
 

 

 

INSTITUT EUGENI XAMMAR 

NORMES D’ORGANITZACIÓ  

I FUNCIONAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMETLLA DEL VALLÈS 

CURS 2018-19 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.INTRODUCCIÓ1.INTRODUCCIÓ 44 

2. CONCRECIÓ DE LES PREVISONS DEL PROJECTE EDUCATIU2. CONCRECIÓ DE LES PREVISONS DEL PROJECTE EDUCATIU 44 

2.1 Organització i gestió de l’Institut 4 

2.2 Rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del  PEC i el projecte de direcció 4 

2.2.1 Millora dels resultats educatius 5 

2.2.2 Millora de la cohesió social 5 

2.3 Aprovació, revisió i actualització del PEC 5 

2.4 Trets essencials de cada curs 5 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 66 

3.1 Òrgans unipersonals de direcció 6 

3.1.1 Director 6 

3.1.2 Cap d’estudis 7 

3.1.3 Coordinadora pedagògica 8 

3.1.4 Secretària 8 

3.2 Òrgans col·legiats de participació 9 

3.2.1 Consell escolar 9 

3.2.2 Claustre del professorat 10 

3.3 Equip Directiu 12 

3.4 Òrgans unipersonals de coordinació 13 

3.4.1 Coordinadors de cicle 13 

3.4.2 Coordinador d’informàtica 15 

3.4.3 Coordinador de riscos laborals 15 

3.4.4 Coordinadora d’activitats i serveis 15 

3.4.5 Coordinadora de premsa 16 

3.4.6 Coordinador de l’Associació Esportiva Escolar 16 

3.4.7 Professorat a càrrec del manteniment de tallers i laboratoris 16 

3.4.8 Coordinadora LIC 16 

3.4.9 Coordinador de mediació 17 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 1717 

4.1 Organització del professorat 17 

4.1.1 Equips docents 17 

4.1.2 Departaments 17 

4.1.3 Tutories 19 

4.1.3.1 De grup 19 

4.1.3.2 Individuals 20 

4.1.4 Comissions 21 

4.1.4.1 Comissions del consell escolar 21 

4.1.4.1.1 Comissió Permanent 21 

4.1.4.1.2 Comissió Econòmica 22 

4.1.4.1.3 Comissió de Convivència 22 

4.1.4.1.4 Comissió de Menjador 23 

1 



 

4.1.4.1.5 Comissió de Socialització 23 

4.1.4.1.6 Comissió TAC 23 

4.1.4.2 Comissió pedagògica 24 

4.1.4.3 Comissió de caps de departament 25 

4.1.4.4 Comissió d’Atenció a la Diversitat 26 

4.2 Atenció a la diversitat i organització de l’alumnat 27 

4.2.1 Coordianció primària-secundària 27 

4.2.2 Mesures d’atenció a la diversitat 28 

4.3 Alumnes que simultaniegen l’ESO amb música, dansa o esport 34 

4.4 Acció i coordinació tutorial 34 

4.5 Orientació acadèmica i professional 35 

4.6 Treball de recerca 37 

5. DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE5. DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 3838 

5.1 Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 38 

5.1.1. Mesures de promoció de la convivència 38 

5.1.2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 38 

5.2 Mediació escolar com a procés educatiu de la gestió de conflictes 39 

5.3 Règim disciplinari de l’alumnat 39 

5.3.1 Conductes greument perjudicials per a la convivència a l’Institut 39 

5.3.1.1 Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 39 

5.3.1.2 Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 40 

5.3.1.3 Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 40 

5.3.1.4 Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010) 40 

5.3.1.5 Gradació de les sancions (art.24.3 i 4 Decret 102) 41 

5.3.1.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 D102) 41 

5.3.2 Conductes contràries a les normes de convivència a l’Institut 41 

5.3.1.1 Conductes sancionables 41 

5.3.1.2 Sancions imposables 42 

5.3.1.4 Prescripcions 43 

5.3.1.5 Gradació de les sancions 43 

5.3.1.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes 43 

5.4 Assetjament informàtic 44 

6. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR6. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 4444 

6.1 De l’alumnat 44 

6.1.1 Delegats i sotsdelegats 44 

6.1.2 Consell de delegats 45 

6.2 Dels pares i mares de l’alumnat 45 

6.2.1 Associació de pares i mares d’alumnes 45 

6.2.2 Informació a les famílies 45 

6.2.3 Atenció de professionals externs 46 

7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 4646 

7.1 Horaris 46 

7.2 Entrada i sortida del centre 47 

7.3 Entrada i sortida de l’aula 47 

2 



 

7.4 A l’aula 48 

7.5 Canvis de classe 48 

7.6 Control d’assistència 48 

7.6.1 De l’alumnat 48 

7.6.2 Del professorat 51 

7.7 Guàrdies 52 

7.7.1 Guàrdia en horari lectiu 52 

7.7.2 Guàrdia en horari d’esbarjo 54 

7.8 Activitats per part de persones alienes al centre 54 

7.9 Activitats fora del centre 55 

7.10 La farmaciola de l’Institut. Atenció sanitària 57 

7.11 Claus del professorat 58 

7.12 Trucades telefòniques i fotocòpies 58 

7.13 Manteniment del centre 58 

7.14 Activitats complementàries i extraescolars 58 

7.15 Adjudicació de premis 58 

7.16 Servei de menjador 59 

7.17 Canvis de matèries optatives de 4t d'ESO 59 

7.18 De les queixes i reclamacions 59 

7.19 Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu de l’Institut 59 

 

  

3 



 

1.INTRODUCCIÓ1.INTRODUCCIÓ  

El Decret d’autonomia dels centres educatius de 3 d’agost de 2010 preveu en el seu article 18 que els                   

centres determinin les seves pròpies normes d’organització i funcionament, que han d'aplegar el             

conjunt d'acords i decisions 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 i en la seva                 

programació anual. 

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre, aprovar les normes d'organització i                

funcionament i les seves modificacions. 

El Decret preveu en la seva disposició transitòria primera un termini de quatre anys per adaptar les                 

normes d’organització i funcionament del centre a les previsions que establia. 

Per tot això, i després de l’elaboració d’una primera versió de les normes l’estiu de 2011, l’Institut                 

Eugeni Xammar vol dotar-se d’un document que reforci el seu caràcter propi i que estableixi un marc                 

de funcionament consensuat que permeti atendre millor les necessitats de la comunitat en la qual es                

troba integrat. Aquest document vol ser l’eina de gestió adequada per assolir els objectius de millora                

acadèmica i cohesió social que s’especifiquen més avall. 

 

2. CONCRECIÓ DE LES PREVISONS DEL PROJECTE EDUCATIU2. CONCRECIÓ DE LES PREVISONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

2.1 Organització i gestió de l’Institut2.1 Organització i gestió de l’Institut  

Com es detalla més endavant, l’Institut Eugeni Xammar s’organitza d’acord amb la LEC pel que fa a                 

l’estructura de l’Equip directiu i dels càrrecs unipersonals de coordinació. Igualment, en la seva              

estructura organitzativa, hi figuren aquelles comissions derivades del consell escolar que garanteixen            

la pluralitat en la gestió de l’Institut, però a més a més, i com a tret distintiu, es creen un seguit de                      

comissions de les quals la coresponsabilitat, la capacitat de gestió i l’eficiència en resulten els trets                

definidors. El respecte per la feina i les propostes de les comissions són la clau del funcionament de                  

l’Institut. La diferència fonamental entre una comissió i una reunió és que la responsabilitat i la                

capacitat de decisió és col·legiada. Les decisions sobre les propostes es prendran per majoria              

absoluta (més de la meitat dels integrants) i s’elevaran al claustre, que les adreçarà al consell escolar                 

si s’escau.  

2.2 Rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del  PEC i el projecte de direcció2.2 Rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del  PEC i el projecte de direcció  

L’equip directiu programarà sessions de valoració del curs als diferents estaments de l’Institut les              

últimes setmanes de cada curs. Aquesta conclusions seran votades en claustre i comunicades al              

consell escolar, on seran votades si s’escau i aplicades el curs següent.  

Per a la valoració dels resultats de les avaluacions internes i externes, i per a la seva comparació, i per                    

tal d’elaborar propostes de millora, es demanarà la participació al claustre i als integrants del consell                

escolar. Les seves propostes es recolliran en la memòria de final de curs i en la PGA. Entre les                   

valoracions a fer s’inclourà la dels resultats de les subcompetències bàsiques de les proves de 4t.  
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Igualment, elaborarà un llista de les principals activitats desenvolupades al llarg del curs i un recull de                 

dades relatives als indicadors vigents sobre els objectius de millora de resultats educatius i millora de                

la cohesió social. 

2.2.1 Millora dels resultats educatius2.2.1 Millora dels resultats educatius  

Els indicadors interns que s’aplicaran per valorar la millora dels resultats educatius seran els que es                

recullen a continuació. 

● La mitjana d'alumnes que superen un curs d’ESO no és inferior en més de 10 punts de la mitjana                   

general de l’ESO. 

● L’índex d'aprovats de 1r o 2n d'ESO és superior al 85%. 

● Increment de la mitjana general de superació de l'ESO a l'Institut (objectiu: 92% el 2017). 

● Increment de la mitjana general de superació del batxillerat  (objectiu: 85% el 2017). 

● Millora de la nota mitjana PAU de l’Institut respecte de la de Catalunya. 

● Percentatge d'aprovats PAU superior a la mitjana catalana. 

2.2.2 Millora de la cohesió social2.2.2 Millora de la cohesió social  

L’indicador intern que es valorarà principalment per determinar la millora en la cohesió social serà la                

millora del percentatge d'alumnes de 6è de les escoles públiques de l'Ametlla que es matriculen a fer                 

1r d’ESO a l'Institut. 

2.3 Aprovació, revisió i actualització del PEC2.3 Aprovació, revisió i actualització del PEC  

Definició:  

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna                

sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim                

aprofitament educatiu. És el marc en què ha de quedar recollit el projecte de direcció, el qual és                  

concretat per les diferents programacions anuals.  

Actualització: 

Per actualitzar el projecte educatiu, el centre ha de tenir en compte l’evolució de les característiques                

del context escolar i de l’entorn social, i en conseqüència de les necessitats educatives de l’alumnat.  

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els principis,                

valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu.  

Aplicació del projecte educatiu:  

El centre ha de retre comptes a la comunitat educativa i a l’Administració de la seva gestió, dels                  

resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords que s‘haguessin pogut establir.  

Aprovació del projecte educatiu:  

La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre del professorat, a proposta de la                

direcció. L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar.  

2.4 Trets essencials de cada curs2.4 Trets essencials de cada curs  

El claustre i el consell escolar estableixen els trets essencials del perfil que ha de tenir cada curs, que 

orienten en la priorització i el disseny d'activitats lectives i de tutoria: 
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1ESO: L’arribada a la secundària i el coneixement de nous companys i companyes en un nou centre.                 

La comarca com a entorn. 

2ESO: La millora de l’autonomia personal i la cooperació. Ampliació del marc a tot Catalunya. 

3ESO: Un alumnat més solidari i més competent. Inici de l’orientació acadèmica i professional. 

4ESO: La tria d’itineraris i l’aprenentatge metòdic. Viatge al Regne Unit. 

1Btx: L’aprofundiment del coneixement. Les opcions acadèmiques futures. 

2Btx: La culminació d’un llarg camí que prepara per a nous reptes d’aprenentatge. Co- neixement               

d’entorns professionals innovadors. 

 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE  

3.1 Òrgans unipersonals de direcció3.1 Òrgans unipersonals de direcció    

EQUIP DIRECTIUEQUIP DIRECTIU 

DIRECCIÓ Magdalena Fàbregues 

CAP D’ESTUDIS Xavier Fernández 

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA Beatriz Martínez 

SECRETÀRIA Marta Pérez 

 

3.1.1 Director3.1.1 Director  

1.1. Corresponen al director les funcions de representació següents:Corresponen al director les funcions de representació següents:   

● Representar el centre. 

● Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 

● Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 

● Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i vehicular al              

centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 

2.2. Corresponen al director les funcions de direcció i lideratge pedagògics següentsCorresponen al director les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:  

● Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions            

corresponents. 

● Vetllar perquè s'aprovi un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el             

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

● Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels             

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments            

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

● Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació              

en les activitats del centre. 
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● Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de             

llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

● Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal               

destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 

3.3. Corresponen al director les funcions següents en relació a la comunitat escolar:Corresponen al director les funcions següents en relació a la comunitat escolar:   

● Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu de l’Institut. 

● Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries             

corresponents. 

● Assegurar la participació del consell escolar. 

● Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si s'escau, amb                

les associacions d'alumnes. 

4.4. Corresponen al director les funcions relatives a l'organització i la gestió del centre següents:Corresponen al director les funcions relatives a l'organització i la gestió del centre següents:   

● Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i             

dirigir-ne l'aplicació. 

● Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte             

educatiu. 

3.1.2 Cap d’estudis3.1.2 Cap d’estudis  

CorresponCorrespon alal capcap d’estudisd’estudis lala planificació,planificació, elel seguimentseguiment ii l’avaluaciól’avaluació internainterna dede lesles activitatsactivitats deldel                              

centre, i la seva organització  i coordinació sota el comandament del director.centre, i la seva organització  i coordinació sota el comandament del director. 

Són funcions específiques del cap d’estudis:Són funcions específiques del cap d’estudis: 

● Coordinar les activitats escolars reglades. 

● Coordinar també quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme            

l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents                

segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

● Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les              

associacions de pares.  

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

especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic. 

● Substituir el director en cas d’absència. 

● Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació              

amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel claustre del                 

professorat en el projecte curricular de centre.  

● Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle. 

● Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del             

Departament d'Ensenyament. 

 

7 



 

3.1.3 Coordinadora pedagògica3.1.3 Coordinadora pedagògica  

CorresponCorrespon aa lala coordinadoracoordinadora pedagògicapedagògica ferfer lala planificació,planificació, elel seguimentseguiment ii l’avaluaciól’avaluació dede lesles accionsaccions                              

educativeseducatives queque eses desenvolupendesenvolupen enen elel centrecentre aixíaixí comcom lala coordinaciócoordinació dede lesles tutoriestutories ii delsdels respectiusrespectius                                  

equips docents.equips docents. 

Són funcions especifiques de la coordinació pedagògica:Són funcions especifiques de la coordinació pedagògica: 

● Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular de centre (PCC) i vetllar per la seva               

concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes i nivells que s’imparteixen a l’Institut. 

● Coordinar les accions formatives i de tutoria al llarg dels diferents cicles, especialment al segon               

cicle de l’ESO. 

● Coordinar l’oferta i l’assignació dels diferents crèdits variables o matèries optatives que            

correspon a l’ESO. Vetllar per la correcta assignació d’aquestes matèries als alumnes de l’ESO. 

● Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels             

diferents ritmes d’aprenentatge i la singularitat de l’alumnat, especialment d’aquell que presenta            

necessitats educatives especials (NEE) i en aquest cas, proposar les modificacions curriculars            

que es considerin necessàries (Plans individualitzats). 

● Coordinar i impulsar la confecció i redacció dels diferents crèdits de síntesi que corresponguin a               

cada cicle i nivell de l’ESO. 

● Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en relació              

amb les competències bàsiques, amb els objectius generals de etapa i amb els generals i               

terminals de cada matèria. 

● Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació de l’alumnat al llarg dels diferents cicles, etapes i               

nivells dels ensenyaments impartits al centre. 

● Coordinar les diferents accions tutorials incloses en el pla d’acció tutorial (PAT) amb l’Equip              

d’assessorament psicopedagògic (EAP) i amb Serveis Socials,  si es el cas. 

● Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i                 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen en l’Institut. 

● Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del             

professorat que es desenvolupin en el centre. 

3.1.4 Secretària3.1.4 Secretària  

CorresponCorrespon aa lala secretàriasecretària durdur aa termeterme lala gestiógestió dede l’activitatl’activitat econòmicaeconòmica ii administrativaadministrativa deldel centre,centre,                                

sotasota elel comandamentcomandament deldel director,director, ii exercir,exercir, perper delegaciódelegació d’aquest,d’aquest, lala prefecturaprefectura deldel personalpersonal                            

d’administració i serveis adscrits al centre, quan el director així ho determini.d’administració i serveis adscrits al centre, quan el director així ho determini. 

Funcions específiques de la secretària:Funcions específiques de la secretària: 

● Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que                

celebrin. 

● Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació general             

d’acord amb el calendari escolar. 

● Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vistiplau del director. 
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● Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar                 

la documentació preceptiva.  

● Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director.  

● Elaborar el projecte del pressupost del centre. 

● Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i             

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

● Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord             

amb la normativa vigent. 

● Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurant la unitat dels registres i              

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

● Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

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

equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la               

seva reparació, quan correspongui. 

● Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o lloguer de               

béns i als contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la normativa vigent. 

● Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del centre o atribuïdes per              

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

3.2 Òrgans col·legiats de participació3.2 Òrgans col·legiats de participació  

3.2.1 Consell escolar3.2.1 Consell escolar  

CONSELL ESCOLARCONSELL ESCOLAR 

PRESIDENT Magdalena Fàbregues 

SECRETÀRIA Marta Pérez 

CAP D’ESTUDIS Xavier Fernández 

REPRESENTANTS PROFESSORAT 

Àlex Cabanell 

Xavier Fernández 

Rosa González 

Deli Llorens 

Anna Relats 

REPRESENTANTS PARES I MARES Eulàlia Casas 
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Sònia Domínguez 

REPRESENTANTS ALUMNAT  

Hector Conde 

Genís Font 

Ainoa Rodríguez 

REPRESENTANT AMPA  Enric Fatjó 

REPRESENTANT PAS Xavier Guasch 

REPRESENTANT AJUNTAMENT Roser Ametller 

 

Correspon al consell escolar:Correspon al consell escolar: 

● Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes              

parts dels membres. 

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

● Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del             

centre amb entitats o institucions. 

● Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

● Aprovar la carta de compromís educatiu. 

● Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

● Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

● Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director/a. 

● Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

● Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats            

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

● Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució               

del rendiment escolar. 

● Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

3.2.2 Claustre del professorat3.2.2 Claustre del professorat  

CLAUSTRE DEL PROFESSORATCLAUSTRE DEL PROFESSORAT 

Llengua i literatura catalana Modest Palaudàrias 

Isabel Carretero 

Deva Gresa 

Cecília Jané 
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Mireia Vila 

Llengua i literatura castellana i clàssiques César Prieto  

Núria Feliu 

Xavier Fernández 

Xavier Ballús 

Magdalena Fàbregues 

Susi Martín 

Matemàtiques Francesc Sánchez  

Francina Ciurans 

Imma Devis 

Beatriz Domingo 

Mireia Marsal 

David Rodríguez 

Ciències experimentals Núria Ribas 

Irma Sala 

Xavier Manyà 

Beatriz Martínez 

Marta Pérez 

Montserrat Solà 

Lluis Mateu 

Tecnologia i Educació visual i plàstica Rafel Llistuella 

Francesc Climent 

Imma Dantí 

Manoli Moreno  

Ramon Nicolau 

Llengües estrangeres Joan Canal 

Àlex Cabanell 

M. Dolors Camats 

Deli Llorens 

Cristina Rovira 

Expressió Anna Relats 

Elena Martí 

Oriol Mayneris 
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Ciències socials Rosa González 

Marc Montañés 

Núria Caño 

Jordi Canillas 

Aniol González 

Josefa Casacuberta 

Roger Mas 

Orientació Alejandro Vaquero 

Núria Corbinos 

Correspon al claustre del professorat:Correspon al claustre del professorat: 

● Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre. 

● Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre l'organització i la                

programació general del centre. 

● Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la                 

programació general anual. 

● Elegir els seus representants al consell escolar del centre. 

● Elegir els seus representants en la comissió de selecció del director. 

● Informar favorablement sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació, abans que             

el director la presenti al consell escolar del centre. 

● Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. 

● Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 

● Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració de les normes               

d’organització i funcionament del centre. 

● Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 

● Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els              

resultats de les avaluacions internes i externes en què participa el centre. 

● Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 

● Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 

● Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament. 

 

3.3 Equip Directiu3.3 Equip Directiu  

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’Institut. Els membres de l’equip directiu treballen               

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

directiu la gestió del projecte de direcció. 

L’equip directiu de l’Institut està format per: Director, Cap d’Estudis, Coordinadora Pedagògica i             

Secretària. 
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L’equip directiu es reuneix setmanalment per fer la planificació, avaluació i resolució de totes les               

qüestions concretes de funcionament de l’Institut. 

3.4 Òrgans unipersonals de coordinació3.4 Òrgans unipersonals de coordinació  

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALSÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS 

COORDINACIÓ 1r CICLE ESO Deli Llorens 

COORDINACIÓ 2n CICLE ESO Àlex Cabanell 

COORDINACIÓ BATXILLERAT Isabel Caerretero 

COORDINACIÓ TAC David Rodríguez  

COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS     

LABORALS 

M.Dolors Camats 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS    

ESCOLARS (CASE) 

Imma Dantí  

COORDINACIÓ DE PREMSA Mireia Vilà 

COORDINACIÓ AEE Oriol Mayneris 

COORDINACIÓ LIC I BIBLIOTECA Deva Gresa 

COORDINACIÓ MEDIACIÓ Núria Corbinos 

CAP DE MANETNIMENT Francesc Climent 

L’exercici de les funcions dels càrrecs que es descriuen a continuació requereix l’assignació d’hores              

de dedicació lectives i no lectives, de les quals es determina el màxim. A principi de cada curs, la                   

direcció elaborarà i publicarà un quadre resum de les hores de dedicació efectivament assignades. 

3.4.1 Coordinadors de cicle3.4.1 Coordinadors de cicle  

Correspon a la coordinació de nivell:Correspon a la coordinació de nivell: 

1. Preparar les carpetes de tutors. 

2. Preparar material reunió pares principi de curs. 

3. Dissenyar el  PAT amb la coordinadora pedagògica i preparar el material i el suport necessari. 

4. Juntament amb la coordinadora pedagògica i la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), fer el               

seguiment de l’alumnat amb NEE, dels repetidors de curs, de totes les adaptacions, tant de nivell                

més baix com les de superior i de l’alumnat nouvingut. Tenir cura que tota la documentació                

pertinent quedi arxivada i registrada.  
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5. Preparar informació per a pares (p.ex. la que es reparteix a les reunions d’inici de curs). 

6. Juntament amb el cap d’estudis, coordinar les preavaluacions i juntes d’avaluació. 

7. Supervisar l’elecció delegats. 

8. Presentar l’ordre del dia i coordinar les reunions dels equips docents corresponents. 

9. Fer les actes de les reunions d’equips docents que recullin, com a mínim, els presents i els acords. 

10. Facilitar als tutors la informació necessària per a l’exercici de la seva funció. 

11. Coordinar les sortides i activitats escolars del nivell corresponent juntament, si escau, amb la              

CASE. 

12. Ajudar a resoldre amb l’alumnat, pares i mares i professorat aquelles situacions que puguin              

depassar l’àmbit tutorial. 

13. Coordinar, juntament amb el cap d’estudis, la distribució de l’alumnat de les matèries optatives              

de cada nivell i grup. 

Són tasques específiques de cada coordinació:Són tasques específiques de cada coordinació: 

COORDINACIÓ DE PRIMER CICLECOORDINACIÓ DE PRIMER CICLE 

● Coordinar, juntament amb la coordinadora pedagògica i la CAD els PIs i altres mesures              

d’atenció a la diversitat. 

● Tenir cura de la informació de traspàs entre primària i secundària. Fer que aquesta sigui útil                

dins de cada grup i nivell. 

● Dissenyar un pla d’acollida de l’alumnat de primària que accedeix a 1r d’ESO. 

● Coordinar el treball de síntesi, supervisar el procés i preparar el material escaient. 

COORDINACIÓ DE SEGON CICLECOORDINACIÓ DE SEGON CICLE 

● Coordinar, juntament amb la coordinadora pedagògica i la CAD els PIs i altres mesures              

d’atenció a la diversitat. 

● Tenir cura de la informació de traspàs entre primària i secundària. Fer que aquesta sigui útil                

dins de cada grup i nivell. 

● Coordinar l’orientació de l’alumnat en el pas de 3r a 4t d’ESO en tot el que fa referència la                   

l’orientació de itineraris. 

● Coordinar, d’acord amb la coordinadora pedagògica i la CAD, l’orientació de l’alumnat de 4t              

cap als estudis posteriors. 

● Coordinar la gestió de l’alumnat que sigui candidat a integrar-se en programes específics de              

diversificació curricular o d’aula oberta, si és el cas.  

     COORDINACIÓ DE BATXILLERAT     COORDINACIÓ DE BATXILLERAT 

● Supervisar l’assignació de treballs de recerca. 

● Consensuar normativa d’avaluació TdR, supervisar el procés i preparar material escaient. 

● Coordinar PIs (dislèxia i batxillerat en 3 anys). 

● Gestionar el procés de les proves PAU. Respecte de l’alumnat, caldrà informar-lo i orientar-lo              

en el procés administratiu i facilitar el suport del centre. Respecte del professorat de l’equip               

docent caldrà informar-lo del procés i dels canvis normatius. 

14 



 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede coordinaciócoordinació dede ciclecicle seràserà finsfins aa cinccinc horeshores lectiveslectives ii                                    

fins a quatre hores no lectives setmanals.fins a quatre hores no lectives setmanals.  

3.4.2 Coordinador d’informàtica3.4.2 Coordinador d’informàtica  

Correspon al coordinador d’informàtica:Correspon al coordinador d’informàtica: 

● Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva                  

implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels             

serveis educatius de la zona. 

● Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre,              

en coordinació amb el servei d’assistència tècnica. 

● Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels recursos                

informàtics i multimèdia (maquinari, programari, fotografia, vídeo, àudio, equips de projecció,...) i            

per a l'adquisició de nous recursos. 

● Col·laborar amb el director en l’elaboració del pla TAC. 

● Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb els recursos TIC. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques deldel coordinadorcoordinador TACTAC seràserà dede finsfins aa quatrequatre horeshores lectiveslectives                                  

i fins a sis hores no lectives setmanals.i fins a sis hores no lectives setmanals.   

3.4.3 Coordinador de riscos laborals3.4.3 Coordinador de riscos laborals  

Correspon al coordinador de prevenció de riscos  laborals:Correspon al coordinador de prevenció de riscos  laborals: 

● Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i                

la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions             

del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

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

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

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

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

● Aquelles que la direcció del centre li encomani per garantir el correcte estat i funcionament de les                 

instal·lacions del centre. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques deldel coordinadorcoordinador dede prevencióprevenció dede riscosriscos laboralslaborals seràserà dede                                

fins a dues hores lectives setmanals i fins a dues hores no lectives.fins a dues hores lectives setmanals i fins a dues hores no lectives. 

3.4.4 Coordinadora d’activitats i serveis3.4.4 Coordinadora d’activitats i serveis  

Correspon a la coordinador CASE:Correspon a la coordinador CASE: 

● Elaborar la programació anual de les activitats i sortides. 

● Informar als tutors de les activitats i sortides programades. 

● Promoure i coordinar les activitats lúdiques de l’Institut. 

● Promoure la decoració de l’Institut quan hi hagi esdeveniments. 

● Supervisar l’organització de les sortides. 

● Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost de l’Institut per a les activitats             

complementàries. 
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LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede lala coordinadoracoordinadora CASECASE seràserà dede finsfins aa quatrequatre horeshores                                  

lectives setmanals i fins a tres hores no lectives.lectives setmanals i fins a tres hores no lectives. 

3.4.5 Coordinadora de premsa3.4.5 Coordinadora de premsa  

Correspon a la coordinadora de premsa:Correspon a la coordinadora de premsa: 

● Elaborar els escrits que anunciïn qualsevol tipus d’activitats, docent o no, que es realitzi al centre. 

● Redactar les notícies sobre les activitats del centre i fer-ne difusió als mitjans de comunicació               

locals i comarcals i a la cartellera del centre. 

● Recollir escrits dels diferents departaments, tutors, cursos, equip directiu, etc. i fer-ne la difusió              

corresponent. 

● Vetllar perquè l’activitat del centre tinguin transcendència en l’entorn local i comarcal. 

● Recollir informació publicada que faci referència al centre. 

● Actualitzar periòdicament la cartellera de fotos de les activitats que es realitzen al centre. 

● Altres funcions que puguin ser assignades per l’equip directiu. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede lala coordinaciócoordinació dede premsapremsa seràserà dede finsfins aa unauna horahora                                    

lectiva setmanal i fins a una hora no lectiva.lectiva setmanal i fins a una hora no lectiva. 

3.4.6 Coordinador de l’Associació Esportiva Escolar3.4.6 Coordinador de l’Associació Esportiva Escolar  

Correspon al coordinador de l’AEE:Correspon al coordinador de l’AEE: 

● Coordinar, juntament amb el director, la tècnica d’esports municipal i el coordinador d’activitats             

esportives (estudiant de batxillerat) l’oferta de l’AEE i la seva aplicació. 

● Supervisar, juntament amb la tècnica d’esports municipal, el pressupost i l’assignació del Pla             

Català d’Esport, si n’hi ha de concedida. 

● Organitzar, juntament amb la tècnica d’esports municipal i el coordinador d’activitats esportives            

(estudiant de batxillerat) les jornades esportives escolars en què participa alumnat de primària i              

que són dinamitzades per alumnat de l’Institut. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede lala coordinaciócoordinació dede l’AEEl’AEE seràserà dede finsfins aa trestres horeshores nono                                      

lectives setmanals.lectives setmanals. 

3.4.7 Professorat a càrrec del manteniment de tallers i laboratoris3.4.7 Professorat a càrrec del manteniment de tallers i laboratoris  

Es designa un membre del departament de ciències i un altre del departament de tecnologia que                

donaran suport als respectius caps de departament en el manteniment dels laboratoris i tallers. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede mantenimentmanteniment dede laboratorislaboratoris ii tallerstallers seràserà d’unad’una horahora                                

no lectiva setmanal.no lectiva setmanal. 

3.4.8 Coordinadora LIC3.4.8 Coordinadora LIC  

Correspon a la coordinadora LIC:Correspon a la coordinadora LIC: 

● Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del Projecte Lingüístic. 

● Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en el procés d’elaboració del projecte               

curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. 

● Assessorar el claustre per que fa als aspectes lingüístics de la confecció de material didàctic. 
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● Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el Projecte Lingüístic o que li                  

pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede mantenimentmanteniment dede laboratorislaboratoris ii tallerstallers seràserà d’unad’una horahora                                

no lectiva setmanal.no lectiva setmanal. 

3.4.9 Coordinador de mediació3.4.9 Coordinador de mediació  

Correspon al coordinador de mediació, com a membre de la Comissió de convivència:Correspon al coordinador de mediació, com a membre de la Comissió de convivència: 

● Fer seguiment de les decisions preses per la Comissió en relació a l'actitud de l'alumnat.  

● Ajudar aquest alumnat a millorar la seva actitud. 

● Remetre a la Comissió de convivència els resultats de les seves actuacions i la seva valoració                

respecte de l'evolució d'aquest alumnat. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede lala coordinaciócoordinació dede mediaciómediació seràserà finsfins aa unauna horahora nono                                    

lectiva setmanal.lectiva setmanal. 

 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  

4.1 Organització del professorat4.1 Organització del professorat  

4.1.1 Equips docents4.1.1 Equips docents  

Correspon a l’equip docent:Correspon a l’equip docent: 

● Coordinar-se com a equip per garantir la coherència educativa unificant criteris i pautes             

d’actuació en els grups pel que fa a metodologia, convivència, etc. 

● Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat i constituir la junta            

d’avaluació. 

● Esdevenir un suport mutu a nivell pedagògic, cercant d’establir connexions entre les            

programacions per tal de treballar de forma interdisciplinària i compartir experiències educatives            

entre els seus membres. 

Els equips docents tenen un calendari fix de reunions moderades per les persones que exerceixen la                

coordinació de cicle. L’ordre del dia es confecciona sobretot a partir de les propostes dels tutors de                 

grup.  

Els acords als quals s’ha arribat i les informacions d’interès seran comunicades al cap d’estudis i a la                  

coordinadora pedagògica. 

El treball de l’equip docent, juntament amb l’activitat de la Comissió de caps de departament, pretén               

anar consolidant el treball per competències i la transversalitat de coneixements en el currículum. 

4.1.2 Departaments4.1.2 Departaments    

CAPS DE DEPARTAMENT DIDÀCTICSCAPS DE DEPARTAMENT DIDÀCTICS 

Llengua catalana Modest Palaudàrias 

Llengua castellana i llengües clàssiques Xavier Ballús 
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Llengües estrangeres Joan Canal 

Matemàtiques Francina Ciurans 

Ciències socials Rosa González 

Ciències experimentals Núria Ribas 

Expressió Anna Relats 

Tecnologia i dibuix Rafel Llistuella 

Correspon als caps de departament:Correspon als caps de departament: 

● Convocar i presidir les reunions del departament. 

● Coordinar el currículum de les matèries del seu departament. 

● Vetllar per l’actualització de les programacions de les assignatures. 

● Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge de l’alumnat i vetllar               

per la seva coherència. 

● Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i             

adreçar a la secretària-administradora les propostes de renovació del material. 

● Organitzar l’espai del departament per tal que tot el material pugui ser consultat i utilitzat per tots                 

els membres del departament. 

● Facilitar la incorporació del professorat nou al centre, especialment del professorat substitut. 

● Aixecar acta de les reunions de departament. 

● Transmetre a tots els membres del departament les informacions donades en les reunions de la               

comissió de caps de departament. 

● Gestionar el pressupost del departament en coordinació amb la secretària de l’Institut. 

● Redactar el protocol de normes d’aules específiques del departament. 

● Participar activament en les reunions de la Comissió de caps de departament que seran              

convocades per part de direcció. 

● Coordinar la confecció de la memòria final de curs. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques delsdels capscaps dede departamentdepartament seràserà dede duesdues horeshores lectiveslectives ii                                  

una hora no lectiva setmanals.una hora no lectiva setmanals. 
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4.1.3 Tutories4.1.3 Tutories    

4.1.3.1 De grup4.1.3.1 De grup  

TUTORS ESOTUTORS ESO 

1A1A Mireia Marsal 

1B1B César Prieto 

1C1C Josefa Casacuberta 

1D1D  Elena Martí 

GAP 1GAP 1  Àlex Vaquero (Tutoria individualitzada) 

2A2A Ramon Nicolau 

2B2B Susi Martín 

2C2C Montse Solà 

3A3A Deva Gresa 

3B3B Núria Caño 

3C3C Luis Mateu 

3D3D  Oriol Manyeris 

4A4A Jordi Canillas 

4B4B Aniol González 

4C4C Cecilia Jané 
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TUTORS BATXILLERATTUTORS BATXILLERAT 

1A BATX1A BATX Inma Devis 

1B BATX1B BATX Marc Montañés 

2A BATX2A BATX Roger Mas 

2B BATX2B BATX Xavier Manyà 

Correspon als tutors de grup:Correspon als tutors de grup: 

● Participar en l’elaboració del PAT que els proposa la coordinació de cicle i implementar-lo en les                

sessions setmanals de tutoria. A efectes de coordinació, participa en una reunió setmanal amb              

els altres tutors i tutores del seu nivell i la persona que coordina el cicle.  

● Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. 

● Tenir cura i vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació, en              

col·laboració amb el cap d’estudis. 

● Tenir cura de la comunicació dels resultats d’avaluació als pares i mares o representants legals               

de l’alumnat. 

● Dur a terme les tasques d’informació i orientació acadèmica de l’alumnat. 

● Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 

● Vetllar pel manteniment de les instal·lacions de l’aula pròpia del grup. 

LaLa dedicaciódedicació horàriahorària perper realitzarrealitzar lesles tasquestasques dede lala tutoriatutoria seràserà dede duesdues horeshores lectiveslectives ii duesdues horeshores nono                                      

lectives setmanals.lectives setmanals. 

4.1.3.2 Individuals4.1.3.2 Individuals  

Des del curs 2013-14, l’Institut Eugeni Xammar desenvolupa un programa de tutoria individual, que té               

en compte les diferències entre la gestió del grup i l’activitat relativa al seguiment personal de                

l’alumnat i al contacte amb la seva família. En els cursos que sigui possible, l’alumnat del grup classe                  

quedarà assignat per al seu seguiment individual bé a la mateixa persona que exerceix la tutoria de                 

grup, bé a un altre membre de l’equip docent. Aquesta implicació d’altres persones en la gestió de la                  

tutoria individual es fa a partir de la participació voluntària del professorat i es prioritza a 1r d’ESO i 4t                    

d’ESO, per aquest ordre. 

Aquest curs l’activitat de la tutoria individualitzada queda circumscrita a actuacions puntuals amb             

alumnat preferentment de 1r d’ESO. 
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TUTORS INDIVIDUALSTUTORS INDIVIDUALS 

Alejandro Vaquero 

Correspon als tutors individuals:Correspon als tutors individuals: 

● Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal de l’alumnat. 

● Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares i mares de l’alumnat o representants               

legals per informar-los del procés d’aprenentatge. 

La dedicació horària per realitzar les tasques de la tutoria serà d’una hora no lectiva setmanal.La dedicació horària per realitzar les tasques de la tutoria serà d’una hora no lectiva setmanal. 

4.1.4 Comissions4.1.4 Comissions  

4.1.4.1 Comissions del consell escolar4.1.4.1 Comissions del consell escolar  

4.1.4.1.1 Comissió Permanent4.1.4.1.1 Comissió Permanent  

COMISSIÓ PERMANENTCOMISSIÓ PERMANENT 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Xavier Fernández Cap d’estudis 

Eulàlia Casas Representant pares 

Àlex Cabanell Representant professorat 

Genís Font Representant alumnat 

Marta Pérez Secretària 

Correspon a la Comissió Permanent:Correspon a la Comissió Permanent: 

La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell escolar. El consell               

escolar del centre no pot delegar en la comissió permanent les competències referides a: 

● La selecció i cessament de director/a.  

● La creació d'òrgans de coordinació.  

● L'aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, de les NOFC i de la                

programació general anual.  

● Les de resolució de conflictes i imposició de correctius amb finalitat pedagògica en matèria              

disciplinària d'alumnes. 
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4.1.4.1.2 Comissió Econòmica4.1.4.1.2 Comissió Econòmica  

COMISSIÓ ECONÒMICACOMISSIÓ ECONÒMICA 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Eulàlia Casas Representant pares 

Rosa González Representant professorat 

Ainoa Rodríguez Representant alumnat 

Marta Pérez Secretària 

Correspon a la Comissió Econòmica:Correspon a la Comissió Econòmica: 

● Aportar a la secretària-administradora criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost del             

centre. 

● Informar a la secretària del centre i aportar-li propostes per a l'elaboració del pla d'inversions. 

● Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre. 

4.1.4.1.3 Comissió de Convivència4.1.4.1.3 Comissió de Convivència  

COMISSIÓ CONVIVÈNCIACOMISSIÓ CONVIVÈNCIA 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Xavier Fernández Cap  d’estudis 

Enric Fatjó Representant pares 

Manoli Moreno Representant professorat 

Hèctor Conde Representant alumnat 

Marta Pérez Secretària 

  Correspon a la Comissió de Convivència:Correspon a la Comissió de Convivència: 

● Conèixer els casos de conflicte i les solucions de mediació o sanció disciplinària que es produeixin                

en el centre. 

● Elaborar propostes per a l’elaboració d’un projecte de convivència. 

● Promoure mesures, actuacions i protocols per tal de millorar la convivència escolar. 

● Assessorar el director sobre l'aplicació de mesures correctores i sancions. 
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4.1.4.1.4 Comissió de Menjador4.1.4.1.4 Comissió de Menjador  

COMISSIÓ DE MENJADORCOMISSIÓ DE MENJADOR 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Enric Fatjó Representant pares 

Anna Relats Representant professorat 

Genís Font Representant alumnat 

Marta Pérez Secretària 

Correspon a la Comissió de Menjador:Correspon a la Comissió de Menjador: 

● Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar, tenint en compte els              

aspectes alimentaris i educatius, els relacionats amb l'organització i el funcionament del servei i              

d'acord amb els principis i objectius del projecte educatiu del centre. 

● Preparar l'esborrany del pla de funcionament del menjador i revisar-lo a l'inici de cada curs               

escolar per a la seva presentació al consell escolar. 

4.1.4.1.5 Comissió de Socialització4.1.4.1.5 Comissió de Socialització  

COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓCOMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Sònia Domínguez Representant pares 

Àlex Cabanell Representant professorat 

Ainoa Rodríguez Representant alumnat 

Marta Pérez Secretària 

Correspon a la Comissió de socialització:Correspon a la Comissió de socialització: 

● Vetllar perquè el procés de socialització de llibres de text es faci d’acord amb la normativa vigent. 

4.1.4.1.6 Comissió TAC4.1.4.1.6 Comissió TAC  

COMISSIÓ TACCOMISSIÓ TAC 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Sònia Domínguez Representant pares 
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Àlex Cabanell Representant professorat 

Hèctor Conde Representant alumnat 

Marta Pérez Secretària 

David Rodríguez Coordinador informàtica, amb veu i     

sense vot 

Correspon a la Comissió TAC:Correspon a la Comissió TAC: 

● Elaborar propostes per a la utilització i l’optimització dels recursos TIC del centre. 

● Elaborar propostes sobre criteris per a la utilització i l'optimització dels recursos informàtics i              

multimèdia (fotografia, vídeo, àudio, equips de projecció,...) i per a l'adquisició de nous recursos. 

4.1.4.2 Comissió pedagògica4.1.4.2 Comissió pedagògica  

COMISSIÓ PEDAGÒGICACOMISSIÓ PEDAGÒGICA 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Beatriz Martínez Coordinadora pedagògica 

Mireia Marsal Tutora 1r ESO A 

César Prieto Tutora  1r ESO B 

Josefa casacuberta Tutora 1r ESO C 

Elena Martí Tutora 1r ESO D 

Ramon Nicolau Tutor 2n ESO A 

Susi Martín Tutor 2n ESO B 

Montse Solà Tutora 2n ESO C 

Deva Gresa Tutora 3r ESO A 

Núria Caño Tutora 3r ESO B 

Luís Mateu Tutora 3r ESO C 

Oriol Manyeris Tutora 3r ESO D 
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Jordi Canillas Tutor 4t ESO A 

Aniol González Tutor 4t ESO B 

Cecila Jané Tutor 4t ESO C 

Deli Llorens Coordinadora 1r cicle ESO 

Alex Cabanell Coordinador 2n cicle ESO 

Isabel Carretero Coordinador Batxillerat 

Alejandro Vaquero Psicopedagog 

Correspon a la Comissió pedagògica:Correspon a la Comissió pedagògica: 

● El debat i l’elaboració de propostes sobre organització dels equips docents, el contingut del PAT,               

l’organització de les tutories de grup i individuals, el programa d’orientació i, en general sobre               

qualsevol aspecte de fons de l’Institut sobre la pràctica pedagògica (com ensenyem).  

De les seves propostes, en serà informada la comissió de caps de departament, que hi podrà fer                 

aportacions. El projectes finals s’elevaran al claustre. El consell escolar en serà informat. 

Quan sigui necessari, hi participaran també els tutors individuals que no en formen part habitualment. 

Es reuneix almenys un cop al principi de curs i un cop al final. 

4.1.4.3 Comissió de caps de departament4.1.4.3 Comissió de caps de departament  

COMISSIÓ DE CAPS DE DEPARTAMENTCOMISSIÓ DE CAPS DE DEPARTAMENT 

Magdalena Fàbregues Presidenta 

Xavier Fernández Cap d’estudis 

Beatriz Martínez Coordinadora pedagògica 

Modest Palaudarias Llengua catalana 

Xevi Ballús Llengua castellana i clàssiques 

Francina Ciurans Matemàtiques 

Rosa González Ciències socials 

Núria Ribas Ciències 
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Rafael Llistuella Tecnologia 

Anna Relats Expressió 

Marta Pérez Secretària 

● La coordinació i avaluació en primera instància de la realització de la programació general anual i                

fer propostes de canvis o reformes. 

● L’elaboració de propostes de distribució de l'organigrama del centre. 

● L’assessorament de l'equip directiu en la presa de decisions. 

● L’estudi de les propostes dels departaments i l’aportació de normatives al claustre i al consell               

escolar. 

● Facilitar i promoure un tractament interdisciplinari dels continguts curriculars. 

● L’estudi i la presentació de propostes d'inversió econòmica per transmetre al claustre, a la              

comissió econòmica i al consell escolar. 

● La recepció i la difusió de la informació rebuda de l'equip directiu. 

La comissió de caps de departament té com a funció principal la determinació del projecte curricular                

de l’Institut (què ensenyem). 

4.1.4.4 Comissió d’Atenció a la Diversitat4.1.4.4 Comissió d’Atenció a la Diversitat  

COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITATCOMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Beatriz Martínez Presidenta 

Maria Luque Representant EAP 

Alejandro Vaquero Psicopedagog 

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

● Determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives             

específiques dels alumnes. 

● Establir els procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats educatives i per            

formular les adaptacions curriculars quan correspongui. 

● Dissenyar i aprovar els plans individualitzats. 

● Recollir les propostes que els adrecin l’equip de tutoria i l’equip de coordinació relatives a l’atenció                

a la diversitat de l’alumnat. 

La periodicitat d’aquesta Comissió és setmanal i quinzenalment hi participa l’EAP.La periodicitat d’aquesta Comissió és setmanal i quinzenalment hi participa l’EAP. 
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4.2 Atenció a la diversitat i organització de l’alumnat4.2 Atenció a la diversitat i organització de l’alumnat  

4.2.1 Coordianció primària-secundària4.2.1 Coordianció primària-secundària  

La transició entre les etapes educatives, especialment de l'educació primària a l'educació secundària             

obligatòria, és un dels moments clau en la trajectòria educativa dels alumnes. La coordinació entre               

els equips docents responsables de les diferents etapes i ensenyaments és fonamental per             

assegurar una continuïtat i coherència en el procés educatiu(LEC art. 57). 

El calendari de coordinació entre els dos centres d’educació infantil i primària del municipi, Escola               

Bertí i Escola Els Cingles, i els continguts i temes a treballar són els següents: 

CALENDARI  COORDINACIÓ INSTITUT-ESCOLES DE PRIMÀRIACALENDARI  COORDINACIÓ INSTITUT-ESCOLES DE PRIMÀRIA 

Pas de primària a secundariaPas de primària a secundaria 

ACTIVITATACTIVITAT   QuiQui   Quan / OnQuan / On 

Informació als paresInformació als pares del període de preinscripció INS / Escola  Segon 

trimestre  

Visita a l’InstitutVisita a l’Institut de l’alumnat alumnes de sisè, acompanyats 

pels seus mestres i xerrada informativa per presentar la 

secundària i el seu funcionament i conèixer el centre. 

 

Tutors de 6è/ 

professors INS 

Tercer 

trimestre 

Principis de 

 juny 

 

Institut 

Traspàs d’informació primària-secundàriaTraspàs d’informació primària-secundària 

Per normativa 

▪ Relació d’alumnes de 6è als quals s’ha recomanat 

activitats de reforç a l’estiu que es tindran en compte en 

l’avaluació inicial de 1r d’ESO i especificació dels deures a 

fer. 

▪ Còpia de l’historial acadèmic de l’alumne. 

▪ Informe individualitzat 

▪ Informe de la prova de 6è de primària  

Sobre l’alumnat 

▪ Alumnes que convé que vagin junts. 

▪ Alumnes que convé que vagin separats 

▪ Grups d’amics 

▪ Alumnes que destaquen molt en gairebé totes les àrees. 

▪ Alumnes que tenen greus  dificultats d’aprenentatge/EE. 

▪ Alumnes que presenten problemes de conducta. 

Escola: 

Tutors/es 6è 

Cap d’estudis 

 

Institut 

Coordinació 

Pedagògica 

Psicopedagoga 

Coordinadora 1r 

cicle 

 

EAP 

 

Mestres EE 

Tercer 

trimestre 

Principis de 

juliol 

 

Institut 
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▪ Alumnes que poden necessitar ajuts econòmics/ C. Social.  

Organització i funcionament de l’aula 

▪ L’organització de l’espai aula 

▪ Sobre metodologia de treball a l’aula 

▪ Relació professor- alumne/a 

▪ Normes de convivència 

▪ Mesures educatives amb alumnes nouvinguts i amb els 

alumnes de Necessitats educatives especials(NEE) 

▪ Mitjans complementaris que s’han fet servir (TIC, 

Biblioteca,...) 

▪ Projectes realitzats 

En relació als aprenentatges, continguts i mitjans 

▪ Selecció de continguts treballats i no 

▪ Criteris de procediments de treball(full o llibreta, bolígraf, 

marges,..) 

▪ Mètode de programació de l’agenda 

▪ Projectes que s’han realitzat 

▪ Llibres de lectura en català i castellà 

▪ Pauta de treball de les lectures 

▪ Sortides 

Trobada de seguiment entre els antics tutors de sisè i els nousTrobada de seguiment entre els antics tutors de sisè i els nous  

tutors d’ESO després de l’avaluació inicial.tutors d’ESO després de l’avaluació inicial. 

TEMES A TRACTAR 

▪ Adaptació de l’alumnat a l’Institut. 

▪ Rendiment acadèmic de l’alumnat en general i en 

particular dels casos prèviament decidits.  

▪ Revisió dels resultats de les avaluacions inicials. 

▪ Aspectes que calgui millorar i sigui possible treballar de 

forma conjunta Escola-Institut. 

 

Tutors de sisè 

curs anterior, 

tutors ESO 

Psicopedagoga 

Coordinació 

pedagògica 

Coordinació 

primer cicle 

Tutors 1r ESO 

EAP 

Després de 

la 

pre-avaluaci

ó del primer 

trimestre.  

  

 

Principis de 

novembre 

4.2.2 Mesures d’atenció a la diversitat4.2.2 Mesures d’atenció a la diversitat  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (Document que recull de forma sintètica l’atenció a la diversitat detallada               

a continuació). 

L’atenció a la diversitat en l’ESO ha de plantejar-se des d’una perspectiva global del centre i ha                 

d’incidir en l’alumnat d’acord a les seves necessitats educatives. 
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La programació dels continguts, les activitats didàctiques i els criteris d’avaluació han de poder              

respondre a les necessitats de tot l’alumnat, incloent-hi el que manifesta més dificultats per aprendre               

però també el que està especialment dotat intel·lectualment. Per això, les mesures d’atenció a la               

diversitat comencen a l’aula ordinària adaptant activitats per a l’alumnat concret i es complementen              

de forma extraordinària fora de l’aula. 

Els objectius fonamentals que es pretenen són: 

● Afavorir que l’alumnat amb dificultats pugui assolir els continguts curriculars a l’aula ordinària. 

● Afavorir l’ assoliment de les competències bàsiques de l’ESO amb una organització de continguts              

i una metodologia específica i personal. 

● Atendre l’alumnat amb més capacitat i/o més facilitat en determinades matèries. 

D’acord amb això les línies d’actuació són les següents: 

1. Criteris d’assignació de l’alumnat de 1r als grup classeCriteris d’assignació de l’alumnat de 1r als grup classe. 

2. Agrupaments flexiblesAgrupaments flexibles a les matèries instrumentals. 

1r i 2n ESO: Llengua catalana, Llengua castellana, Matemàtiques. 

3r i 4t ESO: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa i Matemàtiques. 

3. Plans individualitzatsPlans individualitzats. 

1. Criteris d’assignació de l’alumnat de 1r als grup classe1. Criteris d’assignació de l’alumnat de 1r als grup classe  

● Informació rebuda en el traspàs oral amb tutores de 6è (mes juny) 

● Informes de centres d’origen  

● Informes de l’EAP 

● Informacions facilitades per la família 

● Separació de germans 

● Data de naixement (repetidors) 

● Equilibri nois / noies 

● Equilibri centre d’origen 

● Equilibri de resultats acadèmics 

2.2. Agrupaments flexiblesAgrupaments flexibles  

Els agrupaments flexibles a 1r d’ESO, amb l’excepció del Grup d’Atenció Prioritària (GAP), no              

funcionaran fins al 2n trimestre, a la resta de cursos des de l’inici del curs. El GAP de 1r d’ESO                    

s’iniciarà una vegada feta la prova inicial i tenint present el traspàs d’informació de primària a                

secundària. 

L’objectiu dels agrupaments flexibles és estimular l’esforç i la implicació de l’alumnat 

Mesures a l’ aula ordinàriaMesures a l’ aula ordinària 

Agrupaments flexibles a lesAgrupaments flexibles a les  

matèriesmatèries   

InstrumentalsInstrumentals 

 

Mesures fora de l’aulaMesures fora de l’aula 

 GRUP 4: són alumnes que pertanyen als grups 2 ó 3 i que faran 

les matèries instrumentals en un grup reduït fora de l’aula que 

inclourà: 
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Agrupen inicialment l’alumnat 

segons els resultats 

acadèmics de la següent 

manera:  

o GRUP 1: Un grup amb 

especial dedicació a 

treballar continguts 

d’ampliació. 

o GRUP 2 i 3: Dos grups 

heterogenis que treballen 

continguts curriculars 

ordinaris. 

L’equip docent corrobora o 

modifica aquest agrupament 

en iniciar-se el curs. 

Els alumnes repetidors es 

distribuiran entre els tres 

grups. 

o Alumnat que treballa continguts curriculars mínimsAlumnat que treballa continguts curriculars mínims. GrupGrup  

d’atenció prioritària (GAP)d’atenció prioritària (GAP)  

Alumnat que amb les mesures de reforç de l’aula ordinària no 

se’n surti i atès en aquest petit grup podria assolir les 

competències bàsiques i fins i tot incorporar-se a l’aula 

ordinària un cop superades les dificultats que l’han portat al 

grup reduït. 

o Plans individualitzatsPlans individualitzats (PI) 

En el cas d’alumnat amb unes necessitats educatives i 

personals diferents de la resta de companys i companyes i 

on les adaptacions incorporades en la programació ordinària 

de l’aula i les mesures de reforç previstes siguin insuficients, 

cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt 

d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els 

diferents moments i contextos escolars. 

Trimestralment (mínim)  la CAD i a proposta de l’equip docent 

revisarà l’adscripció de cada alumne als diversos grups 

flexibles, segons sigui el més convenient per l’alumne. 

Es important tenir present les promocions i el seu rendiment en fer els agrupaments flexibles. Els                

criteris seran el següents: 

Criteris d’assignació d’alumnat al grup d’ampliació 

● El grup d’ampliació estarà composat pels alumnes que tinguin una nota mitjana superior de              

matemàtiques, català i castellà (en el canvi de curs, es tindran en compte les notes del tercer                 

trimestre del curs anterior). 

● Un alumne amb alguna de les 3 assignatures suspeses, no podrà passar al flexible d’ampliació (tot i                 

que la mitjana estigui entre les més altes) 

● El grup d’ampliació serà sempre més nombrós que els dos grups heterogenis. 

● Excepcionalment es pot incorporar també alumnat amb notes inferiors d’aquestes tres matèries,            

un cop feta una valoració qualitativa per part del professorat de la matèria en qüestió, del tutor/a,                 

de la resta de professorat de matèries instrumentals i, quan es cregui convenient, de l’equip docent.  

● En el cas de segon cicle, es podrà utilitzar com a criteri per distribuir alumnat entre els tres flexibles                   

les notes d’anglès. 

Metodologia de treball 

CONTINGUTS: Són pràcticament els mateixos. 

METODOLOGIA: Varia ja que s’adapta al perfil de l’alumnat i genera dinàmiques diferents. 

AVALUACIÓ: Els exàmens i exercicis són iguals o semblants a nivell formal però amb una diferent                

grau de dificultat. 
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És imprescindible la coordinació del professorat del grup d’ampliació i el del grup heterogeni cas que                

no coincideixin. 

Criteris d’assignació d’alumnat als grups heterogenis 

● L’alumnat assignat als grups heterogenis és aquell que no ha estat assignat al grup d’ampliació ni                

al GAP . 

● Els grups heterogenis són menys nombrosos que els grups classe i que el grup d’ampliació. 

● La distribució entre els grups heterogenis serà seguint l’ordre alfabètic i una distribució de nota               

mitjana equilibrats. 

Metodologia de treball 

CONTINGUTS: Són pràcticament els mateixos. 

METODOLOGIA: Varia ja que s’adapta al perfil de l’alumnat i genera dinàmiques diferents. 

AVALUACIÓ: Els exàmens i exercicis són iguals a nivell formal però amb una mica més de dificultat. 

És imprescindible la coordinació del professorat del grup d’ampliació i el del grup heterogeni cas que                

no coinideixin. 

Revisions de les adscripcions als agrupaments flexibles 

Coincidint amb les avaluacions trimestrals, la CAD amb el consens de l’equip docent revisarà              

l’adscripció de cada alumne als diferents agupaments flexibles, segons sigui el més convenient per              

l’alumne/a. En el canvi de curs, es tindran en compte les notes del tercer trimestre del curs anterior. 

En el cas de l’alumnat de GAP, la CAD i a proposta de l’equip docent revisarà l’adscripció de                   

l’alumnat al grup d’atenció prioritària.  

Com a norma general, a 4t curs es desaconsella la incorporació d’un alumne/a al GAP, especialment                

al segon i tercer trimestre. Els casos que requereixin un tractament específic seran valorats per               

l’Equip Docent, argumentats i aprovats per la CAD. 

CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AL GAPCONSIDERACIONS EN RELACIÓ AL GAP 

Objectius 

● Que l’alumnat adquireixi els coneixements mínims de cada àrea de manera que en finalitzar              

el curs ha d’haver assolit els objectius que aquesta es planteja com a mínims. 

● Atendre l’alumnat amb dictamen que no pot seguir el currículum a l’aula ordinària. 

● Aconseguir la graduació de l’alumnat de 4t d’ESO 

Continguts 

Els continguts mínims són proposats pels professors d’àrea a partir de la programació del grup classe                

(la coordinació ha de ser estreta) 

Segons la matèria convé cercar els preconceptes que els permetin assolir els conceptes bàsics. 

El Cap de Departament és qui facilitarà al professor/a de GAP la programació de la matèria                

corresponent (és important que inclogui de forma clara els objectius i continguts mínims i els criteris                

d’avaluació) i el material imprescindible (llibre de text, llibre de lectura...).  
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El professorat de la matèria facilitarà als professors/es que intervenen en el GAP aquelles              

orientacions de qualsevol tipus (metodològiques, de continguts, d’avaluació, etc.) que consideri           

necessàries per superar la matèria. 

El professor/a de GAP i el de la matèria corresponent intercanviaran proves d’avaluació (amb              

anterioritat al dia d’avaluació) que orientaran al professorat de GAP i que serviran com un referent i                 

criteri  més a tenir present en proposar un canvi d’agrupament flexible. 

Metodologia 

Com a norma general, cal tenir present que l’alumnat de GAP requereix una metodologia molt               

dirigida. Algunes recomanacions a tenir presents són: 

● Ús de pauta. 

● Valorar la conveniència de fer controls amb més freqüència que en el grup ordinari. Per exemple,                

en finalitzar cada tema i no cada dos temes. 

● Revisió freqüent dels apunts/dossier enquadernats (portafoli, carpeta, fundes...) i amb exigència           

de marges, data, títols diferenciats del text, portada,  fulls DIN-A4 fent servir pauta. 

● Suport visual (escriure a la pissarra tal i com volem que siguin presos els apunts) 

● Lectures adients al nivell i treballades a classe.  

● Són importants les valoracions qualitatives positives (al principi especialment) cal que agafin            

confiança. 

● Registre diari dels deures amb nota. 

● Examen preparat i avaluat conjuntament pel professor d’àrea i el professor de GAP. Nota final del                

trimestre conjunta. 

Avaluació 

L’avaluació, com a norma general, es realitza a partir de les orientacions dels departaments i es                

concreta de la següent manera: 

● Avaluació continuada a partir dels treballs i els controls que el professor de GAP realitza. 

● Exàmens dels professors d’àrea. 

Per tal d’evitar sistemes d’avaluació paral·lels entre l’alumnat, la nota màxima que es pot treure serà                

la de SUFICIENT, amb les excepcions que el professor de GAP i el de l’àrea considerin. Cal tenir                  

present que quan un alumne assoleixi un nivell que correspongui a un 6 o a una nota superior, es                   

valorarà la seva incorporació al grup ordinari. 

Criteris d’adscripció al GAP 

Alumnes que no poden assolir els mínims a l’aula ordinària. 

La proposta partirà de l’ED una vegada escoltats els professors/es de les matèries instrumentals i el                

tutor/a corresponent. 

La proposta serà aprovada per la CAD. 

Màxim de 10 alumnes per grup. Aquesta màxim podria augmentar si la ràtio del grup classe és molt                  

elevada. 

El criteri de continuïtat en el grup serà l’aprofitament. 
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No es tracta d’alumnat simplement conductual. 

El tutor/a informarà la família de la proposta de l’Equip Docent i farà signar el contracte pedagògic o,                  

quan sigui el cas, la renúncia al GAP. 

Quan es realitzen les revisions de les adscripcions al GAP? 

Coincidint amb les preavaluacions i avaluacions de 1r i 2n trimestre i amb l’avaluació del 3r trimestre,                 

la CAD i a proposta de l’equip docent revisarà l’adscripció de cada alumne al GAP, segons sigui el                  

més convenient per l’alumne/a. 

El tutor o tutora serà la persona encarregada de comunicar a la família la proposta d’incorporació de                 

l’alumna/e al GAP i farà signar l’acceptació o renúncia al CONTRACTE PEDAGÒGIC del GAP.              

Informarà també a l’Equip Docent del dia d’incorporació quan sigui el cas. 

 

3.3. Plans individualitzatsPlans individualitzats  

El pla individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar                 

resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i             

participar en la vida del centre educatiu.  

PROTOCOL DE PI -Document que recull les principals pautes d’actuació. 

Convé distingir entre els plans individualitzats d’alumnes que segueixen algun programa o mesura             

específica d’atenció a la diversitat adequat a les seves necessitats educatives com a resultat de               

dèficits en el seu aprenentatge –un programa de diversificació curricular- i aquells plans             

individualitzats derivats de l’adequació del currículum a situacions singulars de determinats alumnes.  

Així es contemplen les següents possibilitats: 

● PI d’atenció a les necessitats educatives dels alumnes   

Com especifica l’article 81.3.a) de la LEC, s’entén per alumnes amb necessitats educatives especials              

els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de              

personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.  

Es prioritza que el professorat de l’especialitat d’orientació educativa facin atenció directa als             

alumnes amb necessitats educatives especials greus.  

L’equip docent, amb la col·laboració de l’EAP, fa el seguiment dels aprenentatges dels alumnes i               

adopta les decisions que correspongui en relació amb l’atenció educativa que es dóna a l’alumne,               

procurant sempre la màxima participació d’aquest en els entorns i grups ordinaris.  

En els documents oficials d’avaluació s’han de fer constar les mesures d’atenció a  

la diversitat adoptades i el pla individualitzat, si escau.  

● PI per a alumnes amb altes capacitats   

Als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic, identificats mitjançant            

una avaluació psicopedagògica, per als quals les mesures  

d’ampliació previstes en el currículum ordinari no hagin estat suficients, també es poden proposar              

plans individualitzats que comportin la reducció de la durada de  
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l’etapa. Una vegada preparat un pla individualitzat d’aquestes característiques, la direcció del centre             

ha de demanar-ne l’autorització per aplicar-lo. Amb aquests efectes, ha de trametre als serveis              

territorials la documentació següent:  

A. Sol·licitud signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne.  

B. Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició.  

C. Proposta de pla individualitzat elaborat pel centre (amb la col·laboració de l’EAP, si             

escau).  

La direcció dels serveis territorials han de trametre tota la documentació, acompanyada d’un informe              

de la Inspecció d’Educació, a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, que              

emetrà la resolució adient i la trametrà al centre educatiu. El centre ha de notificar-la per escrit al                  

pare, mare o tutors legals de l’alumne. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada en el                 

termini d’un mes davant la Secretaria de Polítiques Educatives.  

En tot cas, la guia a seguir per a l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats serà la resolució                   

ENS/1543/2013, de 10 de juliol.  

● PI per alumnat de nova incorporació al sistema educatiu NISE.  

● Adaptacions per a l’alumnat amb dislèxia, TDA i TDAH  

Com en el cas de les altes capacitats, després de la detecció de l’alumnat es prenen mesures inicials                  

que consisteixen en l’aplicació d’adaptacions metodològiques a l’aula. Es crea un document on es              

fan constar les dades de l’alumne juntament amb dades d’avaluació psicopedagògica i un seguit              

d’indicacions de caire metodològic a aplicar. Aquest document el coneix l’equip docent de l’alumne i               

es vetlla el seu seguiment en reunions de la CAD, amb el professorat tutor, en reunions d’equip docent                  

i en reunions d’avaluació.  

Si les adaptacions metodològiques no porten a un camí profitós per a l’alumne/a, llavors s’inicia un                

pla individual (previ estudi del cas en reunió de la CAD) que conté un seguit de mesures amb caire                   

d’adaptació curricular, de metodologies d’aula i d’avaluació. Aquest, ha de ser conegut per les              

famílies i l’ha d’aprovar la direcció del centre  

4.3 Alumnes que simultaniegen l’ESO amb música, dansa o esport4.3 Alumnes que simultaniegen l’ESO amb música, dansa o esport  

Existeix un procediment regulat per la Generalitat, pel qual es poden convalidar assignatures             

optatives, de música o d’EF, si l’alumne té una dedicació significativa a l’esport, la dansa o la música.                  

D’aquesta manera, s’entén que l’alumne pot aprofitar les hores d’aquestes assignatures per a fer              

deures i compensar les hores dedicades a l’activitat extraescolar. 

El procediment el trobareu a la web del centre.   

4.4 Acció i coordinació tutorial4.4 Acció i coordinació tutorial  

L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un mateix grup                

en la mesura que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els continguts propis de la matèria,                  

el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat              

de necessitats educatives que presenten els alumnes. Tanmateix, i tal i com està establert per la                

normativa, per coordinar l’acció tutorial des de la direcció del centre es designarà un tutor o tutora                 
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per a cada grup d’alumnes. En el nostre Institut, en funció de la disponibilitat de recursos i una vegada                   

prioritzades les necessitats, s’assignaran tutories individuals per tal de millorar la tasca educativa. 

Aquesta acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat i ha de contribuir al                

desenvolupament de la seva personalitat, els ha de prestar orientació de caràcter personal,             

acadèmic i professional perquè els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social.  

L’acció tutorial s’estén a tres àmbits fonamentals: alumnat, famílies i professorat amb els següents              

objectius principals: 

En relació a l’alumnatl’alumnat: 

● Conèixer l’estructura del grup. 

● Dinamitzar el grup 

● Responsabilitzar l’alumnat en diferents tasques i implicar-lo en el seu procés educatiu i en les               

activitats realitzades en el centre. 

● Realitzar sessions de tutoria programades en el PAT.  

En relació a les famíliesfamílies: 

● Informar de qüestions generals a la reunió d’inici de curs. 

● Realitzar entrevistes individuals per informar les famílies sobre l’evolució educativa dels seus fill i              

filles. 

● Comunicar a través de circulars, trucades, notes a l’agenda la informació necessària. 

En relació al professoratprofessorat: 

● Acordar criteris referents a la gestió de l’aula:  

- Deures 

- Normes de conducta 

- Exigència / aprenentatge 

● Recollir informacions per les entrevistes. 

● Donar resultat de l’entrevista amb la família a la resta de l’equip docent. 

 

4.5 Orientació acadèmica i professional4.5 Orientació acadèmica i professional  

El pla d’Orientació Acadèmica i Professional s’emmarca al Pla d’Acció Tutorial i es desplega tant a                

l’àmbit de la tutoria grupal, com la individual. Tot i que als primers cursos podem iniciar la tasca,                  

aquesta s’intensifica a partir de 3r d’ESO. Les seves diferents fases de desenvolupament han de               

facilitar a l'alumnat la construcció del propi projecte formatiu i la pressa de decisions professionals; un                

projecte capaç de satisfer interessos i aspiracions de l’alumnat, d’acord amb les seves aptituds i               

circumstàncies, així com amb les possibilitats reals que ens ofereix l’entorn. Així, informació i reflexió               

constitueixen els eixos al voltant dels què es desplega el programa, les activitats del qual van                

adreçades a: 

1. Autoconeixement d’aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ 

aprenentatge. 

2. Informació acadèmica i professional: estructura del sistema educatiu, optativitat, modalitats 
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de batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.  

3. Procés de presa de decisions: actitud positiva,  llibertat i responsabilitat, acceptació de l’error. 

4. Procés de transició a la vida activa i adulta: instruments per a la incorporació al món laboral. 

1.AUTOCONEIXEMENT1.AUTOCONEIXEMENT 

Autoconeixement Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil 

d’aprenentatge. 

L’objectiu és portar l’alumnat  cap a una reflexió personal amb diferents mitjans: 

1. Resposta a qüestionaris de diferent tipologia sobre els següents aspectes: 

● Interessos- Els teus interessos. Què t'agrada fer? 

● Aptituds- Quines habilitats o competències tens i/o pots adquirir? 

● Autoconeixement-  Quina és la seva situació familiar, personal, ...? Com és la seva 

personalitat? 

● Valors ocupacionals- Què valores més d'una feina? 

2. Anàlisi dels resultats. 

3. Comentari d’aquest resultats dels alumnes amb la família. 

4. Completar l’apartat corresponent de l’’Informe d’orientació acadèmica i professionalInforme d’orientació acadèmica i professional 

(Informe OAP E. XammarInforme OAP E. Xammar) 

2. INFORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL2. INFORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

Informació acadèmica i  professionalInformació acadèmica i  professional: : estructura del sistema educatiu, optativitat, modalitats de 

batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.  

1. Presentació general del sistema educatiu. Presentació web ORIENTACIÓ ACADÈMICA I 

PROFESSIONAL E. Xammar 

2. Xerrada específica per interessos: batxillerat - cicles formatius – cicles de formació 

professional bàsica (antics pqpi) 

3. Sol·licitud d’entrevistes individuals per part   de l’alumnat de  4t amb:  

- Alumnat de batxillerat 

- Tutor/a 

- Seminari d’orientació 

Caldrà omplir una FITXA - Entrevista individual d’orientació FITXA - Entrevista individual d’orientació on es fa la sol·licitud i es recullen 

els temes tractats i les conclusions o resultats de l’entrevista. 

4. Completar l’apartat corresponent de l’’Informe d’orientació acadèmica i professionalInforme d’orientació acadèmica i professional (InformeInforme  

OAP E. XammarOAP E. Xammar) 

3. PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS3. PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS 

Procés de presa de decisions: actitud positiva, llibertat i responsabilitat, acceptació de l’error.              

Activitat a tutoria. 

4. PROCÉS DE TRANSICIÓ A LA VIDA ACTIVA I ADULTA4. PROCÉS DE TRANSICIÓ A LA VIDA ACTIVA I ADULTA 

Procés de transició a la vida activa i adulta: instruments per a la incorporació al món laboral. Sessió                  

tutoria a càrrec del PICA. 
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4.6 Treball de recerca4.6 Treball de recerca  

QUÈ ÉS UN TREBALL DE RECERCA? 

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats encaminades a estudiar uns fets, uns               

fenòmens, unes persones, unes teories o uns objectes ben delimitats, amb aspectes poc explorats o               

no gaire coneguts, amb l’objectiu d’aclarir-los i d’obtenir-ne algun coneixement nou. 

El Treball de Recerca és obligatori per a tots els alumnes de batxillerat, sense dedicació d’hores                

lectives, que compta un 10% de la nota de tot el cicle.  

CALENDARI  

El calendari marc del treball constarà de la següent temporització, a partir del curs 2018-19 i                

següents: 

1r Batx.1r Batx.  

2n trimestre2n trimestre  Assignació alumnat a departaments  

(notes mitjanes 4t ESO) 

3r trimestre3r trimestre    L’alumnat comença a treballar i té la primera 

entrevista amb el professor tutor. 

Juny (principis)Juny (principis)  

  

Juny (final de curs)Juny (final de curs)  

Lliurament informe preliminar tipus abstract   

 

Devolució correcció.  

2n Batx.2n Batx.  

 

DesembreDesembre    

Després pont 

Puríssima  

Entrega de l’esborrany 

DesembreDesembre    

Abans vacances Nadal 

Retorn de l’esborrany corregit 

8-9 gener8-9 gener  Lliurament definitiu del treball escrit 

Finals genergener  Tribunals TR 

 DOCUMENTS DE CONSULTA: 

Tots els documents relatius al treball de recerca es troben centralitzats al web d’orientació, a l’apartat                

de “Treball de recerca”: http://inseugenixammar.wixsite.com/orientacio/treball-de-recerca 

● Normativa sobre criteris d’assignació,  procés de realització del treball i avaluació  

● Propostes de tipologies de treballs de recerca  

● Recursos per a preparar el treball escrit i l’exposició oral (dossier de l’alumne) 

● Premis de treball de recerca 
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5. DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE5. DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE  

5.1 Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals5.1 Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals    

L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. Totes              

les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el                  

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. El respecte a les normes de convivència dins el                  

centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:  

a) Complir les normes d’organització i funcionament del centre.  

b) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la                

dignitat, la integritat i la intimitat de totes les persones membres de la comunitat educativa.  

c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per                 

qualsevol altra circumstància personal o social.  

d) Respectar el caràcter propi del centre d'acord amb la legislació vigent.  

e) 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.  

f) 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 que estableixin les NOF del centre i la legislació vigent.  

g) 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, l'orientació i de la              

convivència en el centre.  

h) Propiciar un ambient convivencial positiu en el qual no sigui pertorbada l'activitat normal en les                

aules.  

5.1.1. Mesures de promoció de la convivència5.1.1. Mesures de promoció de la convivència    

El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi               

l’aprenentatge.  

La Comissió de Convivència es reuneix setmanalment per proposar mesures correctores per tal             

d’evitar la reiteració dels fets, fent partícip l’alumnat en la resolució dels conflictes, sempre que sigui                

possible. 

L’objectiu és que l’alumnat se n’adoni que tots els aspectes de la seva actitud i la seva predisposició                  

vers l’estudi incideixen directament en els resultats acadèmics, en la cohesió del grup i en la bona                 

marxa del curs.  

El professorat i personal que treballa al centre vetlla per un entorn que permeti un treball profitós i un                   

ambient de respecte a l’Institut. Per tant, l’alumnat no pot portar, per exemple, barrets, màscares i                

vestimenta que no afavoreixi l’activitat acadèmica. 

5.1.2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes5.1.2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes  

En aquest sentit, l’Institut i la Comissió de Convivència en particular creu que el millor mecanisme és a                  

través de la mediació, sempre que la tipologia del conflicte així ho permeti. La mediació és un sistema                  

alternatiu de resolució de conflictes, diferent dels canals legals o convencionals de resolució de              
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disputes, que consisteix en l'intent de treballar amb l'altre i no contra l'altre, a la recerca d'una via                  

pacífica i equitativa per afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, d'acceptació,             

d'aprenentatge i de respecte mutu. A la vegada, és un procés voluntari, flexible i participatiu de                

resolució pacífica de conflictes, en el qual dos parts enfrontades recorren voluntàriament a una              

tercera persona imparcial, el mediador, per a arribar a un acord satisfactori.  

5.2 Mediació escolar com a procés educatiu de la gestió de conflictes5.2 Mediació escolar com a procés educatiu de la gestió de conflictes  

La mediació escolar és un procediment per a la prevenció i la resolució de conflictes que es poden                  

produir en el marc educatiu, i la seva finalitat és donar suport a les parts del conflicte perquè puguin                   

arribar per si mateixes a un acord satisfactori.  

La mediació escolar es desenvoluparà en tots aquells casos en què es detecti la seva necessitat i es                  

fonamentarà en els principis següents: 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● El caràcter personal i intransferible, que suposa que qui pren part en el procés de 

mediació ha d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es 

puguin valer de representants o intermediaris. 

5.3 Règim disciplinari de l’alumnat5.3 Règim disciplinari de l’alumnat  

5.3.1 Conductes greument perjudicials per a la convivència a l’Institut5.3.1 Conductes greument perjudicials per a la convivència a l’Institut  

5.3.1.1 Conductes sancionables (art. 37.1 LEC)5.3.1.1 Conductes sancionables (art. 37.1 LEC)  

Són les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre: 

• Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que               

depassen la incorrecció o la desconsideració. 

• L’agressió física o amenaces contra els membres de la comunitat educativa.  

• Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles              

que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més                

vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.  

• La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o la sostracció de                  

documents i material acadèmic. 

• El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material             

d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa del centre.  

• Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.  
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• Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels                  

membres de la comunitat educativa del centre.  

• La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.  

5.3.1.2 Sancions imposables5.3.1.2 Sancions imposables  (art. 37.3 LEC)(art. 37.3 LEC)    

Realització de tasques educadores per a l’alumnat, 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.  

• Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries del             

centre (per exemple: excursions, viatges, ...) durant un període que no podrà ser superior al que resti                 

per a la finalització del corresponent curs acadèmic.  

• Canvi de classe de l’alumne.  

• Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no podrà ser                  

superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua. El                 

tutor o tutora ha de lliurar a l’alumne/a un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà                     

les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret                    

a l’avaluació contínua.  

• Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del                      

corresponent curs acadèmic si el període és inferior.  

• Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta.  

Aquestes conductes només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient. 

Es podran aplicar mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives quan sigui necessari             

garantir el normal desenvolupament de l’activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol               

moment de la seva instrucció. 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 màxim de cinc dies lectius.  

En casos molt greus, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l’activitat del                 

centre, els danys causats i la transcendència de la falta, es pot prolongar el període màxim de la                  

suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius.  

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.  

5.3.1.3 Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010)5.3.1.3 Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010)  

Correspon a la Direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte. 

5.3.1.4 Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)5.3.1.4 Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)    

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

imposició. 

La direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt. 
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5.3.1.5 Gradació de les sancions (art.24.3 i 4 Decret 102)5.3.1.5 Gradació de les sancions (art.24.3 i 4 Decret 102)    

Per a la gradació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l'article 37.1                 

de la Llei d'educació, s'han de tenir en compte els criteris següents:  

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.  

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.  

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de la resta de                    

l'alumnat.  

d) L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de                  

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida.  

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

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l'article 37.1 de la Llei d'educació s'han de                   

considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s'han d'acordar de manera           

proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe,             

raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin              

afectades per l'actuació a corregir.  

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les següents                 

circumstàncies:  

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat d’una actuació:  

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.  

b) No haver comès amb anterioritat altres faltes.  

c) La petició sincera d’excuses.  

d) La falta d’intencionalitat.  

e) Les circumstàncies personals, familiars i socials greus.  

Circumstàncies que poden intensificar la gravetat d’una actuació:  

a) Actes de tipus discriminatori.  

b) Molestar companys d’edats inferiors o recentment incorporats.  

c) La premeditació i reiteració.  

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.  

e) Falta de reconeixement de la conducta incorrecta.  

f) Negativa a la petició d’excuses.  

5.3.1.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 D102)5.3.1.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 D102)    

La instrucció de l’expedient correspon a un docent nomenat pel director/a. 

A l’expedient s’han d’establir els fets, la responsabilitat de l’alumnat implicat i la proposta de la sanció. 

S’ha d’informar a la família de la incoació de l’expedient, i també abans de la resolució definitiva. 

5.3.2 Conductes contràries a les normes de convivència a l’Institut5.3.2 Conductes contràries a les normes de convivència a l’Institut  

5.3.1.1 Conductes sancionables5.3.1.1 Conductes sancionables    

Publicades al Decret:  
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a) Les faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. (5 retards equivalen a 1 tarda de                 

sanció, 10 retards a dues tardes, etc.)  

b) Els actes d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.  

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, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest             

o del de la comunitat educativa.  

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no              

constitueixi falta segons el Decret.  

Altres conductes sancionables dictades per la normativa del centre: 

a) Expulsions de classe.  

b) No presentació al professorat de guàrdia en ser expulsat de classe. 

c) Negar-se a sortir de classe en ser expulsat o autoexpulsar-se.  

d) Incompliment de sancions imposades per algun professor/a. 

e) Robatoris (demostrats). 

f) Fumar dins del recinte escolar. 

g) Sortir del recinte escolar durant l’horari de menjador i l’horari d’esbarjo, per a l’alumnat de                

l’educació secundària obligatòria.  

h) Utilització incorrecta de dispositius electrònics a l’aula i passadissos.  

i) Negar-se a lliurar els dispositius electrònics al professorat quan en fan mal ús. 

5.3.1.2 Sancions imposables5.3.1.2 Sancions imposables    

Les conductes irregulars dels alumnes que no siguin constitutives de faltes podran ser corregides              

pels professors corresponents, mitjançant els mètodes oportuns que hauran de ser educatius i no              

privatius o lesius dels drets fonamentals de l’estudiant.  

Mesures correctores publicades al Decret:  

• Amonestació oral pedagògica i amb un llenguatge coherent.  

• Compareixença immediata davant de la Comissió de Convivència. 

• Privació del temps d’esbarjo. La privació del temps d’esbarjo, serà dins de la seva classe i sota la                   

vigilància del professor/a que hagi imposat el càstig. 

• Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu (15.30 a 17.30), i/o la                 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la                

comunitat educativa. La imposició d’aquesta mesura correctora es comunicarà als pares mitjançant            

un document que haurà de ser signat per la família i retornat al Cap d’Estudis. 

Algunes de les tasques educadores proposades són:  

● Reparació en cas de desperfectes.  

● Netejar taules o estris.  

● Netejar el pati de papers o brossa.  

● Tasques de jardineria, de suport a les tasques de consergeria.  
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● Realització de tasques acadèmiques.  

● Copiar la normativa de centre...  

● Qualsevol altra activitat que la Comissió de Convivència consideri oportuna.  

● Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre.            

La imposició d’aquesta mesura correctora es comunicarà formalment a les famílies.  

• Canvi de grup o classe de l’alumne/a per un període màxim de quinze dies. La imposició d’aquesta                  

mesura correctora es comunicarà formalment a les famílies. 

• Suspensió del dret d’assistència al centre per un període no superior a tres dies lectius, sense que                  

això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua. 

•En cas d’ infracció d’ús de mòbil o dispositiu electrònic, la sanció consistirà en la retirada de l’aparell.                  

El mòbil o aparell electrònic serà apagat prèviament i serà lliurat a un membre de l’equip directiu que                  

el guardarà fins que la família el vingui a recollir en horari de dimecres de 15.30 a 17.00.  

Les sancions imposades a l’Institut no eximeixen de les que corresponguin segons la legislació vigent. 

5.3.1.3 Competència per imposar les sancions5.3.1.3 Competència per imposar les sancions   

Correspon a qualsevol professor/a vetllar perquè funcioni correctament la convivència del centre i             

qualsevol professor/a té competència per imposar les sancions, així com també la Comissió de              

Convivència. 

5.3.1.4 Prescripcions5.3.1.4 Prescripcions    

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència prescriuen             

en finalitzar el curs escolar. 

5.3.1.5 Gradació de les sancions5.3.1.5 Gradació de les sancions    

Són agreujants els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça,               

naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin             

afectades per l’actuació a corregir. 

Són atenuants el penediment immediat i sincer per part de l’alumne/a de l’acció feta, la predisposició                

a solucionar o reparar per la via del diàleg i la cooperació el problema amb les persones afectades. 

5.3.1.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes5.3.1.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes    

El procés disciplinari per conductes contràries a les normes de convivència del centre és el següent: 

a) és convenient que cada professor/a porti còpies del comunicat d’expulsió. N’hi haurà també             

a consergeria i en una gaveta de la sala de professors. 

b) Els incidents que es produeixin durant l’hora del pati seran consignats pel professor/a de              

guàrdia en un comunicat d’expulsió com en els altres casos. 

c) Un cop el professor/a ha iniciat un comunicat d’expulsió, ha de fer el seguiment de tot el                 

procés. 

d) Les instruccions a seguir per part del professorat a l’hora d’omplir un comunicat d’expulsió              

són les següents: 

● Omplir tots els apartats del comunicat d’expulsió. 

● Informar els pares o tutors legals. 
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● Fer tres còpies, una per al propi professor/a, una per al tutor/a i l’altra per a                

l’alumne/a.  

● Lliurar l’original al Cap d’estudis per tal que aquest valori la gravetat dels fets i en faci                 

el corresponent seguiment amb les actuacions que se’n derivin. 

En cas que no s’hagin fet aquestes actuacions el Comunicat d’Expulsió no tindrà cap efecte per a                 

cap actuació posterior. 

L’acumulació d’incidents a l’aula per part de l’alumnat (entre 3 i 5 a criteri del professorat) pot generar                  

un Comunicat d’Expulsió que es tramitarà normalment, encara que no hagi suposat una expulsió              

efectiva. 

5.4 Assetjament informàtic5.4 Assetjament informàtic    

El professorat vetllarà per evitar conductes d’assetjament  entre alumnes amb les eines            

informàtiques que els ha facilitat o de què se’ls ha fet proveir per poder seguir l’activitat acadèmica. 

 

6. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR6. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR  

6.1 De l’alumnat6.1 De l’alumnat  

6.1.1 Delegats i sotsdelegats6.1.1 Delegats i sotsdelegats  

A inici de cada curs escolar, i no més tard del primer mes d’iniciades les classes, es farà una sessió de                     

tutoria per fer l’elecció de delegat/da i de sotsdelegat/da. 

El nomenament dels sotsdelegats/des es fa per ajudar en les funcions que se li atorguen als delegats                 

i delegades o per substituir-lo si és el cas. 

El nomenament de delegat/da i de sotsdelegat/da tindrà vigència per un sol curs escolar. Si algú                

hagués de ser canviat, per ser baixa al centre o per altres causes, es tornaria a fer una nova elecció. 

El delegat/da ha de proporcionar amb el seu comportament una via d’exemple per als seus               

companys/es. 

Correspon als delegats i sotsdelegatsCorrespon als delegats i sotsdelegats 

● Rebre i recollir informació d’interès pel grup.  

● Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula a través del                 

tutor/a. 

● Recollir la opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès general o quan siguin               

consultats per algun òrgan del centre.  

● Representar el grup en la vida escolar i en el consell de delegats del centre emetent l’opinió                 

majoritària del grup i no la pròpia.  

● Participar de les reunions del consell de delegats.  

● Fer arribar als representats de l’alumnat al consell escolar la informació que cal transmetre. 

● Ajudar en la resolució de petits conflictes  

● Vetllar per l’ordre de la classe.  

● El sotsdelegat/da compartirà amb el delegat/da el compliment d’aquestes funcions, i el            

substituirà en cas d’absència. 
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6.1.2 Consell de delegats6.1.2 Consell de delegats  

El consell de delegats està format pels delegats i sotsdelegats de cada grup i pels representants dels                 

alumnes en el consell escolar del centre.  

El consell de delegats és l’òrgan que ha de facilitar la comunicació entre els alumnes i els òrgans de                   

govern del centre. Una de les seves funcions serà donar assessorament i suport als representants               

dels alumnes del consell escolar.  

 

6.2 Dels pares i mares de l’alumnat6.2 Dels pares i mares de l’alumnat  

6.2.1 Associació de pares i mares d’alumnes6.2.1 Associació de pares i mares d’alumnes  

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en              

conseqüència, poden associar-se constituint l’AMPA.  

L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats:  

a) Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar relacionat amb l’escolarització dels                 

seus fills en els àmbits de les seves competències.  

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració                

de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.  

c) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.  

L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per a les activitats que li són pròpies. El director del centre                   

facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal              

desenvolupament d'aquesta.  

L’AMPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El director del                  

centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre.  

L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre.  

6.2.2 Informació a les famílies6.2.2 Informació a les famílies  

Durant el mes de setembre es farà una reunió per a les famílies de cada nivell en què l’equip de                    

tutoria informarà les famílies sobre el funcionament del centre i del curs i els presentarà el perfil de la                   

promoció.  

Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor o tutora del seu fill o la seva filla com a                      

mínim una vegada. Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels                

alumnes, tant poden ser demanades per l’equip de tutoria com per les famílies.  

En el cas de l’alumnat amb més dues matèries suspeses, es mantindrà un mínim de dues entrevistes                 

anuals, la primera de les quals al primer trimestre, si és que la primera preavaluació ja indica aquest                  

possible mal rendiment. 

El tutor o tutora de grup, o en el seu cas l'individual, és la persona del centre que es reuneix amb les                      

famílies, els trasllada les apreciacions de l'equip docent i en recull la informació i les observacions per                 

fer-les arribar a la resta de professorat.  
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De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita als carpesans de documentació del              

grup-classe i, a final de curs, a l’arxiu de tutoria de la sala de professors. Igualment pel que fa a                    

qualsevol informació rellevant referida a l’alumnat. 

En el cas dels informes que les famílies o professionals externs facin arribar a l’institut, se n’ha                 

d’incloure una còpia en el registre d’entrada de l’Institut, en l’expedient acadèmic (secretaria) i en               

l’arxiu de tutoria (sala de professors). Cal informar, si s‘escau, del seu contingut l’Equip docent i, en                 

qualsevol cas, la CAD. 

Qualsevol trucada o trobada d’un professor amb famílies ha de notificar-se per escrit al tutor o tutora 

fent servir el document de registre d’entrevistes de la sala de professors.  

Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides entre            

els propis alumnes o bé mitjançant correu electrònic a les famílies.  

De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AMPA.  

L’Institut donarà butlletins de notes al final de cada trimestre i al final de curs, així mateix lliurarà dos                   

informes de preavaluació, un al primer trimestre i l’altre al segon.  

6.2.3 Atenció de professionals externs6.2.3 Atenció de professionals externs  

En cas que les famílies demanin que els professionals psicopedagògics que atenen els seus fills i filles                 

es reuneixin amb membres del claustre, s'adreçarà sempre al tutor o tutora, que traslladarà la petició                

al POE (professional d’orientació escolar)i, si s'escau a l'EAP. 

El POE i l'EAP es reuniran, si s'escau, amb els professionals externs per recollir la informació i la                  

documentació lliurada i transmetre les seves conclusions a l'equip docent. 

En cap cas es traslladaran indicacions o informació al professorat sense l'assessorament i la              

supervisió del POE. 

De la mateixa manera, sempre que hi hagi requeriments orals o per escrit d’informació d’un alumne                

per part d’algun professional extern, caldrà que el POE o la CAD ho revisin prèviament, mail el tutor                  

directament. 

  

7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

7.1 Horaris7.1 Horaris    

HORARI CONSERGERIAHORARI CONSERGERIA 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

7.30h a 17.30h 

7.30h a 15.30h 

7.30h a 15.30h 

7.30h a 15.30h 

7.30h a 15.30h 
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HORARI SECRETARIAHORARI SECRETARIA     

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

8.00 a 15.30h 

8.00 a 15.30h 

8.00 a 15.30h 

8.00 a 15.30h 

8.00 a 15.30h 

HORARI AMPAHORARI AMPA 

                      Divendres              11.00h a 13.30h 

HORARI LECTIU ESOHORARI LECTIU ESO 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

HORARI LECTIU BATXILLERATHORARI LECTIU BATXILLERAT 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

8.00h a 14.30h 

7.2 Entrada i sortida del centre7.2 Entrada i sortida del centre  

Durant l'horari escolar l’alumnat no podrà sortir del centre tal com indica la normativa del               

Departament d’Ensenyament. No obstant això, els alumnes de batxillerat podran sortir del centre a              

l’hora del pati i a l’hora de menjador, o quan falti el professorat de l’última hora de classe, prèvia                   

presentació al tutor o tutora d’una autorització signada pels pares o tutors legals a l’inici de curs.  

Per sortir de l'Institut serà necessària una autorització prèvia, signada pels pares o tutors legals,               

situació que afecta tant l’alumnat d'ESO com el de batxillerat. En el cas que d’alumnat menor d’edat,                 

serà recollit a consergeria pels pares, tutors legals o una persona major d’edat degudament              

acreditada, que haurà de signar el full d’absència. L’alumnat major de 18 anys passarà també per                

consergeria a signar el document d’absència de l’alumnat en horari lectiu. 

7.3 Entrada i sortida de l’aula7.3 Entrada i sortida de l’aula  

Cal puntualitat a l’hora d’entrar a l’institut i en els canvis de classe. Cal esperar que soni el timbre per                    

poder sortir de l’aula. 

El professorat és l’últim en sortir de l’aula i, abans de fer-ho, convé que es fixi  en: 

-  que taules i cadires estiguin ordenades. 

            -  que el projector i l’armari multimèdia quedin tancats. 

-  que el material d’aula estigui al seu lloc i en bon estat. 
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-  que les finestres tornin a quedar tancades. 

- que totes les cadires estiguin pujades sobre la taula (si és l’última classe del  

  dia). 

- que els llums quedin tancats (sempre) 

- que la porta d’accés a l’aula quedi tancada. 

7.4 A l’aula7.4 A l’aula  

Cal respectar el material d’aula.  

En cas d’observar algun desperfecte en el material o en les instal·lacions, cal comunicar-ho              

immediatament a consergeria. En cas de trobar la persona causant del desperfecte, cal             

comunicar-ho a direcció. 

Cal vetllar perquè l’alumnat mantingui netes les taules, les cadires i les parets. L’alumnat que els                

embruti, els haurà de netejar.  

Es faran servir les cartelleres que de l’aula i al passadís per penjar-hi els treballs de l’alumnat i                  

s’evitarà enganxar-los a les parets i al vestíbul. 

Durant les hores de classe l’alumnat no hauria de sortir al lavabo, tret de casos d’urgència o de                  

prescripció mèdica. Serà el professorat qui atorgarà el permís. L’alumnat que surti de l’aula per               

aquest o altre motiu, anotarà el seu nom al punt de guàrdia en una llista preparada a aquest efecte. 

Durant les hores lectives el telèfon mòbil i altres aparells electrònics han d’estar apagats i guardats a                 

la bossa. En cas contrari, com ja ha estat comentat més amunt, seran requisats pel professorat. 

Excepcionalment, el professorat pot demanar a l’alumnat que utilitzi dispositius mòbils amb caràcter             

didàctic. 

Cal seguir el protocol d’incidències vigent al centre i evitar les estades d’alumnat als passadissos               

sense control del professorat. 

7.5 Canvis de classe7.5 Canvis de classe  

Entre classe i classe, l’alumnat ha d’estar dins de l’aula i no ha de sortir als passadissos ni ha                   

d’aprofitar per anar al lavabo. 

Aconsellem que el professorat que nono tingui dues classes seguides s’esperi al passadís fins a               

l’arribada del proper professor o professora, de manera que s’evitin els conflictes o possibles              

desperfectes que s’originen en aquest curt espai de temps. 

El professorat ha de procurar arribar puntualment a l’aula i amb tot allò que pugui necessitar,                

sobretot amb els retoladors, ordinador, les fotocòpies fulls d’incidències, i altres materials d’ús             

freqüent. 

7.6 Control d’assistència7.6 Control d’assistència  

7.6.1 De l’alumnat7.6.1 De l’alumnat  

L’assistència de l’alumnat es controla amb l’aplicatiu informàtic Ieduca. 

A les 9 del matí les famílies reben una notificació de l’absència del seu fill/a. 

Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit mitjançant un correu electrònic a l’adreça del               

centre o bé emplenant el document que es facilita a consergeria. 
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A partir de la desena falta sense justificar i un cop assabentats els pares, l’alumnat afectat serà                 

sancionat. 

Es considera absentisme habitual sense justificar aquell que supera els set dies lectius consecutius.              

En el cas de l’ESO, es farà saber als serveis socials pertinents (municipals o de la Generalitat). 

Es considera absentisme esporàdic sense justificar aquell que pot afectar la totalitat de les classes o                

determinades matèries i supera les 30 hores lectives totals o el 20% de les hores lectives en una                  

determinada matèria, comptabilitzades durant tot el curs. En el cas de l’ESO s’informarà els serveis               

socials pertinents (municipals o de la Generalitat). 

El protocol en aquests casos és el següent (Documents per a l'organització i la gestió dels centres.                 

Normativa curs 2017-18: 1.1). 

Quan es detecta un cas d'absentisme escolar, el centre educatiu s'ha de posar en contacte amb el                 

pare, mare o tutor o tutora legal per informar-lo de la situació i recordar-li l'obligació de vetllar per                  

l'escolarització correcta dels seu fill. 

Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, el director o              

directora del centre educatiu ha de comunicar, per escrit, la situació d'absentisme als serveis socials               

del municipi. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una còpia arxivada al centre a disposició de la                

Inspecció d'Educació. 

Si aquestes actuacions no resolen de manera efectiva la situació d'absentisme, els directors dels              

centres educatius n'han d'informar el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de                

Barcelona, el o la gerent del Consorci d'Educació, per tal que, si escau, ho posi en coneixement de la                   

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers              

Socials i Famílies. 

Es considera absentisme perllongat justificat aquells casos de malaltia, de participació en actes             

esportius de seleccions nacionals, actes artístics oficials de música i dansa i tots aquells amb una                

justificació documental aliena als pares o tutors de l’alumnat i emesa per un organisme oficial. L’equip                

docent farà una proposta pedagògica, que pot arribar a l’adequació curricular, sempre seguint la              

normativa vigent. 

Es considera absentisme esporàdic justificat aquells casos en què l’alumnat realitza més de seixanta              

hores d’absència del centre o el 20% de les hores lectives en una determinada matèria,               

comptabilitzades durant tot el curs i justificades únicament pels seus pares o tutors o per ell mateix en                  

el cas de ser major d’edat. L’equip docent farà una proposta pedagògica, sempre amb el vistiplau de                 

la inspecció educativa, donat que la no presència dels nois i noies fa difícil el procés d’avaluació                 

contínua.  

Els casos greus d’absentisme seran tractats per la comissió social. Se seguirà a més el protocol 

establert en els Documents per a l'organització i la gestió dels centres, apartat Actuacions del centre 

en diversos supòsits. 

-Inassistència col·lectiva a classe: 
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El marc normatiu del Departament d’Ensenyament no parla mai de “vagues d’alumnes”. El dret              

constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no per als                 

estudiants de cap tipus d’ensenyament. En el seu lloc, el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia                

dels centres educatius, prescriu el següent: 

“Article 24. Mesures correctores i sancionadores 

24.2 Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de l'article                 

19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a classe i               

de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l'educació secundària               

obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva assistència a              

classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de                   

la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta. Les               

mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s'han d'aplicar             

directament pel professorat i en quins casos en correspon l'aplicació als òrgans unipersonals de              

govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir,                  

amb aquesta, pautes compartides d'actuació. 

En virtut del que disposa aquest article, el consell escolar, va decidir que es regulés la possibilitat que                  

l’alumnat de batxillerat s’aculli a convocatòries col·lectives d’inassistència a classe formulades per            

organitzacions d’estudiants, tal com es recull en l’acta de la sessió del 31 de març de 2014. I en                   

aquest sentit, aquestes NOFC estableixen el procediment següent: 

Inici del procés d’autoritzacióInici del procés d’autorització   

Per tal que la petició formal d’inassistència col·lectiva pugui ser presa en consideració, s’ha de               

presentar per escrit i signada per la majoria absoluta de delegats (o subdelegats en cas d’absència                

del delegat) dels grups classe de batxillerat. A aquesta petició s’adjuntarà manifest o escrit de               

convocatòria, relació d’entitats i/o sindicats convocants o altra informació que els delegats considerin             

rellevant. La direcció podrà requerir més informació abans d’emetre la corresponent autorització o             

denegació. 

L’escrit haurà de presentar-se al registre del centre com a mínim dos dies lectius abans del dia de la                   

convocatòria.  

Procés d’autoritzacióProcés d’autorització   

La direcció podrà autoritzar o denegar la petició, atenent a criteris objectius. Es valoraran, entre               

d’altres, criteris com l’acumulació de convocatòries en dates pròximes, la representativitat real de les              

entitats i sindicats convocants, les perspectives de seguiment a l’entorn de la convocatòria, l’impacte              

de la jornada en el calendari escolar, etc. La denegació de l’autorització comportarà, a tots els                

efectes, que es manté el calendari lectiu del centre amb normalitat. 

Respecte del dret de fer classeRespecte del dret de fer classe 

En tot cas es respectarà el dret dels alumnes que així ho vulguin a acudir a classe 

normalment durant la jornada de vaga. La direcció del centre dictarà les mesures 

organitzatives necessàries per garantir aquest dret.   
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7.6.2 Del professorat7.6.2 Del professorat  

El professorat està obligat a complir l’horari de classe i de les activitats d’horari fix segons l’horari                 

aprovat al claustre a inici de curs, així com el calendari d’activitats establert. A més, restarà obligat a                  

ser present als claustres, reunions de coordinació i a les altres reunions extraordinàries no previstes               

en la programació general anual del centre que siguin degudament convocades per la direcció. 

El centre establirà un procediment de gestió de les faltes d’assistència del professorat i de gestió de                 

guàrdies. 

- És important que els professors siguin puntuals, no només a primera hora del matí sinó a cada canvi                   

de classe.  

- El control d'assistència i puntualitat del professorat es portarà a terme mitjançant la signaturasignatura                

personal a l'estadet diari dipositat a consergeria. Aquesta signatura s'ha d'efectuar en arribar a              

l’Institut per facilitar la tasca del professorat de guàrdia.  

- El control de faltes s’efectuarà amb una marca de color al full de signatures. Quan algun professor o                   

professora, per qualsevol imprevist, no pugui arribar a l'hora a classe ho comunicarà tan aviat com                

sigui possible.  

- TotesTotes les absències (faltes i retards) s'han de justificar per mitjà de l'imprès corresponent, al qual s'                   

adjuntarà el document acreditatiu adequat i es lliurarà al cap d'estudis abans del final de la                

setmana en curs.  

- Sempre que sigui possible preveure una absència, aquesta serà comunicada al cap d'estudis a fi                

d’organitzar la guàrdia corresponent.  

- Per demanar permís s'haurà d'omplir el full que a tal efecte està a la sala de professors i lliurar-lo al                     

cap d'estudis com a mínim 22 diesdies abansabans de les dates perquè es demana. També s'adjuntarans'adjuntaran elsels                       

deuresdeures o activitats que es té previst que realitzin els alumnes durant aquest període de temps, o es                   

deixaran a la carpeta de guàrdies.  

En el full consten els motius pels quals un professor o professora pot demanar permís i elel tempstemps                    

màximmàxim que li correspon en cada cas.  

- Abans del dia 5 de cada mes el Cap d’Estudis farà pública a la sala del professorat la relació de                     

faltes d'assistència del mes anterior i les acumulades durant el curs, segons la normativa específica               

del Departament d'Ensenyament.  

- La normativa vigent preveu que s’introduirans’introduiran aa l’aplicatiul’aplicatiu deldel DepartamentDepartament ii hihi hauràhaurà 55 diesdies perper                            

justificar-les. justificar-les. En cas contrari, o si no s’accepta la justificació, s’enviaran com a no justificades.  

- Ni els tutors ni el professorat poden concertar entrevistes que coincideixin amb hores lectives o de                 

guàrdia assignades en el seu horari. En cas que, per causa de força major de la família, no es                   

pogués evitar aquesta coincidència horària, caldrà sol·licitar permís al cap d’estudis que, si s’escau,              

reorganitzarà les assignacions de guàrdia del dia. 
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7.7 Guàrdies7.7 Guàrdies  

El professorat completarà el seu horari en el centre amb l’assignació d’hores de guàrdia. 

7.7.1 Guàrdia en horari lectiu7.7.1 Guàrdia en horari lectiu  

Ubicació del professorat: zona del distribuïdor de la planta 1. 

- Es disposa de taules, cadires i un armari amb carpetes per centralitzar la informació que haurà                

de tenir el professorat.  

- Hi ha també fulls de registre d’absències i de substitucions de professorat, horari del professorat i                

dels grups-classe, aules sense utilitzar, llistes d’alumnat dels grups-classe i variables, feina per a              

l’alumnat, full de substitucions del professorat de sortida, etc.  

- També hi ha cadires i taules per a l’alumnat que, en cas extrem, siguin expulsats de l’aula; sempre                  

han de ser expulsats amb un full d’incidència. Aquests romandran en aquesta zona fent feina fins                

a l’acabament de la classe. 

- Cal  tenir cura d’aquest espai, on sempre es mantindran en ordre les cadires i taules. 

Procediment 

1. Quan soni el timbre d’inici o canvi de classe el professorat de guàrdia controlarà els               

passadissos durant els primers minuts amb la finalitat de garantir que l’alumnat que no ha de                

canviar d’aula hi continuï. Aquest control serveix també per detectar si algun grup es queda               

sense professor o professora.  

2. Si hi ha notificació sobre l’absència d’algun professor o professora es passarà a fer la               

substitució per ordre rotatiu setmanal o segons la distribució que vulgui fer l’equip de              

professors i professores de guàrdia d’aquella franja horària. Si el professor o la professora              

que falta ha deixat feina per a l’alumnat, el professor o la professora de guàrdia la repartirà, la                  

recollirà i la desarà a la casella del professor o professora absent.  

3. En cas de dubte, pot consultar amb consergeria si té notificació d’alguna inassistència i amb               

direcció per saber si ha arribat feina a través del correu electrònic. 

4. El professorat de guàrdia ha de passar llista a l’alumnat i anotar les absències al full de faltes                  

d’assistència. 

5. No es faran guàrdies en aules específiques com l’aula d’idiomes, tallers o laboratoris. El              

professorat de guàrdia reubicarà l’alumnat en una aula ordinària o a la mediateca. 

El professorat de guàrdia que en aquells moments no tingui la responsabilitat de fer cap substitució                

prevista, haurà de controlar els passadissos vigilant que cap estudiant sigui fora de la seva aula o que                  

no hi hagi cap grup sense professor o professora. Sempre que sigui possible, un professor o                

professora de guàrdia haurà de quedar-se a la taula per controlar l’alumnat que s’hagi expulsat. 

Abans de l’acabament de la guàrdia, caldrà consignar al full de guàrdia la substitució feta o les                 

incidències esdevingudes, anotant l’alumnat que per diferents motius ha estat a càrrec del             

professorat de guàrdia. 
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En cas que hi hagi més professorat absent que professorat de guàrdia s’activarà el següent protocol                

per a cobrir les absències: 

- Coordinadors de cicle i altres coordinadors 

- Caps de departament 

- Equip Directiu 

Quadre horari de disponibilitat: 

 DillunsDilluns DimartsDimarts DimecresDimecres DijousDijous DivendresDivendres 

8.008.00 

9.009.00 

 

 

 

 

 

 

Núria Ribas 

Anna Relats 

Àlex Cabanell 

Dolors Camats 

David Rodriguez 

 

 

 

Rafael Llistuella 

Luis Mateu 

Imma Dantí 

Bea Martinez 

 

 

Isabel Carretero 

Xavier Fernández 

Bea Martinez 

David Rodriguez 

 

 

Modest Palaudaries 

Isabel Carretero 

 

9.009.00 

10.0010.00 

 

Joan Canal 

Xavier Fernández 

David Rodriguez 

 

 

Núria Ribas 

Rosa Gonzalez 

Imma Dantí 

Francesc Climent 

Bea Martinez 

Magda Fàbregues 

 

 

 

Joan Canal 

Rosa Gonzalez 

Mireia Vila 

Francesc Climent 

David Rodriguez 

 

 

Rafael Llistuella 

Rosa Gonzalez 

Imma Dantí 

Marta Pérez 

Magda Fàbregues 

Xavier Fernández 

 

 

 

 

Núria Ribas 

Dolors Camats 

Àlex Cabanell 

Bea Martinez 

 

10.0010.00 

11.0011.00 

 

Rosa Gonzalez 

Deva Gresa 

Francina Ciurans 

Bea Martinez 

Magda Fàbregues 

Xavier Fernández 

 

 

Oriol Mayneris 

Modest Palaudaries 

Rafael Llistuella 

Rosa Gonzalez 

 

 

Rafael Llistuella 

Xavier Ballús 

Marta Pérez 

 

Modest Palaudaries 

Rosa Gonzalez 

Deva Gresa 

Marta Pérez 

Xavier Fernández 

Magda Fàbregues 

 

 

Imma Dantí 

Irma Sala 

Mireia Vila 

Isabel Carretero 

Deli Llorens 

Àlex Cabanell 

Bea Martinez 

David Rodriguez 
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11.3011.30 

12.3012.30 

 

Anna Relats 

Dolors Camats 

Bea Martinez 

Marta Pérez 

 

Francina Ciurans 

Isabel Carretero 

Xavier Fernández 

Marta Pérez 

 

Joan Canal 

Núria Corbinos 

Magda Fàbregues 

Xavier Fernández 

David Rodriguez 

 

 

 

Oriol Mayneris 

Deli Llorens 

Xavier Fernández 

Marta Pérez 

David Rodriguez 

 

 

Rafael Llistuella 

Rosa Gonzalez 

Isabel Carretero 

Marta Pérez 

Magda Fàbregues 

Xavier Fernández 

 

12.3012.30 

13.3013.30 

 

Anna Relats 

Xavier Ballús 

Francesc Climent 

Àlex Cabanell 

Marta Pérez 

David Rodriguez 

 

 

Imma Dantí 

Isabel Carretero 

Àlex Cabanell 

Xavier Fernández 

Marta Pérez 

 

Francesc Climent 

Imma Dantí 

Deli Llorens 

Marta Pérez 

 

Modest Palaudaries 

Rosa Gonzalez 

Oriol Mayneris 

Francesc Climent 

Imma Dantí 

David Rodriguez 

 

 

 

Rosa Gonzalez 

Mireia Vila 

Montse Solà 

Deli Llorens 

Magda Fàbregues 

Bea Martinez 

 

13.3013.30 

14.3014.30 

 

Francesc Climent 

Dolors Camats 

Deli Llorens 

 

Anna Relats 

David Rodriguez 

 

 

Magda Fàbregues 

 

 

Bea Martinez 

Magda Fàbregues 

Marta Pérez 

 

Marta Pérez 

Magda Fàbregues 

 

7.7.2 Guàrdia en horari d’esbarjo7.7.2 Guàrdia en horari d’esbarjo  

El professorat assignat a fer guàrdia de pati quedarà distribuït entre el qui s’encarrega de tancar les                 

aules i controlar el vestíbul i el qui ha de vigilar el pati pròpiament. Ha de procurar ser puntual a                    

arribar-hi. 

Convé que cada persona encarregada de la guàrdia de pati s’encarregui de vigilar una zona del pati.                 

En començar el curs, el professorat del torn es distribuirà ell mateix les zones de vigilància. 

El vestíbul només ha de servir de zona de pas, l’alumnat no hi pot romandre durant l’estona de pati. 

En cas de mal comportament, s’han d’aplicar els mateixos criteris i procediment que a l’aula o al                 

passadís. El pati ha de ser, sobretot, un espai d’esbarjo i convivència. 

En tornar del pati, és convenient que el professorat estigui a l’aula esperant a l’alumnat, així evitarem                 

conflictes. 

 

7.8 Activitats per part de persones alienes al centre7.8 Activitats per part de persones alienes al centre  

PROTOCOL DE REBUDAPROTOCOL DE REBUDA   
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1. Rebuda de la persona que ve al centre a fer la xerrada o activitat per part de la persona                   

responsable de l’activitat. Quan es tracti d’activitats de tutoria serà el coordinador o la              

coordinadora de cicle o, en el seu defecte, la coordinadora Pedagògica. Si es tracta d’una               

activitat específica d’una matèria, serà el professorat implicat qui s’encarregarà de fer la rebuda. 

2. Acompanyar el visitant a l'aula i fer les pertinents presentacions a professorat i alumnat, segons               

la situació. 

3. Finalment, es farà un petit obsequi d’una carpeta del centre amb un petit recull sobre la figura                 

d’Eugeni Xammar o similar acompanyat d’un escrit d’agraïment i un bolígraf o record similar que               

hi haurà disponibles a direcció. 

  

7.9 Activitats fora del centre7.9 Activitats fora del centre  

Com que les sortides formen part de la programació de centre i són aprovades pel consell escolar,                 

l’assistència d’alumnat convocat i professorat participant hi és obligatòria, exceptuant les sortides            

que requereixen pernoctar fora de casa, en què el professorat s’oferirà voluntàriament. 

Sempre que sigui possible, es procurarà fer una rotació entre el professorat. 

La programació general de les sortides escolars, s’ha de fer dins del mes de setembre per tal que el                   

consell escolar de centre la pugui aprovar a l’inici de curs. En qualsevol cas, les sortides s’han de                  

comunicar al més aviat possible a la CASE, perquè en pugui tramitar l’aprovació al consell escolar. 

La relació alumnes/professorat acompanyant serà la prevista per les instruccions del Departament            

d’Ensenyament, excepte que el consell escolar en determini un altre règim. 

Per poder fer la sortida serà necessària l’assistència del 75 % de l’alumnat convocat. 

La no assistència d’un alumne a una sortida curricular ha de tenir una justificació mèdica o de causa                  

major, altrament comportarà la impossibilitat de participar a la sortida de tutoria de final de curs.  

La no assistència a una sortida ja abonada implicarà el retorn total o parcial de l’import única i                  

exclussivament si es presenta un justificant oficial. 

Tota activitat que impliqui sortir de l’Institut ha de ser:Tota activitat que impliqui sortir de l’Institut ha de ser: 

● Aprovada per l’equip docent corresponent i pel consell escolar. 

● Notificada pel professorat organitzador de la sortida a la coordinadora d’activitats i serveis             

escolars per escrit amb la màxima antelació. El model es troba a les safates de la sala de                  

professors i al moodle del centre. 

● Controlada per la coordinadora d’activitats i serveis escolars, que seguirà el següent procés : 

Comunicarà la sortida per escrit a l’equip directiu, a secretaria i a coordinació. 

 Revisarà que la sortida compleixi  els següents requisits: 

o Haurà d’estar aprovada per l’equip docent corresponent i  pel consell escolar. 

o La relació de professorat acompanyant caldrà que sigui compatible amb altres activitats            

del centre (xerrades, exàmens, etc.). 

o Caldrà que compleixi la normativa (número d’assistents, acompanyants, etc.) 

● Comunicada pel professorat organitzador de la sortida als pares (segons el model que es              
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troba a l’escriptori dels ordinadors de la sala de professors) per escrit en el termini d’una                

setmana d’antelació. 

● Autoritzada pels pares o tutors, mitjançant el retorn del full de comunicació de sortida              

degudament signat al professorat organitzador de la sortida almenys una setmana abans de             

la sortida. Si un estudiant no ha retornat l’autorització escrita en el termini establert, no podrà                

fer la sortida i haurà de quedar-se al centre. 

Tipus de sortides:  

a) Sortides pedagògiques i curriculars 

b) Sortides lúdiques 

Sortides pedagògiques i curriculars: 

a) L’assistència a aquestes sortides és obligatòria. 

b) La no assistència haurà de ser per causa major i estarà justificada documentalment. 

c) El mal comportament d’un o una estudiant en qualsevol sortida curricular pot comportar             

la inhabilitació per participar en les següents (sobretot les lúdiques) i tindrà una             

transcendència en les qualificacions. 

Sortides lúdiques: 

a) La comissió de convivència establirà quins alumnes no hi poden assistir pel seu mal              

comportament. 

b) La no assistència  a  les sortides curriculars limita l’assistència a les sortides lúdiques.  

c) L’acumulació de faltes d’assistència i/o retards a l’inici de la jornada lectiva pot privar              

l’assistència a les sortides lúdiques. 

d) El fet d’haver ocasionat desperfectes en el mobiliari i material del centre així com el               

material d’altres alumnes i altres membres de la comunitat educativa pot ser causa de              

privar de l’assistència a les sortides lúdiques.  

L’alumnat que té algun pagament pendent haurà de liquidar aquests abans de la propera sortida o                

activitat extraordinària. 

En el cas de cada sortida, la coordinadora d’activitats i serveis escolars comprovarà amb la               

secretària del centre que l’alumnat convocat no té encara pagaments pendents de sortides anteriors              

o de material escolar. 

ALTRES CONSIDERACIONS: 

- El professorat organitzador s’emportarà un mòbil de l'Institut i la farmaciola que li seran facilitats a                 

consergeria 

- El professorat organitzador ha de tenir cura de deixar a la CASE totes les dades importants relatives                  

a la sortida, especialment en el cas de pernoctacions i per poder preveure una substitució d’última                

hora en cas que fos necessari. 

- Igualment, haurà de recollir els tiquets/facturestiquets/factures dede lala visitavisita on constaran les dades del centre i                     

sobretot el CIF..   

[DADES DEL CENTRE: Adreça: Camí de Bigues, n.40-42, 08480 L’Ametlla del Vallès 
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CIF:CIF: Q-0801043-A   Telf. 938430125 / Fax: 938432025  

Codi centre (Dept. Ensenyament): 08054241   A/e: inseugenixammar@xtec.cat ] 

També caldrà omplir una graella com la següent que formarà part de la valoració que el professorat                 

fa del curs. Aquesta valoració s’inclourà a la memòria del departament i serà un referent per decidir                 

la realització o no de la sortida en anys següents. 

Valoració de sortidesValoració de sortides 

NIVELL: _________ DATA: ___/___/___ 

LLOC: 

PROFESSOR/A RESPONSABLE: 

Motiu de la sortida:  

 

 

INCIDÈNCIES:  

 

 

 

VALORACIONS:  

 

 

 

OBSERVACIONS:  

 

 

7.10 La farmaciola de l’Institut. Atenció sanitària7.10 La farmaciola de l’Institut. Atenció sanitària  

La farmaciola del centre és al lavabo del professorat. En són responsables del manteniment i ús els                 

conserges. El KIT dels alumnes diabètics és a la nevera de la sala de professors. 

En el cas d’accident que faci necessària atenció sanitària a l’hospital, es comunicarà immediatament              

a un membre de l’Equip Directiu, i des de consergeria s’avisarà a un taxi o ambulància per desplaçar                  

l’alumnat accidentat, que sempre serà acompanyat a l’hospital per un professor o professora de              

guàrdia. Un altre professor o professora de guàrdia avisarà als familiars. 

A nivell general el professorat que es trobi dirigint o vigilant una activitat en la que tingui lloc un                   

accident, haurà d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què disposi, i actuarà en tot                

moment amb la diligència deguda. 

En cas d’administració de medicaments en horari escolar, caldrà que: 
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- La família aporti un certificat o informe del metge o metgessa on consti el nom del pacient, la                  

pauta i el nom del medicament que ha de prendre. 

- La família aporti un escrit on es demani i autoritzi al personal del centre a administrar la                 

medicació prescrita. 

- La família aporti diàriament el medicament al centre mentre duri la seva prescripció. 

- El medicament no hagi de ser administrat per personal amb una formació determinada. 

 

7.11 Claus del professorat7.11 Claus del professorat  

Els conserges facilitaran les claus al personal del centre.  

Es recorda que sempre s’ha de tancar amb clau l’aula després d’utilitzar-la, si el grup d’alumnes no                 

continua en aquest espai. 

Les aules ordinàries tenen totes la mateixa clau. Les aules específiques tenen una clau específica. 

Al professorat que s’incorpora nou al centre se li lliuraran les claus que haurà de retornar quan deixi                  

de prestar servei a l’Institut.  

7.12 Trucades telefòniques i fotocòpies7.12 Trucades telefòniques i fotocòpies  

A la sala de professors hi ha un telèfon amb línia exterior a disposició del professorat.  

Fins a la no implementació del nou servei d’impressió en xarxa amb codi personal, les fotocòpies                

seran realitzades pel personal de consergeria.  

Les fotocòpies que excedeixin les cinc impressions per estudiant, hauran de ser venudes a              

consergeria en format de dossier. 

7.13 Manteniment del centre7.13 Manteniment del centre  

Davant de qualsevol desperfecte observat a l’Institut, cal comunicar-lo als conserges com abans             

millor, per tal que es puguin programar les reparacions oportunes.  

 7.14 Activitats complementàries i extraescolars 7.14 Activitats complementàries i extraescolars  

L’Institut ofereix a les famílies una proposta d’activitats educatives i de lleure que s’elabora              

conjuntament amb l’AMPA i amb l’assessorament i suport de la regidoria d’Ensenyament de             

l’Ajuntament de l’Ametlla que permet conciliar els horaris de Secundària amb el de les escoles de                

primària. Es tracta d’una oferta per als cinc dies de la setmana. 

Aquesta oferta, que es revisa anualment, inclou activitats d’aprenentatge de llengües estrangeres,            

tècniques d’estudi i activitat física i intenta satisfer la demanda puntual de les famílies. 

7.15 Adjudicació de premis7.15 Adjudicació de premis  

En cas que alumnat de l’institut resulti guardonat en un certamen o concurs que en les bases atorgui                  

específicament un premi a l’Institut, premi que calgui atorgar de manera individual, se’n farà publicitat               

per tal que totes les persones interessades puguin sol·licitar-lo presentant un escrit al registre del               

centre. Per escollir el beneficiari se seguirà el protocol següent: 

- entre els candidats, s’assignarà a qui hagi participat directament aquell curs en l’activitat que              

hagi motivat el premi atorgat 

- en cas que no n’hi hagi, s’assignarà al candidat que pugui gaudir abans del premi 
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- en cas d’empat entre candidats que compleixin les mateixes condicions, es dirimirà per la              

nota mitjana dels trimestres que es portin cursats en el moment que s’atorgués el premi a                

l’institut. 

  

7.16 Servei de menjador7.16 Servei de menjador  

L’Institut contracta un servei de menjador que permet als usuaris conciliar la vida familiar i les                

activitats extraescolars. Aquest servei tindrà cuina pròpia i elaborarà àpats amb criteris nutricionals             

correctes. El concessionari del servei de menjador oferirà també servei de cantina. 

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i sota el                

control i supervisió de la comissió de menjador del consell escolar.  

Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes en aquestes                 

NOFC.  

L’horari de menjador ocupa la franja de migdia, temps en què l'alumnat està sota la responsabilitat                

de l'equip de monitores que l'empresa estipuli.  

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació si            

s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador.  

7.17 Canvis de matèries optatives de 4t d'ESO7.17 Canvis de matèries optatives de 4t d'ESO  

La falta de regulació dels termes i període en què són possibles els canvis de les matèries optatives 

de 4t d'ESO i la importància en l'elecció d'aquest assignatures, ja que configuren l'itinerari de 

l'estudiant, porta a la necessitat d'establir-los. 

L'estudiant que vulgui canviar la seva matrícula d'una assignatura optativa de 4t d'ESO haurà de 

presentar una sol·licitud degudament motivada al registre del centre adreçada a la direcció.  

El termini per presentar la sol·licitud és de 15 dies des de l'inici de curs. 

7.18 De les queixes i reclamacions7.18 De les queixes i reclamacions  

Les reclamacions relatives a les qualificacions atorgades a l’alumnat vindran regulades pel que             

estipuli la Normativa d’inici de curs que publica cada any el Departament d’Ensenyament i, en               

qualsevol cas per l'article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol. 

En el cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que               

qüestionin la prestació del servei que ofereix l’Institut, serà d’aplicació la RESOLUCIÓ 1006 de 24 de                

maig de 2004 de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament. 

Pel que fa a queixes o reclamacions d’altres tipologies, els interessats podran presentar escrit davant               

la direcció del centre o del Director dels Serveis territorials del Departament d’Ensenyament al              

Maresme-Vallès Oriental, carrer Churruca 90, 08301 Mataró. 

7.19 Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu de l’Institut7.19 Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu de l’Institut  

Formen part del personal d’administració i serveis el personal auxiliar administratiu i subaltern del              

centre. 

En l’actualitat aquest personal està integrat per 1 auxiliar administratiu i 2 subalterns. 

Correspon al personal auxiliar administratiu:Correspon al personal auxiliar administratiu: 
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● La gestió dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

● La gestió administrativa de: baixes i altes de professorat. 

● La gestió acadèmica de: títols, expedients, convalidacions, certificats, baixes de matrícula,           

anul·lacions de matrícula, butlletins de notes, etc. 

●  Gestió de la correspondència: registre d’entrades i sortides. 

● Gestió de beques: recollida, revisió i tramitació de la documentació. 

● Gestió de l’arxiu de la documentació del centre. 

● Atenció al públic. 

Correspon al personal subaltern:Correspon al personal subaltern: 

● Vigilar les instal·lacions del centre. 

● Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...) i especialment de les               

persones alienes a l’Institut. 

● Tenir cura del material, el mobiliari i les instal·lacions del centre i informar a l’equip directiu de                 

qualsevol desperfecte o anomalia que detectin. 

● Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

● Atendre l’alumnat i el professorat. 

● Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu. 

● Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos i altres espais del centre. 

● Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

● Acollir, controlar i distribuir les comandes que arriben al centre (recepció, lliurament, recompte,             

trasllat...). 

● Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció d’un equip                

especialitzat. 

● Realització d’enquadernacions senzilles i similars sobre material propi de l’activitat del centre. 

● Realització de cartells informatius senzills i de documents de gestió i de control relacionats amb               

les seves tasques, sota la supervisió de l’equip directiu. 

●  Distribució dels impresos que li siguin encomanats. 

● Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos,            

atenció de consultes presencials i derivació, si s’escau. 

● Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

● Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 

● Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre,             

en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

● Encarregar-se d’avisar l’empresa de manteniment de les màquines fotocopiadores. 

● Quan acaben les classes, vigilar que no quedi cap finestra oberta, cap ordinador, ni cap llum                

encès a l'Institut. 

● Qualsevol altra activitat que li encomani la directora dins de les seves competències. 
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TREBALL DE RECERCATREBALL DE RECERCA 

L’EXPOSICIÓ ORALL’EXPOSICIÓ ORAL   

L’Exposició oral persegueix avaluar la capacitat de qui ha realitzat el Treball de Recerca per               

sintetitzar, exposar i defensar el tema. 

La composiciócomposició i els horarishoraris delsdels tribunalstribunals es faran públics amb suficient antelació. Cada tribunal està                 

format pel professor tutor del treball, un professor del departament o d’una àrea afí i un professor                 

d’un altre departament. 

Pel que fa a la duradadurada dede l’exposiciól’exposició, cada alumne disposarà de 25 minuts, 15 dels quals,                   

aproximadament, han de servir perquè l’alumne exposi els motius de la realització del treball, els               

objectius, el mètode emprat, els aspectes més importants del treball i les conclusions a què ha arribat. 

En els 10 minuts restants els membres del tribunal podran fer preguntes sobre diversos aspectes del                

treball: objectiu, metodologia, conclusions, tria de les fonts bibliogràfiques, etc. Convé, per aquest             

motiu, que l’alumne domini tota la informació que es presenta en el treball. 

Per preparar l’exposició oral cal pensar i formular clarament què es vol explicar del treball de recerca.                 

S’ha de tenir en compte que el tribunal ja l’ha llegit; per tant, cal elaborar un guióguió dede l’exposiciól’exposició o                      

esquema que contingui els punts bàsics que es pensa tractar de forma clara i jerarquitzada i que ha                  

de servir de guia durant l’exposició per a no perdre el fil i a no saltar cap punt. 

El contingut i l’estructura de l’exposició es basa en saber triar els aspectes més rellevants de la                 

recerca i acompanyar-los de els dades imprescindibles que facin entenedor el que s’ha volgut              

aconseguir. 

Aquest guió ha de constar de les parts següents: 

1. Introducció → en aquest apartat cal dir l’enunciat del tema, els motius per a la realització                

del treball i el plantejament dels objectius de la recerca. 

2. Desenvolupament → s’ha de fer una breu descripció del contingut del treball i triar les               

idees principals, explicar quina metodologia s’ha seguit per realitzar-lo, de quines parts            

consta el treball, quines fonts bàsiques s’han consultat, tot especificant els resultats que             

se n’han obtingut i com s’han interpretat. 

3. Conclusions → cal fer una síntesi de les idees que es dedueixen de l’exposició tot               

relacionant-les amb els objectius del treball, sense deixar de donar una visió crítica. 

Per ajudar i il·lustrar l’exposició es poden preparar materialsmaterials dede suportsuport: presentacions en powerpoint,                

maquetes, vídeos, documents sonors... Aquests suports han de contenir informació estrictament           

imprescindible. Han de ser clars a primer cop d’ull i només han de ser un ajut. L’exposició no es pot                    

convertir en la lectura d’allò que s’hi ha anotat. 

És convenient assajarassajar alguna vegada en veu alta lala presentaciópresentació amb tot el material que s’hagi                 

d’utilitzar i comprovar-ne la durada, tot controlant el temps que es dedica a cada part. 

En la presentació del treball davant del públic cal tenir en compte: 

● S’ha de començar amb una breu salutació i presentació. 

● S’ha de fer sense llegir i amb l’ajut del guió. 

61 



 

● Ha de ser clara, ben organitzada, entenedora i sintètica. 

● Cal mostrar-se convincent. 

● S’ha de parlar a poc a poc, amb veu alta i clara, amb fluïdesa i naturalitat, amb el to adient                    

per evitar la monotonia. 

● S’ha d’usar un lèxic adequat, en un registre coherent amb la investigació realitzada en el               

treball de recerca, sense col·loquialismes. 
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