que hagin de ser fotocopiats amb una antelació de 24 hores, Les còpies d’exàmens 

poden ser demanades minuts abans de començar la classe en la qual s’han de fer servir. 

 

2. El lliurament de material didàctic fotocopiat per part dels departaments es farà prioritàriament 

recopilat en forma de dossiers. Es programarà amb suficient antelació i, sempre que sigui possible, es 

lliurarà a finals de juny perquè pugui ser fotocopiat durant el mes de juliol. 

 

3. El lliurament d’aquests dossiers a l’alumnat, prèvia confirmació que ha abonat la quota de material 

o, si no fos el cas, previ  pagament de les còpies i l’enquadernació, es farà a consergeria. 

 

4. Qualsevol membre de la comunitat escolar pot fer ús del servei de copisteria al preu que fixi la 

direcció del centre per a cada curs escolar.  

 

5. La direcció del centre fixarà el preu de la fotocòpia o de l’enquadernació, el qual serà exposat en un 

lloc ben visible.  

 

8.12.  Ús social del centre 
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1. L’ús social del centre (fora de l’horari escolar, és a dir, un cop finalitzades les activitats 

extraescolars, si n’hi hagués) l’autoritza la direcció seguint el criteri d’afavorir al màxim la utilització 

de les instal·lacions del centre per part de les entitats del municipi. Els únics requisits són els que 

estableix l’article 54 del decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius relatius a la 

formalització d’una pòlissa de responsabilitat civil per unes sumes assegurades mínimes 

de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per sinistre, i el pagament de les despeses 

pels subministraments de llum, gas i aigua. 

 

2. El càlcul de l’import mensual de la compensació econòmica de la despesa de llum derivada de l’ús 

de les instal·lacions del centre es farà de la següent manera: el quocient de dividir l’import de la darrera 

factura disponible d’un mes lectiu pel nombre de KWh facturats es multiplicarà pel nombre de kW 

instal·lats en les dependències utilitzades i pel nombre total d’hores mensuals que s’utilitza l’esmentada 

dependència. 

 

8.13. Responsabilitats compartides pel que fa a la gestió econòmica 

1. Tots els membres de la comunitat escolar tenen el deure de contribuir a què la gestió dels recursos 

materials i econòmics que la societat posa a la nostra disposició sigui eficient.  

 

2. El model triat per aquest centre perquè les famílies contribueixin a les despeses de material 

generades per les activitats acadèmiques dels seus fills i filles, que no poden ser sufragades amb les 

aportacions per a despeses de funcionament que fa el Departament d’Ensenyament apareixen recollides 

a l’apartat 3.3.1.2.j d’aquestes NOFC, per tant,  la família té l’obligació d’abonar una quota en concepte 

de material fungible en el moment de realitzar la matrícula perquè el seu fill o la seva filla pugui rebre 

al llarg del curs diferent tipus de material (fotocòpies, material de laboratori, de plàstica, de tecnologia, 

d’educació física, etc.). 

 

3. Tota despesa ha d’estar prèviament autoritzada per la direcció del centre, que també n’ordena el 

pagament corresponent. 

4. Un cop autoritzada, la compra de material didàctic per part dels departaments és responsabilitat del 

cap o de la cap corresponent. Quan la persona secretària del centre disposi de la factura proforma o de 

la justificació de la despesa efectuada pel professorat, procedirà al seu pagament, preferentment 

mitjançant transferència bancària. 

 

9. Protocol per atendre les queixes  

1. Aquest protocol segueix els principis i les orientacions recollides en la Resolució de 24 de maig de 

2004 de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre 

els procediments a seguir en el cas de queixes o denúncies de l'alumnat, pares, mares o tutors o tutores 

legals, professorat o altres treballadors o treballadores del centre que puguin qüestionar o referir-se a 

l'actuació professional d'un o una docent o d'un altre treballador del centre en l'exercici de les seves 

funcions. 
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9.1. Objecte d’una queixa 

1. En el preàmbul de l’esmentada resolució queda clar que: 

 

a) Les queixes de l'alumnat responen en molts casos a divergències entre les apreciacions que, d'un 

mateix fet educatiu, fan un o una docent i el seu alumnat, o a manifestacions pròpies de 

l'adolescència de no sotmetiment a criteris, normes, costums o directrius que el professorat pot i 

ha de donar. 

b) Aquest tipus de conflictivitat ha de tenir sortida i canal dins de la institució escolar (tutories, 

consells de delegats, equips docents, etc.)  i no són aquí objecte de tractament. 

 

2. En canvi, considera que sí són objecte de queixa (terme que equipara al de denúncia)  i susceptibles 

de ser tractades segons un procediment concret aquelles que, “en tenir altres orígens i fonaments, 

requereixen un tractament específic, que depassa l'esfera pròpiament educativa i tenen la seva raó 

última en el qüestionament de la manera com una o més persones, que treballen en el centre docent, 

exerceixen les seves funcions o n'ometen l'exercici.” 

 

3. D’acord amb l’esmentada Resolució, queden excloses de ser ateses d’acord amb aquest protocol: 

a) Les situacions en què sigui d'aplicació la disposició addicional primera del Reial decret 

2112/1998. 

b) Les situacions que puguin comportar propostes d'adaptació de llocs de treball en aplicació i 

desenvolupament de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, modificada per la Llei 

54/2003. 

c) Les presumptes situacions d'assetjament laboral o moral a treballadors o treballadores dels 

centres, que caldrà traslladar a la Secretaria General. 

d) Les queixes sobre resultats de l'avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, que seguiran els 

procediments previstos en la seva normativa específica. 

 

9.2. Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia  

1. La Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General proposa defugir  d'una excessiva 

formalització del tractament de les denúncies en l'àmbit del centre, “respectant sempre, però, el 

principi bàsic d'escoltar la persona afectada abans de resoldre-les, així com també la transparència 

del procés, la celeritat i l'eficàcia, acompanyades de les necessàries garanties d'objectivitat i 

d'imparcialitat”. També es posa en valor la conveniència de fer el possible per donar una solució a 

aquestes demandes en l’àmbit del centre educatiu. 

 

2. L'escrit es presentarà al registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir: 

 

a) Identificació de la persona o persones que el presenten.  

b) Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels 

desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s'han 
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produït per acció o omissió del professor o professora o d'un altre treballador del centre a què es 

refereixen). 

c) Data i signatura. 

d) L'escrit ha d’anar acompanyat de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels 

fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

 

3. En cas que la persona que vulgui presentar la queixa tingui dificultats per presentar-la per escrit, la 

direcció o la persona en qui designi l’assessorarà i, si s’escau, escriurà el text de la queixa fent lectura 

del seu contingut íntegre abans de la signatura, de manera que pugui expressar la seva conformitat amb 

els fets que s’hi fan constar. 

 

4. Quan la persona o persones afectades siguin menors d’edat, l’escrit de queixa serà presentat pels 

pares, mares o persones tutores. 

 

9.3. Actuació de la direcció del centre 

1. L’actuació de la direcció del centre davant de l’escrit serà la següent:  

a) Rebre la documentació i estudiar-la.  

b) Directament, o a través d'altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir indicis i, sempre que sigui 

possible, fer comprovacions per arribar a evidències sobre l'ajustament dels fets exposats a la 

realitat.  

c) Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor, professora, treballador o treballadora 

afectats, i demanar-los un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com 

l'aportació de la documentació provatòria que consideri oportuna.  

d) Estudiar el tema amb la informació així recollida i, si ho considera oportú, demanar l'opinió 

d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió. 

e) Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al cas, 

d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té 

atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, a la qual correspon vetllar pel 

compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit. 

f) Redactar l’escrit provisional de resposta i fer-lo arribar al professor, professora, treballador o 

treballadora afectats perquè, si ho consideren oportú, manifestin a la direcció per escrit i en un 

termini de 24 hores el seu acord o, en cas contrari, argumentin el seu desacord en base a la 

documentació provatòria aportada.  

g) Contestar per escrit a qui ha presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-li la 

solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal 

contestar al primer signant de la denúncia, i fer constar en l'escrit de resposta que, si no queden 

satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre, poden 

presentar recurs davant de la direcció dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques en el 

termini d’un mes. 

h) Fer arribar una còpia de l’escrit final al professor, professora, treballador o treballadora afectats. 

 

2. En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir i, en el seu 

lloc, ho farà el cap o la cap d'estudis. 
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9.4.  Actuacions posteriors i arxivament de la documentació 

1. Conclosa l'actuació de la direcció, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies 

autenticades a la secretaria del centre a disposició de la Inspecció d'Ensenyament. 

10. Disposicions finals 

1. Aquestes normes d’organització i funcionament entraran en vigor el dia 1 de setembre de 2015  i 

se’n trametrà una còpia als Serveis Territorials a efectes de constatació de la seva adequació a la 

normativa vigent. 

 

2. Aquestes NOFC podran ser revisades quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del consell 

escolar. Tanmateix podrà sol·licitar la seva revisió l’equip directiu, el claustre de professors, la junta 

directiva de l’AMPA o la junta de delegats i delegades sempre que ho acordi la majoria absoluta dels 

seus membres. Per a la seva modificació caldrà l’acord favorable de la majoria dels membres del 

consell escolar. 

 

Aquestes NOFC seran públiques i podran ser consultades per qualsevol persona a la web del centre. 

Se’n farà un extracte de les normes que afecten l’alumnat i es difondrà a través de les tutories. 

 

Els casos no previstos en el present reglament seran resolts pel consell escolar o la direcció del centre, 

en funció de les competències pròpies de cadascun d’aquests òrgans, i les interpretacions formaran part 

provisional del seu contingut (en forma de disposicions addicionals) i seran el fonament de les futures 

propostes de modificació. 

 

 


