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La finalitat que perseguim a la Secció d’Institut Martorell és la de crear un entorn favorable 
on cadascuna de les persones implicades hi trobin el seu lloc, un centre capaç de 
desenvolupar les accions necessàries per acompanyar i orientar, un centre que escolti, 
estimuli i motivi, un centre que generi orgull de pertinença, un centre on: 

a) L’alumnat desitgi estar, i on adquireixi la capacitat de ser una persona lliure i feliç, 
formant-se plenament en els aspectes humà, acadèmic i professional, aprenent 
tant de les coses que diem com d’aquelles que fem. 

b) El professorat i el personal d’administració i serveis (en endavant PAS) estiguin 
a gust, participant i desenvolupant les seves capacitats i inquietuds.  

c) Les famílies confiïn en el centre i les bones pràctiques siguin inqüestionables. 

d) Tota la Comunitat Educativa estigui orgullosa i que sigui un referent de prestigi 
en el seu entorn. 

Per avançar en el camí de la nostra idea de futur, cadascú (alumnat, professorat, personal 
no docent, mares/pares, tutors/es) s’ha d’implicar en aconseguir aquest objectiu, 
responsabilitzant-se, com integrant d’un col·lectiu, de qualsevol actuació personal. 

El dret a l’educació es fonamenta també en el deure d’integrar-se en la comunitat 
educativa assumint les normes elementals de convivència, els objectius educatius del 
centre, recollits en el Projecte Educatiu de Centre, i qualsevol altra mesura arbitrada i 
consensuada per la comunitat educativa (horaris, activitats, tasques d’orientació, entre 
d’altres.) 
 
 
1) Introducció 

Els centres han de determinar les seves normes d'organització i funcionament que han 
d'aplegar el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten 
per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els 
objectius proposats en el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i en la seva programació 
anual. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic aprovar les 
normes d'organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es 
poden aprovar globalment o per parts. 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre (en endavant NOFC), són 
una eina que ha de servir per regular la convivència de tots els membres i estaments que 
formen la comunitat educativa de l’institut, a partir d’una normativa que haurà de ser 
respectada per tots els qui participin en l’acte educatiu; al mateix temps, donarà solucions 
basades en el respecte, el diàleg i la tolerància, a les diferents situacions conflictives que 
es puguin donar en la vida escolar del centre. 

En el conjunt de normes d'organització i funcionament del centre s'han de determinar: 

1) L'estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció de 
les previsions del projecte educatiu per orientar l'organització pedagògica, el 
rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu 
i, si escau, l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.  
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2) El procediment d'aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu.  

3) Els mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal del 
centre. 

4) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la 
comunitat escolar i sobre l'intercanvi d'informació entre el centre i les famílies, 
col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat 
necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades. 

5) L'aplicació de mesures per a millorar la convivència, així com la definició de les 
irregularitats en què pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument perjudicials per a 
la convivència i l'establiment de les mesures correctores d'aquestes irregularitats i 
les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de 
l'alumnat. 

L’aprovació d’aquest document correspon al consell escolar i necessita la majoria dels dos 
terços dels seus membres. 

Un cop aprovades pel consell escolar, les NOFC es faran públiques i tots els membres 
dels diferents estaments de la comunitat educativa les compliran i procuraran fer-les 
respectar. La direcció vetllarà pel seu compliment. 

 
 

2) Objectius generals d’educació 

Les activitats educatives del nostre centre tindran, com a norma bàsica, les finalitats 
següents: 

1) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la 
tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

2) La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, 
de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes. 

3) L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, 
com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics. 

4) La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 
5) La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 
6) El respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. 
7) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 
8) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques. 
 
 
3) Drets i deures de l’alumnat 

 3.1) Drets dels alumnes 

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

1) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
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2) Accedir a la formació permanent.  

3) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 
d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.  

4) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.  

5) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. L'alumnat o les seves 
famílies, en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar aclariments per part 
del professorat respecte de les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluacions 
parcials o finals de cada curs. 

Podran reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d'avaluació s'adoptin al final d'un curs d'acord amb el procediment establert. Aquestes 
reclamacions hauran 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 i amb el 
nivell previst a la programació de l’òrgan didàctic corresponent. 

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

6) Ésser educats en la responsabilitat.  

7) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de 
diàleg i de cooperació. 

8) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. Dur a terme la 
seva activitat acadèmica en condicions d’higiene i seguretat adequades.  

9) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 
donar lloc a situacions de desemparament.  

10) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.  

11) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.  

12) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional que respecti la 
seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves 
capacitats. 

13) La reserva d’aquella informació de què disposi el centre relativa a les seves 
circumstàncies personals i familiars. 

14) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o 
accident. En els casos d’accident o malaltia prolongada, l’alumnat tindrà dret a l’ajut 
necessari mitjançant l’orientació, material didàctic i/o altres per tal que l’accident o bé 
malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

 3.2) Deures dels alumnes 

Estudiar per aprendre és el deure principal bàsic dels alumnes 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, i sens  
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perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures 
següents: 

1) Assistir a classe.  

2) Participar en les activitats educatives del centre.  

3) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.  

4) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.  

5) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  

6) Complir les normes de convivència del centre.  

7) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.  

8) 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.  

9) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.  

10) Respectar les NOFC. 

11) Denunciar davant del professorat els abusos d’uns companys cap a altres, si és que 
aquests es produeixen, ja sigui a la classe, al pati o als passadissos. 

12) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

 3.3) Organització de l’alumnat 

Els delegats de curs són el primer graó de la seva organització. La seva elecció vindrà 
marcada pels següents aspectes: 

1) Seran elegits dos representants per cada grup-classe amb el mateix valor 
davant els estaments del centre: un/una delegat/da i un/una sots-delegat/da. 

2) S'elegiran de manera democràtica, durant el primer mes de classe, amb la 
preparació pertinent per part del tutor/a. Mentrestant els representants seran el 
primer i l'últim de la llista.  

3) Seran elegits per tots els alumnes del grup.  
4) Haurà de ser un exemple en el compliment de les normes del centre. 
5) Podrà ser revocada la seva elecció (a petició d'almenys un terç de la classe) per 

majoria. També en el cas de faltes o conductes contràries a la convivència de 
forma reiterada; en aquest cas la decisió la prendrà el equip docent o bé l'equip 
directiu. A continuació s’haurà de procedir a una nova elecció. 

6) Si per algun motiu qualsevol dels representants presentés la dimissió, es 
procedirà a la substitució pel següent més votat a la llista. 

7) La seva principal funció serà ser portaveu de l'opinió de la seva classe, 
informant la resta d'alumnat sobre tot allò que sigui del seu interès. 

8) No tindran cap responsabilitat en les actuacions individuals dels membres de la 
classe. 

9) El centre establirà els mecanismes perquè la seva opinió arribi a les Juntes 
d'Avaluació. 
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Els representants de cada classe formaran el consell de delegats/des, que a més a més 
comptarà amb la presència dels representants de l'alumnat al consell escolar, i també 
del/de la director/a i/o el/la cap d'estudis. Les seves funcions són: 

a) Informar i assessorar els representants del consell escolar sobre la 
problemàtica general i específica dels cursos. 

b) Ser informats de l'ordre del dia de les reunions del consell escolar i dels acords 
presos. 

c) Elaborar informes per al consell escolar. 
d) Informar els estudiants de les seves activitats. 

 
El consell de delegats/des es podrà reunir a l'hora de l’esbarjo, amb caràcter d'urgència, 
en qualsevol moment amb autorització prèvia per part de l’equip directiu. Tots els acords 
adoptats a les seves reunions, seran comunicats a les classes per a ser votats, i també a 
l’equip directiu. 

 
4) La funció docent 

Els professors són els agents principals del procés educatiu en els centres i tenen, entre 
altres, les funcions següents: 

1) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els 
mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les 
normes que regulen l’atribució docent.  

2) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

3) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge.  

4) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels 
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.  

5) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi 
en el procés educatiu.  

6) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 
encomanades.  

7) Exercir les activitats de gestió i de coordinació que els siguin encomanades.  

8) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 
d’ensenyament.  

9) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, com a eina 
metodològica.  

10) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 
irregulars. 

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

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre 
informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament 
d’Ensenyament preveu els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres 
professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular 
per mitjà de la tutoria. Per altra banda, les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a 
més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen 
dret a rebre informació sobre: 

1) El projecte educatiu.  

2) El caràcter propi del centre. 

3) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.  

4) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 
famílies.  

5) Les normes d’organització i funcionament del centre.  

6) Les activitats extraescolars, l’aportació econòmica que els comporta i la resta 
d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.  

7) Programació general anual del centre. 

8) Les beques i els ajuts a l’estudi que l’administració determini. 

9) Elegir i ser elegits membres del consell escolar del centre. 

10) Pertànyer a l’associació de mares i pares del centre (AMPA).  

 
Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de : 
 

1) Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de 
participar activament en l’educació de llurs fills. 

2) Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar.  

3) Comunicar a la direcció l’estat de la pàtria potestat així com de la guàrdia i 
custodia en el cas de qualsevol modificació. Aquesta comunicació haurà de ser 
documental per ser efectiva. Així mateix, també es farà constar l’existència de 
tutors/es autorizats/des. Qualsevol canvi de domicili, telèfon, correu electrònic i en 
general de dades informades a la matriculació hauran de ser informades en el 
moment que és produeixin. 
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4) Acceptar i complir qualsevol resolució motivada del consell escolar pel que fa a la 
convivència i a la marxa acadèmica del curs dins el marc de la Programació General 
del curs elaborada per l'equip directiu i aprovada pel consell escolar. 

5) Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per tal de millorar el 
correcte funcionament de les activitats de l’Institut. 

6) Comunicar al centre qualsevol problema físic o psíquic que el/la seu/seva fill/a 
pugui patir, incloses les malalties infecto-contagioses o parasitàries. 

7) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives a les quals siguin 
degudament convocats per l'equip directiu, el/la tutor/a o qualsevol membre del 
professorat. 

8) Facilitar els mitjans que necessita l'alumne per tal que pugui desenvolupar les 
activitats acadèmiques indicades pel professorat. 

 
 

6) Funcionament del Centre 

 6.1) Guàrdies 

Els professors de guàrdia faran constar, al corresponent full de la secretaria, les 
incidències en cas que se’n produïssin.  

El/la professor/a de guàrdia gestionarà les incidències que és produeixin, com: 

1) Vetllar per l'ordre del centre.  

2) Controlar els espais comuns i les aules una vegada hagi sonat el timbre. 

3) Substituir les tasques dels/de les professors/es absents.  

4) Els alumnes hauran de ser recollits del centre pel pare/mare o un familiar major 
d’edat quan hagin de marxar per causa justificada durant l’horari escolar. 

5) Fer-se càrrec dels alumnes expulsats de classe. 

6) Portar a l’hospital o al CAP qualsevol alumne/a que resulti accidentat/ada o bé no 
es trobi bé i sigui necessària l’assistència mèdica sempre que no es pugui contactar 
amb la família. Avisar als serveis d’emergència si fos necessari (112) 

7) D’altres tasques encomanades per la direcció del centre. 

És preceptiu que sempre que el centre estigui obert hi hagi un membre de l’equip directiu. 

Tot professor/a que no tingui alumnat a la seva hora lectiva per qualsevol motiu, ha de 
romandre de guàrdia i a disposició del centre (és el cas de sortides, de vagues, de 
xerrades, etc.). 
 
 6.2) Entrades i sortides: assistència i retards 

És un deure per a tots l’assistència a les classes i ser puntual. La porta del centre es 
tancarà 5 minuts després de tocar el timbre d’entrada.  
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A primera hora del matí, el professorat ha de passar llista sempre per a informar de les 
absències a les famílies. Els alumnes que arribin amb retard si porten el justificant dels 
pares escrit a l’agenda, full o volant de visita mèdica podran d’entrar a l’aula i el 
professor/a anotarà la incidència, de no portar justificant l’alumne/a haurà d’esperar a la 
següent hora per a entrar a classe. El justificant s’haurà de lliurar al tutor o tutora. 

L’acumulació de cinc retards serà considerada una falta de disciplina que s’haurà de 
comunicar a la família. 

En cas de preveure una absència, els pares han d’avisar al telèfon de contacte del centre.  

 6.3) Canvis de classe 

Les classes tenen una durada de seixanta minuts i és responsabilitat de cada professor/a 
l’atenció del grup de classe que li correspongui segons el seu horari.  

Els alumnes han de romandre dins de l’aula i asseguts. No és pot sortir de l ’aula sense 
permís ni voltar per dins. 

Durant el canvi de classe els alumnes han de preparar el material de la classe següent. 

 6.4) Esbarjo: menjar i begudes 

A l’hora del pati els alumnes han de deixar lliures les classes i passadissos. És norma 
general no beure ni menjar dins de l’edifici escolar. En alguns casos, el professorat pot 
autoritzar els seus alumnes.  

Les màquines dispensadores de begudes i menjar, només poden utilitzar-se amb 
autorització de la direcció del centre. 

 6.5) Sanitaris 

Els sanitaris per als alumnes estan situats a la planta baixa. El paper higiènic s’ha de 
demanar a consergeria. Excepte en casos d’urgència, no es pot anar al wàter durant 
l’hora de classe. Qualsevol desperfecte o mal funcionament dels lavabos, convé que es 
comuniqui a consergeria o secretaria immediatament. 

 6.6) Activitats fora de l’Institut 

Qualsevol activitat extraordinària o extraescolar haurà de ser aprovada pel consell escolar 
o per Delegació, en cas d’urgència, per el/la director/a i constarà en la programació anual 
del centre. 

En les activitats lectives fora de l’institut i en les sortides didàctiques, esportives, de tutoria 
o de lleure que es puguin organitzar les normes de conducta i comportament de l’alumnat 
han de ser les mateixes que al centre. Quan calgui dur esmorzar o dinar, l’alumnat i les 
famílies en tindran coneixement previ a través del full informatiu de la sortida.  

El centre es reserva el dret d’excloure determinats/determinades alumnes de les sortides 
pels següents motius: 

a) Absentisme (continuat o bé intermitent). 
b) Baix rendiment escolar per falta continuada de treball. 
c) Mal comportament generalitzat (comunicats de falta). 
d) Falta greu de disciplina. 
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L’equip docent valorarà la conveniència o no d’assistència d’aquests/tes alumnes i emetrà 
un informe. La família serà informada amb prou antelació per part del/de la tutor/a. 

En cas de desacord entre les parts, serà la junta directiva qui prengui la decisió final. 

És molt gran la responsabilitat que s’assumeix en les sortides i, per tant, l’assistència a la 
sortida és un dret que l’alumnat s’ha de guanyar cada dia. 

Els alumnes que no participin de les sortides hauran romandre al centre. 

 6.7) Aparells electrònics de lleure i mòbils 

L’ús d’aparells electrònics no està permès dins del centre. Els professors requisaran 
aquests aparells a les classes i els lliuraran al/la caps d’estudis que serà els responsables 
de retornar-los a les famílies. 
 
 6.8) Neteja i desperfectes 

La millor manera de netejar és no embrutar. Cal tenir en compte que les tasques del 
servei de neteja de l’institut no pressuposen que hagin de recollir ni els papers, ni els 
residus de l’esmorzar, ni els envasos del terra del centre. Tothom és responsable de fer 
servir les papereres que hi ha a l’institut. En les tutories es podran organitzar activitats 
extraordinàries de neteja del pati o del jardí quan ho considerin convenient els equips 
docents o l’equip directiu. 

Qualsevol professor/a pot cridar l’atenció d’aquell alumne/a poc curós que no fa servir les 
papereres. Els alumnes expulsats podran fer tasques puntuals de neteja del centre sota la 
supervisió del professorat de guàrdia quan aquests, o l’equip directiu, ho considerin 
oportú. Tot el professorat és responsable dels equipaments de les aules durant les seves 
classes, i ha de tenir molta cura dels equips tecnològics (altaveus, connexions, 
ordinadors, pantalles, pissarres digitals, projectors) així com dels materials d’altres 
alumnes del centre que hi pugui haver en l’aula què s’està fent classe. Aquells 
desperfectes ocasionats de manera voluntària o negligent hauran de ser reparats pels 
responsables, ja sigui amb feines compensatòries o bé abonant l’import de la reparació. 
N’haurà de quedar una incidència escrita en els fulls a secretaria. 
 
 6.9) Farmaciola i accidents 

En el centre hi ha una farmaciola que està en l’espai de consergeria amb materials de 
primers auxilis.  

En cas d’accident o malaltia es comunicarà de manera immediata a la família a la vegada, 
si és necessari es traslladarà a l’alumne/a a l’Hospital o bé s’avisarà l’ambulància. 

 
 
7) Carta de compromís educatiu. 

La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre 
s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els 
necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del 
centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 
desenvolupament de les activitats educatives. 
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Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del respecte als drets i 
les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al 
caràcter propi del centre. 

Els compromisos es refereixen, com a mínim, al seguiment de l'evolució dels i de les 
alumnes, a l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions 
ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a 
les lleis, a l'adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a la comunicació 
entre el centre i la família. 

Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, en el marc de 
les orientacions del Departament d'Ensenyament, amb la participació de la comunitat 
escolar, i són aprovats pel consell escolar. 

La carta és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i el pare, 
mare o tutor o tutora legal. L'actualització de la carta s'ha de realitzar, almenys, a l'inici de 
l’ESO. 

La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del 
centre públic i pel pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne/a. De la carta signada n'ha 
de quedar constància documental al centre i a la família. 

 
 

8) Conductes contràries a la convivència 

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció 
pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats 
extraescolars o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de les 
mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara 
que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin 
directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat 
educativa. 

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del 
dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. No es podrà 
expulsar de classe cap alumne/a per motius acadèmics (per no haver fet els deures, per 
no portar un treball o per no portar el material específic) o per retards. En cap cas no es 
poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la 
dignitat personal dels alumnes.  

La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte: 

1) El nivell escolar en què es troben els alumnes afectats. 

2) Llurs circumstàncies personals, familiars i socials.  

3) La proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.  

4) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

5) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
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En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les 
sancions s’ha d’ajustar al que disposa la Llei d’Educació de Catalunya (2009) 

 8.1) Irregularitats i faltes de disciplina dels alumnes 

El règim disciplinari de l'alumnat està recollit al DECRET 102/2010, de 3 d'agost, 
d'autonomia dels centres educatius. (en endavant DAC). Es contemplen els diferents tipus 
de conductes contràries a les normes de convivència, les mesures correctores i els 
procediments per dur-les a terme 

El consell escolar vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat. 

Les conductes contraries a les normes de convivència poden ser: Irregularitats i Faltes. 
 
Irregularitats 

Es consideraran com irregularitats:  

1) Arribar amb retard a una classe.  

2) Menjar i beure a les classes, a les escales i, en general a l’interior del centre 
excepte el pati.  

3) La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars.  

4) No portar l’equipament d’educació física, el material de visual i plàstica, de música 
i en general, el material escolar necessari pel bon desenvolupament de les classes.  

5) La lleugera incorrecció envers els companys, el professorat i el PAS.  

6) La manca d'assistència a l’institut injustificada d’un dia.  

7) L’incompliment de la jornada escolar i l’horari sense causa justificada, si no 
constitueix falta. 

8) La negligència en la conservació de l’aula, dels locals de l’institut i dels materials 
si no causa perjudicis greus.  

9) La forma de vestir inadequada per assistir a un centre escolar. 

10) Malmetre material escolar (llibretes, estoigs, etc.) d’altres alumnes que està en 
una aula. 

11) La pèrdua de l’agenda escolar.  

12) L’incompliment dels deures i les obligacions de l’alumnat, sempre que no 
constitueixi falta. 

13) Qualsevol altre incorrecció que alteri el desenvolupament normal de l’activitat 
escolar, que no constitueixi falta segons els articles 21,22, 37.4 de la Llei d’Educació 
(12/2009) del 10 de juliol de 2009. 

En posteriors revisions de les NOFC es podran ampliar les irregularitats previstes a 
l’apartat anterior. 
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Faltes  
 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
educatiu les conductes següents: 
 

a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 
deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b. L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 
activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 
equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i 
materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida 
escolar. 

c. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

d. La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del 
centre. 

 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin discriminació 

per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social 
dels afectats s'han de considerar especialment greus. 

 
 8.2) Mesures correctores i sancions 

Mesures i sancions de Incorreccions aplicades pels professors i/o els tutors: 

1) Amonestació oral.  

2) Amonestació escrita, segons el model establert. Les famílies hauran de ser 
assabentades de l’amonestació. 

3) Posar deures extres de la matèria per l’endemà o per fer durant la classe.  

4) Privació del temps d'esbarjo. Privar els alumnes de l’esbarjo: se n’ha de fer 
responsable el professor/a que els castiga.  

5) Exclusió puntual d’una classe i comunicació a la família. Tres expulsions en una 
mateixa setmana comportaran l’obertura d’expedient i l’aplicació de la mesura 
correctora corresponent. 

 
Mesures i sancions de les faltes aplicades pel Cap d’estudis o el Director i que 
comportaran l’obertura d’expedient: 

1) Suspensió de les activitats extraescolars o complementàries (la mesura caduca al 
cap de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic si 
són menys de tres mesos). 

2) Realització de deures o tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu, 
i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al 
d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no 
es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

3) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne/a ha 
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de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  
4) Canvi de grup o classe de l'alumne/a per un període màxim de quinze dies.  

 
Totes les faltes de disciplina prescriuen en el 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. 
 
Mesures i sancions de les faltes aplicades pel director i que comportaran l’obertura 
d’expedient: 

1) Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu i/o la 
reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes 
tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.  

2) Suspensió de les activitats extraescolars o complementàries (la mesura caduca 
al cap de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs 
acadèmic si són menys de tres mesos). 

3) Canvi de grup o classe de l’alumne/a.  
4) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes 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, sense que això comporti la pèrdua del 
dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi 
determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor/a amb coordinació amb 
el cap d’estudis i el /la tutor/a, ha de lliurar a l'alumne/a un pla de treball de les 
activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant 
els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació 
contínua. 

5) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en que s'ha comès la falta. 
 
La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials 
del Departament d'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. 

Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, 
s'hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta 
participació en danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció 
d'aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat 
de participar en un procediment de mediació penal juvenil, el director del centre o la 
persona membre del consell escolar que es designi, ha d'assistir en representació del 
centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per escoltar la 
proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la. 
 
Les faltes molt greus només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un 
expedient. Correspon a la direcció de l’institut incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de 
qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat. L'inici de 
l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 
10 dies des del coneixement dels fets. El director/a de l’institut ha de formular un escrit 
d'inici de l'expedient, el qual ha de contenir: el nom i cognoms de l'alumne/a; els fets 
imputats; la data en la qual es van realitzar els fets, i el nomenament de la persona 
instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El 
nomenament d'instructor/a recaurà en personal docent del centre. 
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La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne/a i, 
quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares; aquest poden plantejar davant el 
director/a la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta 
d'objectivitat en la instrucció de l'expedient. Les resolucions negatives d'aquestes 
recusacions hauran de ser motivades. Només els qui tinguin la condició legal d'interessats 
en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de 
la seva tramitació. 

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les 
actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la 
determinació de les persones responsables. Una vegada instruït l'expedient, la persona 
instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir: els fets 
imputats a l'expedient; les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes en 
l’apartat 9.1; la valoració de la responsabilitat de l'alumne/a amb especificació, si escau, 
de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació; 
les sancions aplicables d'entre les previstes en aquesta Normativa, i l'especificació de la 
competència del director/a per resoldre. Prèviament a la redacció de la proposta de 
resolució s'ha de practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En 
aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne/a i els seus pares, si 
és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions 
que estimin pertinents. 

Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en 
incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció, per 
pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor/a, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna 
mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals 
el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades 
classes o activitats o del dret d'assistir al centre per un període mínim de tres dies lectius 
prorrogables fins a un màxim de vint dies lectius. Cas que l'alumne/a sigui menor d'edat, 
aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. El director/a pot revocar, en 
qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el 
tutor/a lliurarà a l'alumne/a un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les 
formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a 
l'avaluació contínua. Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació 
temporal del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de 
la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir. 

Correspon al director/a del centre, escoltada la comissió de convivència i -si ho considera 
necessari- el Consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de l'expedient 
s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els 
expedients i imposar les sancions que correspongui. La direcció del centre ha de 
comunicar als pares la decisió que adopti als efectes que aquests, si ho creuen 
convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part del consell 
escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri oportuna. 

La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne/a, la seva 
tipificació en relació amb les conductes enumerades en aquesta normativa i la sanció que 
s'imposa. Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució 
esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a 
la resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què 
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disposa l'alumne/a, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o 
recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar. La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un 
mes des de la data d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne/a, i als seus pares, si 
és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

Contra les resolucions del director/a dels centres educatius públics es pot interposar 
recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva 
notificació, davant el director/a dels serveis territorials corresponents, segons el que 
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les sancions 
acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi 
transcorregut el termini per a la seva interposició. 

Les faltes i sancions esmentades prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició. 

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/a 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’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui 
gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera 
immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i 
aplica directament la mesura correctora. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 
reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en 
els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 
9) Personal d’administració i serveis (en endavant PAS) 

El PAS participarà activament en el consell escolar, fent servir les seves opinions sobre 
els problemes que afectin la vida del centre, mitjançant la seva representació. 

Tot el personal que presti serveis al centre escolar, i entre ells el PAS, dependrà 
funcionalment de la direcció. El/la secretari/a, per delegació del/de la director/a podrà 
actuar com a coordinador/a i cap immediat de tot el personal del PAS. 

El PAS realitzarà totes aquelles tasques regulades a les normatives que a tal efecte dicta 
el Departament d’Ensenyament i les que li siguin encomanades per la direcció del centre 
d'acord amb les necessitats, sense contradir les funcions que els atribueix la Llei de la 
Funció Pública. 
 
10) Protocol per tractar en l’àmbit escolar les queixes 

 
El següent protocol serà emprat per tractar en l’àmbit escolar les queixes de l'alumnat, 
dels pares o de professors o d'altres treballadors del centre sobre l'actuació d'un professor 
o d'un altre treballador del mateix centre. 
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L'escrit normalment es presentarà al registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció. 

 Identificació de la persona que el presenta. 

 Contingut de la queixa. 

 Data i signatura.  

 Annex amb dades, documents i altres elements acreditatius dels fets. 
 
Un cop rebut l’escrit de queixa o denúncia la direcció del centre rebrà la documentació per 
estudiar-la, obtindrà indicis i farà les comprovacions, traslladarà còpia de l'escrit de queixa 
rebut al professor o treballador afectat i li demanarà informe escrit, i a més, s’escoltarà 
l'interessat. Un cop estudiat el tema, la direcció del centre durà a terme les actuacions que 
resultin pertinents i contestarà per escrit als qui han presentat la queixa. 

Un cop conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar a la Inspecció d’Ensenyament 
i/o la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Per últim, es procedirà a arxivar la 
documentació als arxius del centre, en original o còpia autenticada. 

 
 

11) Disposicions finals 
 
Aquestes NOFC entraran en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel 
consell escolar del centre i se’n trametrà una còpia al Departament d’Ensenyament. 

Les NOFC podran ser modificades, ampliades i revisades quan ho sol·licitin una tercera 
part dels membres del consell escolar. Així mateix, podran sol·licitar modificacions, 
ampliacions o revisions tant el claustre de professors com la junta directiva de l'AMPA, el 
consell de delegats i el PAS, amb l’acord previ respectiu de la majoria absoluta dels seus 
membres. 

Qualsevol modificació del present document de Normes d’Organització i Funcionament 
del Centre necessitarà l'acord favorable de la majoria simple. 

La present normativa es farà arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu. Una 
còpia d'aquestes NOFC romandrà a la secretaria del centre per ser consultada. 

Aquestes NOFC romandran vigents fins a qualsevol propera modificació. 

Aprovades en el consell escolar a Martorell, amb data cinc de febrer de dos mil tretze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretària del Centre 

 

 

 

 

 

Rosa Buenacasa Parera 

 


