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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) és una part fonamental del Projecte 
Educatiu del Centre (PEC). El PEC és l’eix i referència bàsica per a tota la comunitat educativa, 
essent el document que compromet tots els seus membres amb una finalitat comuna, una 
missió, una visió i uns valors. I el ROF desplega els seus principis pedagògics en una estructura 
organitzativa, un sistema de relacions i un funcionament concrets. 

El ROF va més enllà de l’antic Reglament de Règim Intern i no és un simple codi de sancions, 
sinó la concreció dels principis i objectius de l’Institut en actuacions concretes, per tal de 
contribuir a oferir un servei educatiu encaminat a la formació de ciutadans amb la seva pròpia 
escala de valors, basada però en la tolerància i el respecte que cal observar en primer lloc cap 
a les persones i les instal·lacions i béns de l’Institut, i en segon lloc cap a les pertinences 
col·lectives de la societat i el patrimoni cultural i ambiental comú. 

El ROF és llavors el conjunt de normes per les quals es regulen les relacions entre els membres 
de la comunitat educativa, entre els seus òrgans de decisió i participació, i el funcionament de 
l’Institut. En molts aspectes doncs va lligat per definició i fa referència al Sistema de Qualitat 
implantat. 

El ROF ha d’estar necessàriament basat en la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig (BOE del 4 de 
maig) de l’Educació (LOE), i en el Reglament Orgànic dels Instituts d’Educació Secundària (ROI) 
vigent, que en el moment de l’aprovació del present document és el Decret 120/2002 de 27 de 
setembre, BOIB del 5 d’octubre. 

Per aquest motiu no pot estar en contradicció amb les Instruccions anuals de la Conselleria 
d’Educació i Cultura per les quals s’estableix el funcionament dels Instituts. 

Cal establir com a disposició addicional que el present ROF haurà de ser revisat anualment en 
funció de les esmentades Instruccions, i en qualsevol cas en ser promulgat un nou ROI o una 
nova Llei general d’Educació. 

El ROF és complementa i detalla mitjançant el Sistema de gestió de qualitat, que està 
estructurat en els següents macroprocessos: 

 MP01. Oferta educativa, matriculació i horaris 

 MP02. Ensenyament i aprenentatge 

 MP03. Mesura, anàlisi i millora 

 MP04. Gestió documental 

 MP05. Estratègia i planificació anual 

 MP05. Gestió de persones 

 MP07. Gestió de recursos, compres i proveïdors 

 MP08. Altres serveis 
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2. ORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’annex 1 del present document s’analitza aquesta organització des de la perspectiva de les 
relacions que s’estableixen entre els diversos òrgans i sectors de la comunitat educativa. 

Aquestes relacions també es recullen al punt 3 del present reglament, analitzant els canals 
utilitzats pels estaments per relacionar-se, col·laborar i coordinar-se. 

 

2.1. ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LEGIATS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ 

 

2.1.1. EQUIP DIRECTIU 

L’equip directiu està format pels òrgans executius de govern: director, secretari i Prefectura 
d’estudis (cap d’estudis, cap d’estudis de capvespre i caps d’estudis adjunts). 
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L’equip directiu treballarà de manera col·legiada sota la coordinació i les instruccions del 
director, cadascun en l’àmbit de les seves competències específiques. 

El director supervisa i assessora en el compliment de les competències que els corresponen, 
que són totes aquelles que establertes a la LOE i al ROI. En especial coordina i dirigeix totes les 
activitats de l’Institut en la direcció establerta pel Projecte Educatiu de Centre. 

 

2.1.2. CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern i participació dels diferents sectors de la 
comunitat educativa en el control i gestió del funcionament del centre. 

Està format pel director, els caps d’estudis que aquest determini en interès del funcionament 
del propi Consell Escolar, tots amb dret a veu però només amb un vot, els representants del 
professorat, dels pares i mares, de l’alumnat, del personal d’administració i serveis, de 
l’associació de pares i mares (AMPA), de l’Ajuntament de Maó i de PIME, que es considera 
l’organització empresarial més representativa dins el context socioeconòmic de l’institut, 
sobretot en relació a la Formació Professional, a més del secretari, amb veu però sense vot. 

Les seves competències són totes aquelles que estableixen la LOE i el ROI. 

Número de membres efectius del consell en aquell moment i comptar la meitat perquè poder 
constituir. 

A l’inici de cada curs escolar i sempre després d’una renovació total o parcial es constituiran les 
comissions permanent, econòmica i de convivència, amb la composició establerta per la 
normativa vigent 

Per donar flexibilitat i agilitat a algunes de les seves funcions, el Consell Escolar pot delegar 
expressament en les comissions en el seu sí establertes determinades decisions que la 
normativa permeti. 

Per tant el Consell Escolar delega en la comissió permanent les següents funcions: 

- Totes aquelles relacionades amb el procés d’admissió d’alumnes, en particular la 
resolució de les reclamacions presentades pels sol·licitants. 

- Informar sobre els ajuts individualitzats de transport escolar. 

- Autoritzar les activitats complementàries i sortides escolars no incloses a la PGA. 

I en la comissió econòmica el Consell Escolar delega expressament: 

- Autoritzar les despeses superiors a 2100 euros i inferiors a 6000. 

 

2.1.3. CLAUSTRE 

El claustre és l’òrgan de govern i participació del personal docent pel que fa referència a tots 
els aspectes pedagògics. Com a tal, és responsable d’informar, planificar, coordinar, avaluar i 
decidir si escau, sobre tots els aspectes docents d’aquest.  

Les seves competències són totes aquelles que estableixen la LOE i el ROI.  

El Claustre podrà dividir-se comissions. En particular es preveu que el director pugui convocar 
una comissió del Claustre formada per tots els professors que imparteixen docència a una 
determinada etapa educativa. 
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La seva missió serà debatre i analitzar qüestions pròpies de l’etapa de què es tracti, i prendre 
decisions al respecte, que després seran elevades al Claustre en cas que la normativa així ho 
estableixi per tal de garantir-ne la legitimitat. 

Les comissions així constituïdes seran convocades i presidides pel director, hi assistiran els caps 
d’estudis que aquest determini en funció dels ensenyaments, i actuarà com a secretari el 
professor que el director estableixi. 

 

2.1.4. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 

Els òrgans col·legiats de govern, Claustre i Consell Escolar, es regeixen per la Llei 30/92 de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Seran convocats pel director almenys un cop cada trimestre, el qual n’establirà l’ordre del dia. 
Aquest podrà incloure en general l’aprovació de documents i qüestions, debats sobre 
determinats temes pedagògics o organitzatius, informacions de l’equip directiu i un torn obert 
de paraules. 

La convocatòria amb l’ordre del dia establert i la documentació necessària se farà arribar a tots 
els membres dels òrgans col·legiats de govern per correu electrònic. 

La convocatòria serà única, i en cas de no haver-hi el quòrum suficient se posposarà la reunió. 

Les reunions seran ordinàries quan estiguin previstes a la Programació General Anual, i 
extraordinàries en qualsevol altre cas. 

El director podrà ser substituït pel cap d’estudis que designi en cada cas. En cas d’absència del 
secretari el director designarà un professor que s’encarregui de l’elaboració de l’acta. 

Les actes s’han d’aprovar en la reunió immediatament posterior, tant si aquesta és ordinària 
com extraordinària. Es demanarà per l’existència d’observacions o desacords en la redacció. El 
president de l’òrgan consultarà el secretari i decidirà acceptar o refusar justificadament la 
petició d’esmena. En cas de demanar-ho a mà alçada almenys un 10% dels assistents es 
procedirà a votar l’aprovació de l’acta. 

Pel que fa als documents elaborats per l’equip directiu i sotmesos a l’aprovació de l’òrgan 
col·legiat, aquest ha d’haver estat a disposició de tots els seus membres amb una antelació 
d’almanco 7 dies naturals. Durant aquest període els membres de la comunitat educativa i els 
òrgans de coordinació docent hi podran fer suggeriments, propostes i/o observacions dirigides 
al president de l’òrgan col·legiat, que les incorporarà o no al text presentat per a l’aprovació. 

Els documents seran presentats a l’òrgan col·legiat pel director o persona en qui delegui. Els 
membres de l’òrgan col·legiat podran demanar la paraula per fer-hi aportacions, observacions 
o propostes de millora. La incorporació de qüestions no contemplades al text que se sotmetrà 
a votació serà decidida pel president. 

Això no obstant qualsevol membre de l’òrgan col·legiat podrà demanar la votació sobre un 
punt en particular o sobre el contingut de la seva intervenció. El president decidirà sobre la 
procedència o no de la petició. En qualsevol cas el text haurà de ser finalment aprovat o 
refusat en la seva totalitat en una votació única.  

Pel que fa als termes en què s’han de dur a terme les votacions, seran decidits en cada cas pel 
president de l’òrgan col·legiat, prèvia consulta si escau a l’equip directiu. 

El concepte, qüestió, decisió o text sotmès a votació serà establert clarament pel president 
prèviament a la votació, així com les respostes possibles (SI/NO, A FAVOR/EN CONTRA...). 
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Podrà fer-se votació secreta i nominal, votació a mà alçada, o mitjançant assentiment si així és 
demanat pel president de l’òrgan col·legiat i ningú hi expressa cap inconvenient. Excepte en els 
casos en què la normativa indiqui una organització diferent, l’escrutini serà dut a terme per un 
cap d’estudis, mentre el secretari anota els resultats i el president supervisa el procés i 
decideix sobre els casos de vots nuls. 

Els torns de paraula seran donats única i exclusivament pel president de l’òrgan col·legiat, que 
tanmateix propiciarà si escau i és possible els debats i les lliures interpel·lacions entre els seus 
membres, sempre que es compleixin uns requisits mínims d’ordre i respecte. 

 

2.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 

 

2.2.1. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT 

L’assistència als òrgans de coordinació docent és obligatòria per a tots els membres que els 
formen, i la puntualitat un requisit ineludible. 

Els òrgans de coordinació docent seran convocats en cada cas per la persona que estableix la 
normativa, que establirà l’ordre del dia i presidirà les reunions. Actuarà com a secretari en 
cada cas qui determini la normativa o el present ROF, i en el seu defecte el mateix president o 
aquell en qui delegui, que n’estendrà acta. 

Les votacions al sí dels òrgans de coordinació docent seran a mà alçada, excepte si qualsevol 
del seus membres demana una votació secreta. 

Al igual que als òrgans col·legiats de govern, no està permesa l’abstenció, i els vots 
s’expressaran sempre en termes de SI o NO. Això és especialment aplicable en els equips 
docents reunits en sessió d’avaluació a les decisions de promoció, titulació o incorporació als 
Programes educatius establerts (PDC, PIE, PQPI). 

En general aquells aspectes del funcionament dels òrgans de coordinació docent que no 
estiguin establerts o previstos a la normativa de la Conselleria d’Educació i/o al present ROF, 
seran determinats pel director de l’Institut en l’exercici de les seves competències com a cap 
del personal adscrit al centre, i per delegació seva per la Prefectura d’estudis. 

 

2.2.2. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS I DEPARTAMENTS DE FAMÍLIA PROFESSIONAL 

Els Departaments didàctics i de Família Professional són equips de treball que permeten la 
integració del professorat en la vida de l’institut. S’encarreguen d’organitzar i desenvolupar els 
ensenyaments propis de les matèries o mòduls corresponents i les activitats que se’ls 
encomanin dins l’àmbit de les seves competències. Constitueixen la via de participació del 
professorat en l’organització docent, com també un mitjà permanent de perfeccionament 
pedagògic i científic a través d’un sistema de reunions periòdiques dels seus membres. A cada 
departament s’integrarà el professorat que imparteixi ensenyaments propis de les àrees, 
matèries i mòduls assignats. 

Les seves competències són totes aquelles que estableix el ROI. 

En el nostre Institut estan constituïts els següents Departaments:  

 

 

 



  

 

Consell Escolar 23 d’octubre de 2014 

9 

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS PROFESSORAT (per especialitat) 

Biologia i geologia biologia i geologia  

Física i química física i química 

Ciències socials, geografia i història geografia i història 

Dibuix, educació plàstica i visual dibuix 

Educació física i esportiva educació física 

Formació i orientació laboral formació i orientació laboral 

Llengua castellana i literatura llengua castellana i literatura 

Llengua catalana i literatura llengua catalana i literatura 

Llengües estrangeres anglès 

Matemàtiques matemàtiques 

Música música 

Tecnologia tecnologia 

 

DEPARTAMENTS DE FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

PROFESSORAT (per especialitat) 

Activitats agràries (ACA) operacions de producció agrària 

Administració (ADM) administració d’empreses / processos de gestió administrativa,  

Electricitat i electrònica (ELE) sistemes electrotècnics i automàtics / instal·lacions 
electrotècniques 

Fabricació mecànica (FME) mecanitzat i manteniment de màquines / organització i 
projectes de fabricació mecànica 

Manteniment i serveis a la producció (MSP) processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 

 

Quan a l’Institut hi hagi un sol professor de determinada especialitat (per exemple Cultura 
Clàssica, Alemany, Filosofia, Economia), i per tant no pugui constituir un Departament, aquest 
s’integrarà en aquell que determini el director, oïda la Comissió de Coordinació Pedagògica.  

Al capdavant de cada departament figurarà un cap de departament, les funcions del qual les 
estableix el ROI. 

A més, els caps de departament han de: 

A. Assistir a les reunions de la comissió de coordinació pedagògica i informar 
posteriorment de tots els assumptes tractats als altres membres del departament. 

B. Assistir a totes les reunions a què sigui convocat pel director o cap d’estudis. 

C. Controlar i gestionar l’assignació econòmica del departament. 

En el cas dels Departaments de Família Professional, al cap de Departament li corresponen a 
més les següents funcions: 



  

 

Consell Escolar 23 d’octubre de 2014 

10 

A. Responsabilitzar-se de la feina dels coordinadors de cicle i de programa, dels tutors 
d’FCT, dels tutors de grup i, en general, de tots els membres del seu departament. 

B. Assistir a les reunions que convoqui el coordinador de pràctiques d’FP. 

C. Col·laborar amb els tutors i proposar, d’acord amb ells i el tutor d’FCT, les 
exempcions d’FCT que es sol·licitin. 

D. Supervisar el correcte desenvolupament de les sessions d’avaluació dels diversos 
grups, així com l’elaboració de la corresponent documentació per part dels tutors. 

E. Atendre les instruccions del cap d’estudis d’FP i, en general, col·laborar amb tot allò 
que estigui relacionat amb l’FP. 

El cap del Departament de Família Professional podrà ser proposat i/o designat indistintament 
entre els funcionaris del Cos de Professors de Secundària o del Cos de Professors Tècnics de 
Formació Professional pertanyents al Departament. 

 

2.2.3. DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 

El departament d’orientació de centre està format pel professorat de l’especialitat de 
pedagogia o psicologia, el professorat d’àmbit i el professorat de suport a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, d’educació compensatòria (especialistes de pedagogia 
terapèutica, atenció a la diversitat i audició i llenguatge), i d’altres programes específics 
d’atenció a la diversitat. 

Les seves competències són totes aquelles que estableix el ROI. 

El professorat d’àmbit tindrà la responsabilitat dels grups de Diversificació Curricular, i s’haurà 
de coordinar amb els Departaments corresponents a través del seu cap per al seguiment de la 
corresponent programació didàctica. 

El professorat especialista (PT, AD i AL) es constituirà en l’anomenat Equip de Suport, el qual 
atendrà l’alumnat abans esmentat d’acord amb l’organització establerta per la Prefectura 
d’Estudis i col·laborarà amb els professors assessorant-los en l’elaboració de les Adaptacions 
Curriculars Individuals. 

Com tot departament, està dirigit i coordinat pel cap de departament, les funcions del qual les 
estableix el ROI. 

 

2.2.4. EQUIPS DOCENTS 

Les seves competències són totes aquelles que estableix el ROI. 

A l’ESO i el Batxillerat, els equips docents estan constituïts per tots els professors que 
imparteixen docència als alumnes d’un mateix grup, coordinats pel seu tutor. 

L’equip docent es reunirà en sessions ordinàries com a mínim una vegada cada mes, i en 
sessions d’avaluació segons el que disposa la normativa. La reunió en sessió d’avaluació podrà 
substituir la sessió ordinària corresponent al mes en qüestió.  

L’equip docent se reunirà també sempre que sigui convocat pel cap d’estudis, a proposta, si 
escau, del tutor del grup. 

Les reunions dels equips docents on s’agrupin diferents cursos seran presidides pel cap 
d’estudis que estigui a càrrec dels corresponents ensenyaments, auxiliat o substituït si escau 
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pel coordinador/a de tutors. Ambdós tindran dret a veu i a vot. En cas d’empat el vot del cap 
d’estudis decidirà. 

Les reunions en sessió d’avaluació seran presidides pel tutor respectiu. En aquestes la 
presència del cap d’estudis respectiu i del coordinador de tutors seran per a donar suport 
normatiu i organitzatiu al procés, tindran dret a veu però no a vot. 

El professorat que fa suport dins l’aula o desdoblaments, no ha d’assistir a les reunions d’equip 
docent d’ESO i Batxillerat atès que es troba representat pel professor de la matèria 
corresponent, excepte indicació en sentit contrari de la Prefectura d’estudis. 

El professorat de matèries optatives i de Religió de 1r, 2n i 3r d’ESO no han d’assistir a les 
reunions d’equip docent, però si a les sessions d’avaluació i a aquelles que determini la 
Prefectura d’estudis per raons pedagògiques o organitzatives. 

A totes les reunions d’equip docent de 4t d’ESO i de Batxillerat hi ha d’assistir tot el 
professorat, excepte aquells que fan suport o desdoblaments. 

A les reunions dedicades al seguiment i avaluació d’alumnes, els professors cal que estiguin 
presents al llarg de tot el desenvolupament de la reunió, encara que ja s’hagi parlat dels seus 
alumnes. 

A la Formació Professional es constitueixen els equips docents de coordinació de cicle formatiu 
o de programa d’iniciació professional, que es reuneixen setmanalment. Dins d’aquesta reunió 
es tracten els temes que corresponen als equips docents de grup. Les presideix el coordinador 
de cicle o de programa. 

Cal que tot el professorat que forma part de l’equip docent faciliti amb l’antelació requerida, al 
tutor/a o a la Prefectura d’estudis, tota la informació verbal o escrita que se sol·liciti per a 
l’exercici de la seva tasca. 

Els equips docents d’ESO participaran en la confecció dels grups d’alumnes del curs següent, 
en reunions convocades per la Prefectura d’estudis amb aquesta finalitat a finals del més de 
juny i a principis de setembre, després de les corresponents avaluacions. 

En aquestes reunions tots els professors podran exposar per a cada alumne i combinació 
d’alumnes les seves valoracions pel que fa als possibles futurs agrupaments. Això no obstant, i 
atès que segons la normativa la competència de l’elaboració dels grups és de la Prefectura 
d’estudis, i també ho és la responsabilitat, el seu criteri prevaldrà per damunt de qualsevol 
altre. 

 

2.2.5. TUTORIES 

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent i és exercida per tot l’equip 
docent de manera col·legiada. 

Tanmateix cada grup tindrà almenys un professor tutor, designat pel director a proposta de la 
Prefectura d’estudis, entre els professors que imparteixen docència a tot el grup i 
preferentment entre els qui tinguin major nombre d’hores de docència al grup . 

Atenent a la gran importància de la figura del tutor del grup per a tots els processos individuals 
i de grup relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge, el perfil professional i personal del 
professor/a serà significativament considerat a l’hora de ser proposat per a exercir el càrrec de 
tutor/a, especialment als grups d’ESO. 

Això no obstant l’equip directiu tindrà en compte que el càrrec de tutor no sigui exercit sempre 
per les mateixes persones, procurant descansos o rotacions. Amb aquesta finalitat la Direcció 
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podrà, en l’exercici de les seves competències, modificar el repartiment de matèries proposat 
pels Departaments. 

L’equip directiu tindrà en especial consideració l’opinió dels tutors/es en les qüestions que 
afectin el respectiu grup d’alumnes, tant a nivell individual com col·lectiu, propiciant el 
necessari clima de col·laboració i enteniment. 

Tot el professorat ha de col·laborar amb els tutors i tutores en l’exercici de les seves funcions, 
ajudar-los en les feines que els siguin requerides, prestar-los tota la informació necessària i 
donant-los suport. 

Les seves competències són totes aquelles que estableix el ROI, i podran ser concretades per la 
Prefectura d’estudis. 

El tutor dels grups d’ESO impartirà també la matèria d’Activitats d’Estudi Assistit. 

A la Formació Professional hi ha dos tipus de tutoria:  

 Tutoria d’FCT, dedicada a organitzar la Formació en Centres de Treball (FCT) d’un cicle 
formatiu o d’un programa d’iniciació professional, i realitzar el seguiment dels alumnes que 
estiguin realitzant el seu període de practiques formatives en empreses. 

 Tutoria de grup, dedicada a la part docent i administrativa d’un grup concret d’alumnes, 
ben igual que a la resta d’ensenyaments. 

Cada tutor té, al seu horari lectiu, les hores establertes per la normativa amb el seu grup 
d’alumnes. Aquestes hores setmanals de tutoria són d’obligada assistència per a tots els 
alumnes del grup. 

A més disposarà com a mínim de dues hores complementàries per l’atenció a l’alumnat i a les 
famílies. 

En el cas d’alumnes que facin matèries o mòduls aïllats, l’assistència a l’hora de tutoria del 
grup queda condicionada a l’horari de classes de cada alumne en qüestió, a la decisió del tutor 
i a la seva disponibilitat horària per a atendre l’alumne, periòdicament, fora de l’esmentada 
hora de tutoria. No obstant, els alumnes en aquesta situació han de parlar, a principi de curs, 
amb els seus tutors i decidir conjuntament com planificaran la seva relació tutorial, quedant 
els acords presos recollits en l’acta de la reunió d’equip docent més propera. Altrament 
s’entendrà que assumeixen l’hora de tutoria en el seu horari de classes i que la seva assistència 
serà, per tant, obligatòria i computable. 

Les activitats que es duran a terme en aquestes hores de tutoria són, en general, les següents: 

 Discussió conjunta de problemes que afecten el grup. 

 Realització d’activitats que afavoreixin la cohesió i les bones relacions dels alumnes 
entre ells i amb el professorat. 

 Canalització i preparació de les sessions d’avaluació. 

 Totes aquelles activitats complementàries programades pels equips de tutors de cicle, 
pels equips docents o pels departaments. 

El departament d’orientació elaborarà, amb la col·laboració de l’equip directiu, del 
professorat, dels alumnes i dels pares, el pla d’acció tutorial (PAT), l’objectiu del qual és 
apropar-se a una educació integral, individualitzada i participativa. 

La Prefectura d’estudis es responsabilitzarà, amb la col·laboració dels coordinadors de tutors, 
de l’elaboració de la programació de tutoria. 
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Finalment hi haurà reunions de tutors d’ensenyaments similars, sota la presidència del cap 
d’estudis corresponent i l’auxili del coordinador de tutors, que n’elaborarà l’acta. 

Com a mínim es faran reunions setmanals de tutors de 1r i 2n d’ESO, de tutors de 3r i 4t d’ESO, 
i una reunió setmanal dels tutors de Batxillerat. La Prefectura d’estudis pot decidir fer reunions 
per cursos, particularment a l’ESO, en funció sobretot de les necessitats de seguiment i 
avaluació contínua dels alumnes. A la Formació Professional la reunió de tutors se convocarà 
amb la freqüència que determini el cap d’estudis. 

 

2.2.6. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

La Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) és l’òrgan de participació dels departaments 
didàctics i de família professional al centre. Està formada pel director, els caps d’estudis, els 
caps de departament, el coordinador de normalització lingüística i el coordinador d’activitats 
complementàries i extraescolars. També hi assistiran altres membres de la comunitat 
educativa quan el director ho consideri necessari en sessions específiques. 

La CCP seguirà el mateix règim de funcionament establert per als òrgans de govern col·legiats. 

Les seves competències són les que especifica el ROI. En particular: 

o Estableix els criteris pedagògics per a l’elaboració i revisió de tots els 
documents institucionals i de totes les activitats que se fan al centre. 

o Funciona com a fòrum de debat de qüestions pedagògiques, didàctiques, 
curriculars i metodològiques dins cada nivell educatiu o ensenyament, essent 
els seus acords establerts per majoria simple i votació secreta de caràcter 
vinculant per a l’equip directiu i la resta d’òrgans col·legiats i de coordinació 
docent. 

o Vehicula la participació de tot el personal docent a través del seu cap de 
Departament. 

o Serveix com a mitjà per a mantenir informat tot el professorat del centre sobre 
les activitats o projectes que s’hi fan. 

La CCP podrà ser estructurada en subcomissions o comissions de treball. Es preveu per tant la 
convocatòria d’una subcomissió formada pels Departaments didàctics més el Departament 
d’Orientació, i d’una altra subcomissió formada Departaments de Família Professional i el 
Departament de FOL. 

El director n’establirà la periodicitat, l’ordre del dia i el mètode per elaborar i aprovar les actes. 

La convocatòria amb l’ordre del dia establert i la documentació necessària se farà arribar als 
membres de la CCP únicament per correu electrònic. 

 

2.2.7. COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

La comissió de normalització lingüística té la finalitat d’assessorar l’equip directiu i als òrgans 
de govern col·legiats en les funcions de coordinació, impuls i manteniment de les activitats 
encaminades a incentivar i normalitzar l’ús de la llengua catalana i aconseguir els objectius que 
la normativa vigent assenyala, així com dur a terme les accions que la comissió  proposi i 
l’equip directiu aprovi. 

Està formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador de normalització lingüística i 
entre 2 i 4 membres del Claustre. 
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Les seves competències són totes aquelles que estableix el ROI. 

 

2.2.8. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars és un membre del Claustre, el qual, 
sota la dependència del cap d’estudis i en col·laboració amb l’equip directiu, elaborarà el 
programa anual d’activitats complementàries i extraescolars, coordinant la seva preparació i 
desenvolupament. 

Les seves competències són totes aquelles que estableix el ROI. 

Bàsicament, recull les propostes d’activitats extraescolars presentades pels Departaments, les 
estudia i, en cas de considerar-les interessants i factibles, les presenta a l’equip directiu i a la 
CCP. També s’encarrega de l’organització de les activitats extraescolars que li siguin 
encomanades per la Prefectura d’estudis. 

Donada la notable dedicació que aquestes tasques suposen, sempre que sigui possible aquesta 
coordinació comptarà amb un equip de professors, cadascun d’ells amb la dedicació horària 
que l’equip directiu estimi convenient, que col·laboraran amb el coordinador. Aquest equip de 
col·laboradors, sempre que l’elaboració dels horaris ho permeti, tindran una reunió setmanal 
amb el coordinador. 

 

2.2.9. ALTRES COORDINACIONS 

Donades les característiques i complexitat del centre i per tal de millorar-ne el funcionament, 
s’estableix la possibilitat de crear altres òrgans de coordinació docent o organitzativa. 

Entre ells es prefiguren els coordinadors i si escau les corresponents comissions, òrgans 
encarregats del desenvolupament d’una determinada àrea funcional dins l’Institut. 

El coordinador de la comissió de normalització lingüística i el coordinador d’activitats 
complementàries i extraescolars existeixen per defecte tal com estableix la normativa. 

A continuació es presenta una llista de coordinadors o comissions de coordinació, la qual no 
pretén ser exhaustiva: 

a) Coordinador d’administració (només si no hi ha secretàri/a adjunt/a) 

b) Coordinador ambiental 

c) Coordinador d’audiovisuals 

d) Coordinador de biblioteca 

e) Coordinador de convivència 

f) Coordinador de la central fotovoltaica 

g) Coordinador de formació 

h) Coordinador de gestió econòmica 

i) Coordinador de manteniment 

j) Coordinador d’Internet/Intranet 

k) Coordinador de pràctiques de formació professional 

l) Coordinador de prevenció de riscos laborals 
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m) Coordinador de qualitat 

n) Coordinador de mobilitat de Formació Professional 

o) Coordinador de mobilitat sostenible 

p) Coordinador de proves lliures i d’accés 

q) Coordinador de TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) 

r) Coordinadors de tutors (s’organitzaran per nivells o etapes segons proposi la 
Prefectura d’estudis). 

No obstant, l’existència d’una coordinació o comissió no establerta per la normativa no és 
preceptiva. La seva definició serà decidida per l’equip directiu a l’inici de cada curs depenent 
de les circumstàncies, necessitats i disponibilitats horàries, d’acord amb el procés PR0103. Les 
funcions de cada coordinador són les recollides en l’annex 2 del present document. 

Els coordinadors seran nomenats anualment pel director entre el professorat del centre i 
cadascun d’ells actuarà sota la dependència directa d’un membre de l’equip directiu. 

Els instruments per a la selecció de coordinadors seran la continuïtat, la memòria presentada 
de final de curs i la deliberació i anàlisi de l’equip directiu. 

Cada coordinador tindrà una assignació horària adequada per al compliment de les seves 
tasques, decidida per l’equip directiu en el marc de la planificació del curs que se fa entre els 
mesos de juliol i setembre. 

En aquells casos que així ho estableixi l’equip directiu, a un coordinador se li podran afegir un 
equip de professors, tots ells amb una assignació horària per poder donar suport a la tasca del 
coordinador corresponent, que se constituiran en comissió. 

A l’annex 2 del present ROF se concreten les tasques de cada coordinador. 

 

2.3. COMISSIONS 

Les comissions establertes per la normativa són: la comissió permanent i la comissió 
econòmica del Consell Escolar, així com la comissió de normalització lingüística i la comissió 
d’activitats complementàries i extraescolars del centre. La seva composició, competències i 
funcionament seran els establerts al ROI. 

A banda d’això es poden constituir comissions en el si de qualsevol dels òrgans de govern, 
unipersonals o col·legiats, i també en els de coordinació docent. També es poden constituir en 
el marc general de l’Institut, formades per membres qualssevol del Claustre o de la comunitat 
educativa. 

La formació de comissions del Consell Escolar haurà de ser aprovada per aquest òrgan 
col·legiat, així com la seva composició i normes de funcionament. El director les presidirà en 
qualsevol cas. 

En el cas de la resta de comissions que eventualment es puguin formar a l’Institut, podran 
originar-se a iniciativa de l’equip directiu, del Claustre o dels òrgans de coordinació docent, 
però hauran de comptar en qualsevol cas amb el vistiplau del director, que serà qui n’aprovarà 
la finalitat, composició i normes de funcionament. 

 

 Comissió de convivència 

file:///D:/ROF/coordinacions/tecnologies%20de%20la%20informació%20i%20la%20comunicació.doc
file:///D:/ROF/annex%202.doc
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La comissió de convivència mereix per les seves peculiars característiques un capítol apart, en 
estar formada per membres del Consell Escolar i del Claustre. 

Es crea arran del Decret 112/2006 de 29 de desembre, de qualitat de la convivència en els 
centres docents, i té la finalitat i funcions allí assignades. 

La seva composició serà la que s’estableix a l’esmentat Decret. Tal com aquesta mateixa 
preveu, el Consell Escolar va aprovar a la reunió de XX de XX de 2007 que la Comissió de 
convivència estigués formada per dos representants del sector dels pares, mares o tutors 
legals enlloc d’un, així com que fossin dos professors els representants del professorat, un 
elegit pel Claustre i l’altre el coordinador/a de la Comissió de Mediació del centre. D’aquesta 
manera el total de membres és de 10 persones incloent-hi el secretari de l’Institut que actuarà 
de secretari de la Comissió, amb veu però sense vot. 

Es reunirà almanco trimestralment sota la presidència del director, per elaborar, revisar i fer el 
seguiment del Pla de convivència del centre. A final de curs elaborarà l’informe anual sobre el 
Pla que elevarà al Consell Escolar per a la seva aprovació. 

La Comissió de convivència a proposta del director o de qualsevol dels seus membres 
analitzarà les incidències més significatives que s’hagin produït, les actuacions realitzades i els 
resultats aconseguits, en el marc de l’aplicació del Pla de convivència. 

La presència del coordinador/a de mediació ha de garantir la coordinació, coherència i traspàs 
d’informació entre les funcions del Servei de Mediació i la Comissió de convivència. 

La presència del cap d’estudis i del director garanteixen la coordinació, coherència i traspàs 
d’informació entre l’aplicació del procediment disciplinari i la Comissió de convivència. 

El model de funcionament serà participatiu, i els seus acords seran executats pel director del 
centre, sens perjudici de les competències dels òrgans unipersonals i col·legiats de govern i 
dels òrgans de coordinació docent. 

Les modificacions del Pla de convivència seran aprovades en la primera reunió del Consell 
Escolar que se celebri immediatament després de la seva aprovació a la Comissió de 
convivència. 

 

2.4. VOTACIONS ALS ÒRGANS DEL CENTRE 

Al professorat, com a personal al servei de l’Administració Pública, li és aplicable l’article 24 
apartat c) de la Llei 30/92 (RJPAC). Així el personal docent no es pot abstenir en cap votació en 
les quals participi. Açò inclou els òrgans col·legiats de govern (Claustre i Consell Escolar), els 
òrgans de coordinació docent (CCP, Equips Docents, etc.), i qualsevol Comissió del centre. 

Amb caràcter general les votacions seran ordinàries, és a dir, el sentit del vot es manifesta en 
signes convencionals d’assentiment o dissentiment. El silenci s’entendrà com a signe 
d’assentiment. Una vegada comptabilitzats els vots d’assentiment, si aquests conformen una 
majoria absoluta o qualificada segons escaigui, no és necessari comptabilitzar els vots de 
dissentiment. 

Les votacions podran ser nominals a petició del president o de la majoria simple dels presents. 
En aquest cas el secretari llegirà la llista de membres seguint l’ordre del full de firmes, els quals 
en ser nomenats diran “si” o “no”. 

La votació secreta es farà en els següents casos: 

1. Si l’assumpte afecta a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, drets 
regulats a l’article 18.1 de la Constitució. 
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2. Quan es tracti de supòsits previstos a la pròpia normativa. 

3. Quan l’òrgan col·legiat així ho hagi acordat prèviament per majoria simple dels 
assistents 

En el cas del Consell Escolar, el director, el cap d’estudis, els representants del professorat i del 
personal no docent no es poden abstenir, però la resta dels membres que no són personal al 
servei de l’Administració Pública sí. Per tant en les votacions secretes caldrà habilitar dues 
urnes o recipients separats on ubicar els vots. 

 

2.5. PROFESSORAT 

És el col·lectiu encarregat de desenvolupar les funcions pedagògiques i didàctiques de 
l’Institut, i imparteix docència en els diversos nivells d’ensenyança: Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Tots els professors formen part del Claustre i 
participen en la gestió i organització del centre a través dels seus representants en el Consell 
Escolar, que actuen com a portaveus del col·lectiu al qual representen.  

Cada professor pertany al Departament didàctic o de Família Professional a què corresponguin 
les matèries, àmbits o mòduls que imparteix. En el cas de professors que, tot i pertànyer a un 
departament, imparteixen alguna matèria o mòdul d’un altre, també estan adscrits a aquest i 
en seguiran les directrius per al bon funcionament de l’activitat docent. 

Cada professor forma part, també, dels equips docents dels grups als quals imparteix docència. 

Els professors han de procurar construir entorns d’aprenentatge rics, motivadors i exigents, i 
treballar sota els principis de col·laboració i treball en equip. 

Tot el personal docent del centre té reconeguts els drets fonamentals establerts a la 
Constitució Espanyola, i en particular i segons l’article 18 el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquest dret se concreta a la Llei orgànica 1/1982 de 5 
de maig de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge. 

Les funcions del professorat són les següents: 

1. Programar i desenvolupar l’ensenyament de las àrees, matèries i mòduls que 
tinguin encomanats d'acord amb els objectius mínims proposats en el projecte 
curricular de l’etapa corresponent; desenvolupar la programació didàctica del 
seu departament, elaborant les corresponents programacions d’aula, que han 
d’incloure els continguts, els objectius didàctics i les activitats d’aprenentatge, 
organitzades en unitats didàctiques seqüenciades, les corresponents 
adaptacions curriculars individuals i els sistemes d’avaluació i de recuperació. 

2. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, donant-ne compte als 
respectius tutors de grup i informant per escrit en cadascuna de les 
avaluacions ordinàries i en l’extraordinària. 

3. L’avaluació contínua dels propis processos d’ensenyament. 

4. La tutoria dels alumnes, la direcció i orientació del seu aprenentatge, i el 
suport en el seu procés educatiu en col·laboració amb les famílies. 

5. L’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, col·laborant si 
és necessari amb els serveis especialitzats de les diferents Administracions. 

6. L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral 
de l’alumnat.  
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7. La promoció, organització i participació en les activitats complementàries que 
es desenvolupin dins o fora del centre. 

8. La contribució a que les activitats del centre se duguin a terme en un clima de 
respecte, tolerància, participació i llibertat, per tal de fomentar en els alumnes 
els valors de la ciutadania democràtica.  

9. La informació periòdica a les famílies al voltant del procés d’aprenentatge dels 
seus fills i filles, així com la orientació per tal que hi puguin cooperar.  

10. La coordinació de las activitats docents, de gestió i de direcció que els hi siguin 
encomanades. 

11. La participació en la activitat general de l’Institut, col·laborant amb els altres 
professors del centre en les qüestions que siguin convenients per a garantir el 
desenvolupament correcte i coordinat de les activitats del centre. 

12. La participació en els plans d’avaluació que es determinin per part de l’Institut 
o de la Conselleria d’Educació. 

13. La investigació, l’experimentació, la innovació i la millora contínua dels 
processos d’ensenyament corresponent. 

14. Totes aquelles que es derivin del correcte compliment del present reglament 

Tot el personal docent de l’Institut té dret a la llibertat d’ensenyament dins del compliment de 
la legislació vigent, els projectes institucionals o pedagògics del centre, la programació i 
directrius dels Departaments didàctics i de Família Professional, i els acords dels equips 
docents, i ser respectat en el desenvolupament de les seves funcions docents. 

Els deures específics de mestres i professors de l’Institut són: 

a) Atendre degudament les seves classes i avaluar la seva pròpia activitat.  

b) Assistir amb puntualitat a les reunions de Claustre, Departament, Equip Docent, 
Cicles, i a totes aquelles a les quals sigui convocat pel director o per indicació seva. 

c) Executar correctament les tasques que se li hagin assignat en les hores 
complementàries del seu horari. 

d) Participar en les activitats complementàries que s'organitzen a nivell de centre. 

e) Col·laborar i auxiliar els tutors o tutores de grup en tot allò que aquests els hi 
requereixin (qüestionaris, informacions generals o específiques, etcètera). 

f) Oferir tota la informació possible a les famílies, sota la coordinació del tutor/a, 
sobre: 

a. El desenvolupament diari de les tasques lectives encomanades a l’alumne/a 
(deures). 

b. El procés d’aprenentatge en la matèria o mòdul que correspongui. 

c. L’avaluació i la qualificació de la matèria o mòdul 

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Qualsevol absència prevista s’ha de sol·licitar personalment al director emplenant el model 
establert a tal efecte, amb la màxima antelació possible i sempre amb un mínim de 48 hores. 



  

 

Consell Escolar 23 d’octubre de 2014 

19 

El director podrà sol·licitar al professor els aclariments que consideri oportuns per tal de 
valorar adequadament la petició. 

El director resoldrà en un sentit o altre prèvia consulta si escau amb la Prefectura d’estudis, en 
funció de: 

- Naturalesa i característiques del motiu exposat. 

- Drets laborals establerts per la normativa. 

- Eventual justificació documental prèvia. 

- Disponibilitat de professorat de guàrdia durant l’absència. 

- Preparació de feines lectives per als alumnes que se faran sota la supervisió 
del professor de guàrdia. 

- Valoració que faci l’equip directiu de la repercussió en les activitats lectives i 
complementàries en les quals participa el professor absent. 

Si la resolució és favorable ho comunicarà al professor i al cap d’estudis corresponent per 
organitzar les activitats en absència d’aquell professor. 

En cas de sol·licitud d’absència als Cicles Formatius, es valorarà la possibilitat de fer canvis de 
classes entre professors del mateix Cicle per minimitzar l’impacte sobre els alumnes. 

I en el cas dels Cicles de Grau Superior en horari de capvespre, si no afecta les hores 
complementàries els canvis entre professors serà suficient siguin comunicats verbalment amb 
la mateixa antelació establerta al cap d’estudis o al cap del Departament. 

Les absències per motius no previstos s’han de comunicar immediatament per telèfon a la 
Prefectura d’estudis. El mateix dia aquesta ho posarà en coneixement del director, el qual durà 
un registre de faltes no justificades. 

Com a màxim a l’endemà de la incorporació s’ha de lliurar al director el model de notificació 
d’absència, així com la documentació oportuna per a justificar el motiu de l’absència que 
estableix la normativa. Si el director considera l’absència o el retard com a injustificats, 
comunicarà per escrit aquesta circumstància a l’interessat en el termini de tres dies, qui haurà 
de presentar les al·legacions oportunes així com la documentació que li sigui requerida si el 
director raonadament ho estima necessari. 

En cas de no justificar-ho, la Direcció ho comunicarà al Departament d’Inspecció Educativa qui 
seguirà els procediments establerts. 

Si  a l’endemà de la incorporació no se lliurà el full de sol·licitud de justificació de la falta 
d’assistència o retard, aquesta podrà ser considerada com a no justificada. Llavors se 
comunicarà per escrit al professor aquest fet en el termini de tres dies. 

Les convocatòries oficials de la Conselleria d’Educació, així com l’assistència a activitats  
complementàries, o en representació de l’Institut per indicació del director, no precisaran de 
sol·licitud d’absència atès que aquesta serà elaborada d’ofici per la Prefectura d’estudis. 

L’acumulació de retards no justificats en la incorporació a qualsevol activitat lectiva o 
complementària tindran la consideració de faltes d’assistència en els terminis que el director 
estableixi en funció del temps de retard i la reincidència. 

Els fulls de sol·licitud o notificació d’absència, els fulls de firmes de les reunions dels òrgans de 
coordinació docent, el full de tasques pel professorat de guàrdia i el registre de faltes 
d’assistència que emprin els caps d’estudis seran els documents emprats per la Prefectura 
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d’estudis per al control d’assistència del professorat i per l’elaboració de l’estadística mensual 
que requereix la Conselleria d’Educació. 

Totes les faltes d’assistència detectades o comunicades telefònicament per causa 
sobrevinguda, seran posades en coneixement del director el mateix dia en què es produeixin. 

Tal com determinen les Instruccions per a l’organització i funcionament dels Instituts 
aprovades anualment per la Conselleria d’Educació, les absències no justificades seran 
comunicades al director general de Personal Docent i al Departament d’Inspecció. 

 

2.6. ALUMNAT 

Cada alumne del centre pertany a un grup. Dins cadascun dels grups l’alumnat escollirà dos 
representants, el delegat i el sotsdelegat, els quals assumiran les tasques i responsabilitats 
necessàries per a la correcta integració del grup en l’organització del centre. 

Els delegats i subdelegats de grup formen part de la junta de delegats d’alumnes, en la qual hi 
participen també els representants dels alumnes en el consell escolar. 

Les funcions dels representants dels alumnes, així com de la junta de delegats es troben al ROI. 

La Junta de delegats s’ha de reunir almenys trimestralment. La primera reunió del curs serà 
convocada com a molt tard el mes d’octubre pel director, i ha de servir per escollir el/la 
president/a i el/la secretàri/a de la junta de delegats, d’entre els seus membres. 

A partir d’aquí la Junta de delegats se reunirà sempre que la convoqui el seu president/a, que 
n’establirà l’ordre del dia. El director oferirà el seu suport i assessorarà la Presidència de la 
junta de delegats en tot allò que sigui necessari. 

La presidència de la Junta de delegats haurà de comunicar al director la seva intenció de 
convocar la Junta almanco amb 72 hores d’antelació, i aquest n’haurà de donar el vistiplau. 

L’equip directiu ha de garantir el dret de reunió de l’alumnat, així com facilitar l’espai adient i 
els recursos necessaris. Això no obstant prendrà les mesures necessàries per tal es respectin 
en tot moment els preceptes del ROF. 

A les reunions de la Junta de delegats hi assistirà sempre el director o un cap d’estudis, així 
com els professors que hi siguin convidats per la Presidència, tots ells amb veu però sense vot. 

El director oferirà el seu suport i assessorarà la Presidència de la junta de delegats en tot allò 
que sigui necessari, particularment en l’elaboració de les convocatòries i la redacció de l’acta, i 
donant totes les explicacions oportunes davant els requeriments dels delegats. 

El director i la Prefectura d’estudis atendran els requeriments individuals dels delegats, en el 
marc de la Junta de delegats o fora d’ella. En aquest darrer cas haurà de tractar-se d’un 
assumpte de l’àmbit de la seva competència i que no pot se resolt pel tutor respectiu. 

El director i per delegació la Prefectura d’estudis podrà convocar els delegats d’un determinat 
nivell o etapa educativa per tractar assumptes que els afectin. 

Aquells representants dels alumnes que, amb la seva actitud, demostrin manca de 
responsabilitat envers les seves obligacions, podran ser destituïts del seu càrrec, especialment 
si han comès una falta greu o han acumulat tres faltes lleus. 

En aquest cas el tutor comunicarà el cessament a la resta d’alumnes del grup i procedirà al 
nomenament d’un substitut, ja sigui directament o mitjançant una nova votació, en la qual 
l’alumne cessat pot ser elector però no elegible. 
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Els delegats de grup tenen dret a participar en les sessions d’avaluació del seu grup. Amb la 
seva intervenció ajudaran l’equip docent a valorar correctament l’assoliment dels objectius i a 
examinar conjuntament els problemes que hagin pogut produir-se. 

Aquesta intervenció ha de ser preparada i posada per escrit en una sessió de tutoria prèvia a 
l’avaluació, per garantir que és representativa de l’opinió del grup. Un cop elaborat, aquest 
informe de la intervenció del delegat l’ha de guardar el tutor fins el dia de l’avaluació, essent 
també responsabilitat del tutor informar els delegats del dia i l’hora en què aquesta es durà a 
terme. En la sessió de tutoria posterior a l’avaluació, els delegats han d’informar els seus 
companys dels assumptes tractats, dels acords presos, de les recomanacions de l’equip 
docent, etcètera. 

En general el delegat o delegada, i en absència seva el sotsdelegat, és el responsable de recollir 
de Consergeria la carpeta que conté el full de control d’assistència i altres informacions, cada 
dia, en iniciar-se la jornada lectiva, tant al matí com al capvespre. Un cop finalitzades les 
classes retornarà la carpeta a Consergeria. 

A 1r i 2n d’ESO, seran tots els alumnes del grup qui assumiran diverses tasques necessàries per 
al bon funcionament de l’aula, per tal que tots se’n facin responsables, i aconseguir que el 
delegat i subdelegat puguin tenir més dedicació a les seves funcions de representativitat i 
comunicació. Així, dos alumnes del grup de forma rotatòria segons organitzi el tutor/a, 
s’encarregaran de: 

1. Recollir cada dia de Consergeria la carpeta amb el full de control d’assistència, dur-la a 
les diferents aules al llarg del matí, i al final del dia, dipositar-la novament a 
Consergeria, en tost del delegat/da. 

2. Anotar els deures al suro i dins la carpeta del full d’assistència, en el moment en què 
qualsevol professor els posa. 

3. Col·laborar amb el tutor/a i revisar l’ordre i la neteja a l’aula, el bon ús del material i les 
instal·lacions, les necessitat de reparacions, etc. 

Els tutors i tutores supervisaran la correcta realització de les tasques anteriors. 

Les carpetes seran reposades per l’Institut trimestralment. 

La conservació de la carpeta serà responsabilitat de tot el grup. Si la Tutoria o l’Equip Directiu 
detecten que es troba en mal estat abans de finalitzar el trimestre, el grup serà amonestat 
d’acord amb l’apartat 4 del present ROF. 

 

2.7. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

El personal d’administració i serveis desenvolupa tasques imprescindibles de suport a 
l’activitat docent: administratives, consergeria, neteja, auxiliar tècnic educatiu i fisioteràpia. 

Tot el personal d’administració i serveis del centre té reconeguts els drets fonamentals 
establerts a la Constitució Espanyola, i en particular i segons l’article 18 el dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquest dret se concreta a la Llei orgànica 
1/1982 de 5 de maig de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia 
imatge. 

El seu calendari laboral és l’establert amb caràcter general pels funcionaris de la Comunitat 
Autònoma. Han de romandre per tant a l’Institut durant tot els dies del curs escolar, des de 1 
de setembre fins el 30 de juny, i també el mes de juliol. Durant els períodes de vacances 
escolars de Nadal i Setmana Santa en què l’Institut està tancat no hauran d’assistir amb 
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regularitat al centre, únicament aquells dies o per aquelles tasques específiques que el director 
determini. La jornada laboral serà establerta pel secretari de l’Institut seguint les indicacions 
del director. 

El personal d’administració i serveis pot ser funcionari (de carrera o interí) o personal laboral 
(fix o eventual). Als primers els és d’aplicació la legislació sobre funcionaris vigent, tant estatal 
com autonòmica. En el cas del personal laboral hi ha un conveni en vigor signat entre la 
Conselleria d’Interior i els sindicats. 

 

Oficina 

L’Oficina de l’Institut forma part de la Secretaria. El seu personal està format per un cap de 
secretaria i dos auxiliars administratius, tot i que habitualment no estan cobertes totes les 
places. 

Tenen al seu càrrec el desenvolupament dels processos administratius: matriculació, beques i 
ajudes, gestió acadèmica, llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, etcètera. 

El seu horari laboral és amb caràcter general els matins de 8 a 14:30, tot i que podrà 
flexibilitzar-se en funció de les necessitats personals, així com atendre determinats capvespres 
si les circumstàncies ho requereixen prèvia negociació entre el director i el personal afectat. 

 

Servei de neteja 

L’Institut necessita almenys cinc persones per atendre adequadament aquest servei, per tant 
l’equip directiu procurarà que la Conselleria d’educació proveeixi aquest número de 
treballadors/es. 

La seva jornada i la concreció de l’horari seran establerts pel secretari d’acord amb les 
indicacions del director, però en qualsevol cas hi haurà d’haver com a mínim dues desadores 
pel matí i dues pel capvespre. 

El repartiment de les zones de neteja entre les diferents desadores serà establert i supervisat 
pel secretari, seguint el criteri del repartiment equilibrat dels espais, però atenent també si 
escau a la dificultat de les feines dins cada espai. 

 

Consergeria 

La plantilla de la Consergeria està formada per quatre ordenances, un dels quals disposa de 
l’habitatge annex a l’Institut. 

El seu horari laboral serà negociat entre el director i el personal de la Consergeria, i en 
qualsevol cas ha de garantir la permanència d’almenys un ordenança durant tot el període que 
l’Institut està obert al públic, i dos en el torn de matí. Caldrà contemplar a més que un 
ordenança ha de començar la seva feina a les 7:30 per procedir a l’obertura de portes i reixes, i 
que els del capvespre acaben sobre les 22:15. 

Les seves funcions, que desenvoluparan sota les directrius organitzatives del secretari, són: 

- Reprografia. 

- Custòdia i subministrament al professorat de material d’oficina. 

- Control d’entrades i sortides. 

- Obertura i tancament dels accessos a l’Institut, i de les persianes. 
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- Custòdia i disposició de les claus d’aules i dependències del centre. 

- Trasllat de la correspondència oficial i de Correus. 

- Missatges i compres, per encàrrec únicament del director o el secretari. 

- Atenció i informació a la comunitat educativa. 

- Atenció al públic en general, per telèfon i personalment. 

- Totes aquelles funcions auxiliars que de mutu acord s’estableixin entre el director i 
el personal de la Consergeria. 

 

Personal no docent del Departament d’educació 

Es tracta fonamentalment dels perfils laborals d’Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) i el/la 
Fisioterapeuta. 

Ambdós desenvolupen les tasques establertes per la normativa. Són membres del 
Departament d’orientació i treballen de manera col·laborativa amb el personal docent, tant 
d’aquest Departament com de la resta de l’Institut, en l’atenció a l’alumnat de necessitats 
educatives especials. 

Depenen orgànicament del secretari en tant que personal no docent, però funcionalment 
segueixen les indicacions del cap del Departament i de la Prefectura d’estudis. 

En cas d’incorporar-se a aquest Departament altre tipus de personal no docent, educadors 
socials, treballadors socials, mediadors culturals, etcètera, se seguiran les instruccions 
particulars que estableixi la Conselleria, i en el seu defecte el que s’indica en aquest ROF i/o les 
indicacions de l’equip directiu. 

 

2.8. PARES I MARES 

Els pares, mares i tutors legals dels alumnes són fonamentals per al funcionament de la tasca 
educativa. Per tant s’estableix com una prioritat de l’Institut la constant col·laboració entre 
professorat i famílies a tots els nivells. 

Els pares i mares d’alumnes del centre tenen els següents drets:  

a) Presentar propostes o peticions i participar en la gestió i control del centre a 
través dels seus representants en el Consell Escolar. 

b) Així mateix, els pares i mares d’alumnes tenen dret a ser informats de totes les 
activitats que es desenvolupen al centre, de les normes de convivència i dels 
projectes i normatives que els afecten.  

c) Participar en les activitats extraescolars.   

d) Rebre informació periòdica del procés d’aprenentatge dels seus fills.  

e) Col·laborar amb els professors en l'educació dels seus fills.  

f) Reclamar contra les qualificacions dels seus fills seguint el procediment 
reglamentari. 

g) Examinar, prèvia petició, els instruments d'avaluació dels seus fills, i ésser 
informat sobre l’aplicació en ells dels criteris d’avaluació establerts a la 
Programació Didàctica del Departament en presència del professor afectat o del 
corresponent cap del Departament. 
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h) Que els seus fills rebin una educació integral, segons el projecte educatiu de 
centre, la programació general anual i la legislació vigent.  

i) Formar part de l'associació de pares i mares d'alumnes i participar en les activitats 
que aquesta organitzi. 

j) Participar en el govern i gestió del centre a través de l'AMPA i/o dels seus 
representants al consell escolar. 

k) Tots aquells que recull la normativa vigent i els que es derivin del compliment del 
present reglament. 

Tots els pares tenen els següents deures:  

a) Assistir a les reunions i entrevistes personals a les quals siguin convocats pel tutor, 
el cap d’estudis o el director. 

b) Preocupar-se pel procés d’aprenentatge dels seus fills. 

c) Assegurar que l’alumne/a realitza les tasques lectives encomanades fora de 
l’horari lectiu. 

d) Col·laborar amb els professors, particularment amb els professors tutors dels seus 
fills, en el seguiment acadèmic i en el comportament adequat de l’alumne. 

e) Responsabilitzar-se de que els seus fills vagin al centre amb puntualitat, en 
condicions higièniques adequades i amb el material didàctic necessari. 

f) Procurar per l’assistència regular dels seus fills a l’Institut, i en particular quan es 
duguin a terme activitats complementàries, i justificar per escrit les faltes 
d'assistència dels seus fills. 

g) Dotar els seus fills del material necessari per al seu aprenentatge. 

h) Procurar per l’adequat respecte i consideració dels alumnes envers el professorat 
i el personal no docent. 

i) Respectar i fer respectar als seus fills o pupils les normes contingudes en el 
present ROF i les orientacions educatives del professorat. 

j) Tots aquells que recull la normativa vigent i els que es derivin del compliment del 
present reglament. 

 

3. CANALS DE COORDINACIÓ I DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Els mecanismes bàsics per garantir la coordinació i la participació de tota la comunitat 
educativa en el nostre centre són els documents institucionals (projectes, plans, 
programacions, memòries, etc.) i les reunions. 

 

3.1.  DOCUMENTS INSTITUCIONALS 

La legislació vigent preveu que els centres educatius disposin d’autonomia per definir el seu 
model de gestió organitzativa i pedagògica, adequant-lo a les seves particularitats i a les 
necessitats de l’entorn. Aquest model autònom s’ha de concretar en el projecte educatiu de 
centre (PEC), que inclou el present reglament d’organització i funcionament (ROF), el projecte 
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lingüístic de centre (PLC), el pla de convivència (PC), i altres projectes i plans específics que 
determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també els projectes curriculars (PC’s). 

 

3.1.1.  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) 

El PEC representa la planificació institucional del centre; concreta les intencions educatives 
consensuades per tota la comunitat educativa i serveix per a donar sentit i orientar el conjunt 
de les activitats del centre. 

L’elabora l’equip directiu tenint en compte els continguts mínims establerts al ROI, el context 
socioeconòmic i cultural del centre, les característiques de l’Institut, les necessitats educatives 
específiques de l’alumnat, les directrius i propostes del consell escolar, les propostes del 
claustre i les aportacions dels alumnes a través de la junta de delegats, i dels pares i mares 
d’alumnes, a través de l’AMPA, seguint el procediment determinat al procés del Sistema de 
Qualitat PR0501. 

Un cop elaborat, serà debatut per tots els sectors de la comunitat educativa, sotmés a la 
consideració del Claustre mitjançant votació nominal i secreta, i aprovat per majoria de dos 
terços del consell escolar, que en farà l’avaluació. És un document públic, al qual ha de tenir 
accés tota la comunitat educativa. Es revisarà periòdicament segons allò que s’estableix al 
Sistema de Qualitat, i com a mínim, cada cinc anys. 

 

3.1.2. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD) 

El PAD l’elabora l’equip directiu a partir de les directrius del ROI, els recursos del centre i 
l’oferta formativa existent, amb les aportacions de la Comissió Pedagògica, el departament 
d’orientació i els equips docents. Un cop elaborat, serà aprovat pel consell escolar, que en farà 
l’avaluació. És un document públic que s’incorporarà al PEC, i per tant hi ha de tenir accés tota 
la comunitat educativa. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat inclourà l’oferta de matèries optatives, les mesures ordinàries 
d’atenció a la diversitat dins l’aula de cada Departament, i el disseny i programació general 
dels Programes de Diversificació Curricular i de Qualificació Professional Inicial i de l’Equip de 
Suport. 

 

3.1.3. REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (ROF) 

El ROF l’elabora l’equip directiu a partir de les directrius del ROI i amb la participació dels 
diversos sectors de la comunitat educativa i tenint en compte la normativa vigent respecte als 
drets i deures de l’alumnat. Un cop elaborat, serà aprovat pel consell escolar, que en farà 
l’avaluació. És un document públic que s’incorporarà al PEC, i per tant hi ha de tenir accés tota 
la comunitat educativa. 

 

3.1.4. PROJECTE LINGÜÍSTIC (PLC) 

El PLC l’elabora l’equip directiu a partir de la normativa vigent i les aportacions que han de fer 
la Comissió Pedagògica, hagin pogut fer el claustre i la comissió de normalització lingüística. Un 
cop elaborat, serà aprovat pel consell escolar, que en farà l’avaluació. És un document públic 
que s’incorporarà al PEC, i per tant hi ha de tenir accés tota la comunitat educativa. 
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El seu objectiu fonamental és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període 
d’escolarització obligatòria, la competència lingüística en català i en castellà i, almenys, en una 
llengua estrangera. 

 

3.1.5. PROJECTES CURRICULARS D’ETAPA (PC) 

Els Projectes Curriculars són un conjunt de decisions sobre els diferents elements del 
currículum que pretenen donar resposta, des de la pròpia realitat del centre, a la formació 
integral de l’alumnat i assegurar la coherència del conjunt d’actuacions del professorat de 
l’etapa. 

Un cop desapareix de la normativa aquest document institucional com a preceptiu, però 
entenent que el concepte continua essent vàlid, l’equip directiu d’acord amb la Comissió de 
coordinació pedagògica n’establirà les directrius sobre la seva estructura, extensió i àmbit. 

En el moment de l’aprovació del present Reglament, es manté el Projecte Curricular de 
Formació Professional, com el conjunt de decisions organitzatives i metodològiques comunes a 
tots els cicles formatius. També afectarà els programes de qualificació professional en els 
aspectes que fan referència als àmbits lligats a una qualificació professional. 

També es considera adient l’existència d’un Projecte Curricular de Cicle per a cadascun dels 
cicles impartits per l’Institut, amb la principal finalitat d’analitzar el Reial Decret on s’estableix 
el corresponent títol i el Currículum del cicle, i adaptar-lo a les característiques del context, de 
l’alumnat i dels recursos disponibles. 

Pel que fa a les etapes d’ESO i Batxillerat, no es considera necessària l’existència d’un Projecte 
Curricular com a tal. Tanmateix a les Programacions Didàctiques dels Departaments ha de 
contemplar-se l’anàlisi del currículum (competències bàsiques, objectius, continguts, 
metodologies i criteris d’avaluació). 

No obstant l’anterior, la Comissio Pedagògica podrà elaborar i aprovar Unitats Didàctiques 
Globals, o Programacions Globalitzades per a un determinat curs o etapa, com a Projectes 
Curriculars Integrats d’acord amb els principis de la Didàctica. 

 

3.1.6. PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES 

Les programacions didàctiques les elaboren els departaments didàctics i de família 
professional, concretant en elles el currículum establert als Reials Decrets i Decrets 
corresponents per a l’ensenyament de les matèries i mòduls corresponents. Les programacions 
didàctiques són públiques, i per tant hi ha  de tenir accés tota la comunitat educativa. 

En el cas dels Departaments de Família Professional, existeix una planificació general del 
Departament i una programació didàctica per a cada mòdul. Quan se fa referència a la 
programació didàctica s’entén llavors que aquesta inclou la planificació esmentada i el conjunt 
de programacions dels mòduls. 

Les programacions didàctiques constitueixen l’eina bàsica per al treball en equip en el marc de  
la CCP. 

L’elaboració, revisió i lliurament de les programacions didàctiques seguirà allò determinat a la 
normativa vigent, concretada al procés del Sistema de qualitat PR0202. 

Seran lliurades al director, seran públiques i es farà la difusió específica entre els membres de 
la Comissió Pedagògica. 
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Els professors que arribin per primer cop a l’Institut hauran de seguir la programació didàctica 
establerta pel Departament. 

 

3.1.7. PROGRAMACIONS D’AULA 

Les programacions d’aula són el desenvolupament de les programacions didàctiques i inclouen 
objectius contextualitzats, continguts, activitats d’ensenyament, aprenentatge i avaluació, 
instruments i criteris d’avaluació, tot organitzat en unitats didàctiques seqüenciades i 
temporalitzades. També inclouen les adaptacions curriculars individuals. 

Les elaboren els professors que componen els Departaments, en el marc de la corresponent 
programació didàctica i seguint les indicacions del cap de Departament. 

Constitueixen l’eina bàsica per al treball en equip del professorat i dels equips docents. 

L’elaboració, revisió i lliurament de les programacions d’aula seguirà allò determinat a la 
normativa vigent, concretada al procés del Sistema de qualitat PR0203. 

Les programacions d’aula han d’estar a disposició de l’equip directiu. El cap del Departament 
informarà la Prefectura d’estudis sobre la ubicació i estat de revisió de les programacions 
d’aula. 

 

3.1.8. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA), PLA ESTRATÈGIC I PLA ANUAL 

La PGA és un instrument bàsic de planificació i organització del centre per garantir el 
desenvolupament coordinat de les activitats del centre, l’exercici correcte de les competències 
dels elements de l’organigrama i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar. 

Conté la proposta organitzativa i curricular anual elaborada per l’equip directiu en base als 
punts que estableix el ROI, i tenint en compte: 

 El Projecte Educatiu de Centre. 

 El Projecte de Direcció. 

 La Memòria genera i les memòries dels Departaments del curs anterior. 

 Ell Pla Estratègic, el Pla Anual de Millora, el Pla de Formació, el Pla d’auditories i el 
Pla de satisfacció de la comunitat educativa. 

 Els recursos disponibles. 

 Les deliberacions de l’equip directiu. 

 Els acords del Claustre. 

 Les propostes de la Comissió Pedagògica, els Departaments i els equips docents 
en iniciar-se el curs. 

Un cop elaborada serà aprovada pel Consell Escolar que, juntament amb l’equip directiu, en 
farà l’avaluació. És un document públic, al qual ha de tenir accés tota la comunitat educativa. 

 

3.1.9. ALTRES 

Qualsevol òrgan de coordinació docent o sector de la comunitat educativa podrà elaborar, 
prèvia comunicació a l’equip directiu, els documents, plans o projectes que consideri 
necessaris per desenvolupar o regular algun aspecte del funcionament del centre, sempre i 
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quan això no suposi un prejudici per a les competències d’algun altre element de la comunitat 
educativa i sempre respectant la legislació vigent. 

La competència en la seva aprovació la decidirà l’equip directiu en funció de les seves 
característiques i àmbit d’aplicació, seguint el procés del sistema de gestió de qualitat PR0504, 
“gestió de projectes”. 

 

3.2.  REUNIONS 

A més de les reunions establertes al ROI i a les Instruccions anuals es duran a terme les 
reunions que es considerin necessàries per a garantir la coordinació i el correcte 
desenvolupament de les funcions corresponents. 

En general les reunions seran convocades per la persona competent: secretari, prefectura 
d’estudis, tutor, cap de Departament, coordinador, etcètera. 

El director pot en el marc de les seves competències convocar qualsevol òrgan col·legiat o 
unipersonal de govern, òrgan de coordinació docent, membre o membres de la comunitat 
educativa, i presideix per defecte totes les reunions on estigui present com a tal. 

La següent taula recull les reunions que es duran a terme preceptivament i amb la periodicitat 
aquí establerta, sense perjudici de les que es puguin establir a la Programació General Anual, i 
aquelles que convoqui l’òrgan competent en el marc de les seves competències. 

 

PARTICIPANTS PERIODICITAT MÍNIMA 

Equip directiu setmanal 

Consell escolar trimestral i sempre que ho sol·liciti, almenys, un terç 
dels seus membres; a més, una a principi i una altra a 
final de curs 

Claustre trimestral i sempre que el convoqui el director o ho 
sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres; a més, 
una a principi i una altra a final de curs 

Departaments didàctics, departaments 
de família professional i departament 
d’orientació 

setmanal 

Equips docents d’ESO i Batxillerat mensual; a més, quatre vegades al llarg del curs per a 
dur a terme les sessions d’avaluació 

Equips docents d’FP setmanal; a més, quatre vegades al llarg del curs per 
a dur a terme les sessions d’avaluació 

Tutors agrupats per cursos o etapes 
amb la coordinació corresponent i la 
Prefectura d’estudis 

setmanal 

Comissió de coordinació pedagògica s’establirà a la Programació General Anual 

Comissió de relació amb els serveis 
socials 

Comissió de mediació 
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Comissió ambiental 

Equip de millora de qualitat 

Comissió de normalització lingüística 

Comissió d’activitats complementàries 
i extraescolars 

Cap d’estudis amb el cap del 
Departament d’orientació, l’orientador 
i/o l’equip de suport o el Departament 
sencer 

quinzenal 

Junta de delegats i director trimestral 

AMPA i director mensual 

 

En el marc de la Programació General Anual podran determinar-se altres reunions i la seva 
periodicitat. A títol d’exemple s’enumeren les següents: 

 El director amb pares i mares membres del Consell Escolar. 

 El director amb alumnes membres del Consell Escolar. 

 El director amb professors membres del Consell Escolar. 

 El coordinador de tutors de l’etapa amb el cap d’estudis corresponent. 

 La comissió de mobilitat alternativa. 

 Altres comissions. 

 

3.3. DIFUSIÓ I TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ 

La complexitat organitzativa i funcional d’un Institut de Secundària fa que la difusió i traspàs de 
la informació sigui una qüestió a la qual s’hi hagin de dedicar molts esforços, en la línia de 
procurar el màxim de comunicació per tal que tothom disposi de la informació necessària per 
al desenvolupament de la seva tasca amb la qualitat requerida. 

En el cas del nostre centre, que imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Formació 
Professional sense un predomini de cap d’ells, la dispersió dels edificis, el doble torn, i les 
seves dimensions pel que fa a nombre d’alumnes i professors, aquesta qüestió ha de ser 
objecte d’especial atenció. 

Hi ha quatre mitjans bàsics per la difusió i traspàs d’informació. 

- Reunions. Mètode formal de tipus verbal que duen associada però una acta. 

- Mètodes formals de tipus visual: suros, panells, rètols, Intranet i Internet. 

- Comunicacions escrites: convocatòries, comunicats al professorat i a les famílies. 

- Comunicació verbal de tipus informal entre tots els membres de la comunitat educativa. 

El procés del sistema de qualitat PR0603 detalla una sèrie d’aspectes sobre els mètodes 
formals de comunicació, reunions, convocatòries, actes i difusió de la informació a través de 
suros, comunicats, mitjans audiovisuals o telemàtics. 
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El mètode formal de comunicació per escrit amb el personal docent serà a través del caseller, 
tan pel que respecta a les qüestions d’índole laboral com als efectes establerts en la Llei 30/92 
del procediment administratiu comú. Tot el professorat tindrà el deure de revisar-lo almanco 
un cop cada dia. 

Dins les comunicacions escrites pren rellevància el correu electrònic i els SMS. El primer 
mètode serà emprat pel director en les convocatòries i comunicacions amb els òrgans 
col·legiats de govern i els òrgans de coordinació docent, en especial el Consell Escolar i la 
Comissió Pedagògica, substituint a tots els efectes la comunicació amb paper. 

Els SMS seran emprats per la Prefectura d’estudis i la Direcció en la comunicació amb les 
famílies. 

Els impresos, comunicats i cartes certificades amb acusament de rebut seran emprats per la 
Prefectura d’estudis i els tutors en la comunicació amb les famílies, particularment en els casos 
d’absentisme. 

Per altra banda l’equip directiu té una especial responsabilitat en la difusió i traspàs 
d’informació a nivell intern. És fonamental en primer lloc la coordinació i comunicació entre els 
seus membres, més enllà de la reunió setmanal. El director garantirà al màxim aquest aspecte, 
coordinant les tasques comunes entre els seus membres i mantenint comunicacions diàries 
amb el secretari i tots els caps d’estudis. 

El membres de l’equip directiu són els primers encarregats de difondre les informacions 
requerides pel professorat sobre cada qüestió particular. Això no obstant, i atenent la 
complexitat dalt esmentada i la multiplicitat de temes que cal atendre diàriament, cada 
professor, en funció del càrrec que ocupa o tasca encomanda ha de procurar a la vegada 
arribar a les fonts d’informació establertes (actes, suros, Intranet o membre de l’equip directiu 
disponible). 

 

4. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 

4.1 Introducció, Objectius, Principis inspiradors i Principis de funcionament 

La formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància 
dins els principis democràtics de convivència és un dels objectius que ha de definir el sistema 
educatiu. Aprendre a viure junts constitueix, sense cap dubte, una de les finalitats bàsiques de 
l’educació i un repte per als nostres centres docents, on els alumnes han d’aprendre a conviure 
coneixent millor els altres i s’ha de crear un entorn que impulsi la realització de projectes 
comuns, la prevenció de conflictes i, en tot cas, si s’escauen, la resolució pacífica d’aquests. 

Cal considerar també els profunds canvis experimentats per la societat, que han repercutit 
fortament en el si dels centres educatius. A més de la necessitat d’adequar la normativa de 
drets i deures existent a la situació actual, també es fa del tot necessari contextualitzar els 
drets i els deures dels alumnes i els mecanismes que contribueixin a millorar la convivència 
escolar. 

A partir del reconeixement dels drets i els deures dels alumnes, correspon a tota la comunitat 
educativa la millora de la convivència escolar. És per aquest motiu que és procedent incardinar 
dins el ROF la regulació concreta dels drets i els deures dels alumnes amb el disseny bàsic del 
pla i de la comissió de convivència, així com els trets que defineixen les estratègies bàsiques de 
prevenció de conflictes, com poden ser la mediació i la negociació d’acords educatius. 

En aquest capítol del ROF pretenem els següents objectius: 
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1. Regular els drets i els deures dels alumnes. 

2. Promoure i desenvolupar mesures i recursos per fomentar la convivència escolar, així 
com per prevenir i gestionar conflictes. 

3. Fixar les normes de convivència que s’han d’observar als centres docents i els 
mecanismes de correcció de les conductes contràries a aquestes normes o que les 
perjudiquen greument. 

D’acord amb l’article 2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació, els articles 1 i 2 de la Llei orgànica 2/2006, i el Decret 120/2010 que regula els drets 
i deures de l’alumnat i la convivència als centres docents públics de les Illes Balears els 
principis inspiradors del ROF de l’IES Pasqual Calbó i Caldés són: 

a) L’acció preventiva com a garantia per millorar la convivència escolar. 

b) L’impuls de la convivència per part de tots els membres de la comunitat 
educativa.  

c) El caràcter educatiu de totes les mesures, que han de respectar la 
integritat física, la intimitat i la dignitat personal dels alumnes. 

d) El reforç de l’autoritat dels professors i el respecte personal i professional 
envers aquests per part de tota la comunitat educativa. 

e) La responsabilitat compartida de tots els membres de la comunitat 
educativa, els quals, dins el marc de cada projecte educatiu de centre i de 
cada pla de convivència, han d’afavorir la millora permanent del clima 
escolar. 

f) La necessitat de col·laborar amb els pares o els tutors legals dels alumnes i 
d’implicar-los activament amb els professors que exerceixen la Tutoria del 
grup. 

g) La col·laboració amb les institucions públiques i les associacions 
socioeducatives de Menorca i del nostre entorn en particular (Maó, Sant 
Lluís i Es Castell). 

En general en la gestió de la convivència al nostre centre caldrà sempre tenir present els 
següents principis de funcionament: 

1. Tots els òrgans de govern i de coordinació docent han d’adoptar les mesures 
necessàries dins les seves competències per afavorir la millora permanent del clima 
escolar i per garantir l’exercici efectiu dels drets i els deures dels alumnes. 

2. Cal vetllar perquè l’aplicació del Pla de convivència, del Pla d’acolliment, i perquè els 
processos de presa de decisions sobre els agrupaments dels alumnes i sobre la gestió 
dels espais i el temps disponibles assegurin en la major mesura possible contextos 
positius per a la interacció i la integració de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

3. Hem de promoure els espais i les condicions per a la participació i la implicació dels 
professors, els alumnes, les famílies i el personal no docent, i per a la col·laboració amb 
les institucions públiques i les associacions socioeducatives que treballen en l’entorn 
de l’escola. 

4. S’ha d’impulsar la convivència a través de propostes específiques per treballar les 
competències socials i emocionals en la pràctica educativa. 
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5. Facilitarem la formació adreçada a tota la comunitat escolar per desenvolupar actituds 
i adquirir habilitats comunicatives i implantar estratègies per a la prevenció i la gestió 
positiva dels conflictes. 

6. Els professors hem de participar en el desenvolupament i en l’aplicació de les mesures 
de prevenció i resolució positiva de conflictes i hem de contribuir a garantir el respecte 
de les normes de convivència. 

7. Correspon al professorat i al director del centre imposar les mesures correctores 
seguint allò establert en el present Reglament d’Organització i Funcionament. 

8. El consell escolar del centre ha de vetllar pel correcte exercici dels drets i els deures 
dels alumnes. El director li ha de comunicar trimestralment les resolucions i les 
mesures correctores imposades, i ambdós òrgans de govern han de vetllar perquè les 
mesures correctores s’atenguin al que estableix la normativa vigent. El director ha 
d’informar periòdicament el claustre de professors dels principals aspectes de la gestió 
de la convivència. 

9. Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sens perjudici que l’exercici i el 
compliment d’aquests s’adeqüin a l’edat i a les característiques dels ensenyaments 
que cursin. Tota la comunitat educativa ha de respectar els drets dels alumnes. 

10. L’exercici dels drets per part dels alumnes implica el reconeixement i el respecte dels 
drets dels altres membres de la comunitat educativa. 

 

4.2 El Pla i la Comissió de convivència 

El centre ha de disposar en tot moment d’un Pla de Convivència, entès com el conjunt 
d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la 
convivència escolar facilitant la prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i la 
resolució de situacions conflictives. 

El Pla de Convivència forma part del Projecte Educatiu de Centre, i els seus objectius són 
coherents amb allò establert al ROF. A més, la PGA i el Pla d’Acció Tutorial recolliran les 
actuacions previstes al Pla de Convivència que es considerin prioritàries. 

El pla de convivència ha de ser revisat periòdicament per la Comissió de Convivència amb la 
participació de tots els sectors de la comunitat educativa, seguint les directrius del Consell 
Escolar, tenint en compte les característiques del nostre entorn i les necessitats educatives 
dels alumnes.  

En la revisió del Pla de Convivència s’han de tenir en compte les propostes de: 

 CCP, Equips Docents i tutors/es. 

 Claustre. 

 Associacions de pares i mares.  

 Junta de delegats i, si n’hi ha, de les associacions d’alumnes del centre. 

El director/a designarà i nomenarà a principi de cada curs escolar un coordinador/a de 
convivència, el qual tindrà les funcions establertes al Decret 120/2010 i a l’Annex del ROF. 

També cada curs es constituirà una comissió de convivència formada per: 

a) El director del centre, que la presideix. 

b) El cap d’estudis, que la presideix en cas d’absència del director. 
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c) L’orientador. 

d) El coordinador de convivència. 

e) Un representant dels professors, elegit pel Claustre, preferentment entre els 
professors/es que formen part del Consell Escolar. 

f) Un representant del personal d’administració i serveis, elegit entre les 
persones que l’integren per ells mateixos. Per defecte serà el representant en 
el Consell Escolar. 

g) Dos representants dels pares i tutors legals dels alumnes, un designat per 
l’associació de mares i pares més representativa del centre i l’altre designat pel 
Consell Escolar a proposta del director, preferentment entre el seus membres. 

h) Un representant dels alumnes, designat per la junta de delegats, per defecte 
un dels representants al Consell Escolar. 

Les funcions de la Comissió de Convivència seran les establertes al Decret 120/2010. 

La Comissió es reunirà almenys un cop cada trimestre, i el seu funcionament seguirà allò 
establert per als òrgans de coordinació i govern del centre, i de manera subsidiària allò que 
digui la Llei 30/1992 de Procediment Administratiu. Els seus acords seran difosos segons el 
procés del Sistema de gestió de qualitat PR0603. 

 

4.3 El Servei de Mediació 

L’Institut disposa d’un Servei de Mediació Escolar, coordinat preferentment pel coordinador de 
convivència o la persona que designi el director a principi de curs, i format per un grup de 
persones de la comunitat educativa que hagin rebut formació específica sobre mediació 
escolar, designades per l’Equip Directiu. 

El Servei de Mediació funcionarà d’acord amb el Decret 120/2010 i el procés PR0604 del 
Sistema de gestió de qualitat. 

El Servei de Mediació té les funcions següents: 

a) Proposar l’organització i el funcionament del servei de mediació. 

b) Coordinar amb el director, o amb la persona que aquest delegui, l’organització 
de les mediacions que es duguin a terme al centre. 

c) Impulsar la difusió i el funcionament del servei de mediació. 

d) Coordinar la formació de nous mediadors escolars. 

e) Mantenir un registre de les mediacions dutes a terme al centre educatiu i 
informar l’Equip Directiu dels resultats obtinguts. 

 

Principis generals 

La mediació escolar és una estratègia de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una 
tercera persona, imparcial i amb formació específica, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir 
per elles mateixes un acord satisfactori. 

La mediació escolar es pot emprar com a estratègia preventiva en la gestió dels conflictes 
entre les persones integrants de la comunitat escolar, tant si les conductes generadores dels 
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conflictes estan tipificades o no com a contràries o greument perjudicials per a la convivència 
al centre. 

Es pot oferir la mediació escolar per resoldre conflictes generats per conductes dels alumnes 
contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, 
llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) En el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència o quan hi 
concorrin circumstàncies accentuadores. 

b) Quan s’hagi emprat violència greu o intimidació. 

c) Quan la mediació escolar s’hagi utilitzat reiteradament amb el mateix alumne, 
durant el mateix curs escolar, sense haver obtingut resultats satisfactoris. 

La mediació escolar es pot emprar també com a estratègia de reparació o de reconciliació, un 
cop aplicada una mesura correctora, per tal de restablir la confiança entre les persones i 
proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

La mediació escolar es basarà en els principis següents: 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 
lliures d’acollir-se o no a la mediació escolar, i també de desistir-ne en 
qualsevol moment del procés. 

b) La imparcialitat de la persona o les persones mediadores, que han d’ajudar els 
participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura 
concreta, ni prendre-hi part. La persona o les persones mediadores no poden 
tenir cap relació directa ni amb els fets ni amb les persones que han originat el 
conflicte. 

c) La confidencialitat, que obliga les persones que participen en el procés a no 
revelar a persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels 
casos prevists en la normativa vigent. 

 

Procediment 

El procés de mediació escolar es pot iniciar quan s’utilitzi a nivell preventiu, a instància de la 
Direcció del centre, de la Prefectura d’Estudis, de la comissió de convivència o del 
coordinador/a del Servei de Mediació. Quan la mediació sigui per afrontar conductes 
contràries a les normes de convivència, s’iniciarà a instància del Director o de la Comissió de 
Convivència. 

Quan la mediació s’iniciï amb caràcter preventiu, el servei de mediació del centre ha de 
proposar la persona o persones mediadores entre els membres de la comunitat educativa amb 
formació en mediació escolar. Quan es tracti d’intervenir per resoldre conflictes generats per 
conductes dels alumnes contràries a les normes de convivència o que les perjudiquen 
greument, és el director, en coordinació amb el servei de mediació del centre, qui proposa una 
o més persones mediadores entre els membres de la comunitat educativa amb formació en 
mediació escolar. 

Quan els processos de mediació escolar s’iniciïn durant la tramitació d’un procediment 
disciplinari, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne i, si és menor, dels 
seus pares o tutors en un escrit de sol·licitud adreçat a la direcció del centre on consti l’opció 
per la mediació escolar, així com la voluntat de complir els compromisos a què s’arribi. 
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En el cas que la direcció contesti favorablement a la sol·licitud, s’ha de suspendre 
provisionalment el procediment disciplinari, s’interrompen els terminis de prescripció prevists 
per a cada un dels procediments d’aplicació de mesures correctores i en el seu cas, es pot 
revisar l’adopció de les mesures provisionals. 

La persona o les persones mediadores han de convocar una trobada, o més, de les persones 
implicades en el conflicte per escoltar-ne les versions i facilitar que arribin a un acord. 

Els acords presos en un procés de mediació escolar s’han de recollir i formalitzar per escrit. 

En el cas de la mediació escolar iniciada per resoldre conflictes generats per conductes dels 
alumnes que incompleixen les normes de convivència, si el procés de mediació finalitza sense 
acord, o s’incompleixen els pactes de reparació per causa imputable a una de les parts, la 
persona mediadora ho ha de comunicar per escrit a la direcció del centre, que iniciarà o 
continuarà el procediment disciplinari. En aquest segon cas, es reprèn el còmput dels terminis 
previstos a la normativa i es poden adoptar mesures provisionals. 

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè una de les parts no accepta la 
mediació escolar, les disculpes de l’alumne o el compromís de reparació ofert han de ser 
considerats com una circumstància que disminueix la gravetat de l’actuació d’aquesta part. 

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment en què noti manca de 
col·laboració en alguna de les parts participants o l’existència de qualsevol circumstància que 
faci incompatible la continuació del procés de mediació escolar amb els seus principis. 

El procés de mediació escolar s’ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies a partir de 
la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars interrompen el còmput del 
termini. 

 

4.4 Negociació d’acords educatius 

La negociació d’acords educatius és una estratègia de prevenció i correcció de conflictes que es 
du a terme mitjançant un acord formal i escrit entre el centre, l’alumne i els pares o tutors 
legals, en el cas d’alumnes menors d’edat, pel qual tots adopten lliurement uns compromisos 
d’actuació i accepten les conseqüències que es derivin del seu desenvolupament. 

Els acords, que poden ser d’adopció d’una determinada conducta o de realització de treballs, 
tenen com a principal objectiu canviar els comportaments de l’alumne que pertorben la 
convivència al centre i, en especial, els que, pel fet de ser reiterats, dificulten el procés 
educatiu de l’alumne o el dels seus companys. 

La negociació dels acords educatius es du a terme per iniciativa de la direcció o de la comissió 
de convivència i està adreçada només als alumnes. 

Els acords educatius tenen caràcter voluntari. Els alumnes i els pares, o tutors legals en cas que 
n’hi hagi, poden exercir l’opció d’acceptar, o no, la proposta de l’Institut d’iniciar el procés de 
negociació. De tot això, se n’ha de deixar constància escrita a la Secretaria de l’institut. 

La negociació de l’acord educatiu s’ha d’iniciar formalment amb la presència de l’alumne i del 
pare, de la mare o d’algun tutor legal si l’alumne és menor d’edat, i d’un professor, designat 
pel director del centre, que ha de coordinar el procés. 

En cas que s’accepti la proposta d’inici d’un procés de negociació durant la tramitació d’un 
procediment disciplinari, cal actuar de la mateixa manera que s’ha explicat en el cas de 
començar un procés de mediació. 
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El document en què constin els acords educatius ha d’incloure, almenys, la conducta i/o la 
feina que s’espera de cada una de les persones implicades, el període de temps aplicable, i les 
conseqüències que es deriven del compliment o no dels acords pactats. 

S’ha de fer un seguiment de l’acord educatiu per tal de supervisar el compliment dels 
compromisos adoptats i, en especial, per donar per conclòs el procés d’acord o per analitzar 
determinades situacions que ho requereixin. 

Aquest seguiment s’ha de fer en una reunió en què ha de participar l’alumne, i, si fos menor 
d’edat, els seus pares o tutors legals, i el professor coordinador de l’acord educatiu. 

En cas d’haver-se iniciat un procediment disciplinari, i una vegada aplicats els acords 
establerts, la direcció del centre pot sobreseure aquest procediment si el professor 
coordinador del procés determina que s’ha complert el que s’estipula en l’acord educatiu. 

En cas que el professor coordinador de l’acord educatiu determini que s’ha incomplert el que 
s’estipula a l’acord, la direcció ha d’actuar en conseqüència segons si es tracta d’una conducta 
contrària a les normes de convivència, aplicant en aquest cas les mesures que estimi 
oportunes, o d’una conducta greument perjudicial per a la convivència del centre, donant 
continuïtat al procediment disciplinari obert i reprenent el còmput de terminis i la possibilitat 
d’adoptar mesures provisionals. 

 

4.5 Paper de la Tutoria en la Convivència en el centre 

En qualsevol situació de conflicte entre alumnes o entre alumnes i professorat, els afectats es 
posaran en contacte amb la persona més adient en cada cas, preferentment el tutor. Aquest 
intentarà posar-hi remei amb els mitjans que tingui al seu abast. 

El tutor estudiarà la situació i prendrà les mesures que cregui convenients. Si la intervenció 
tutorial no és suficient o el tutor és absent, el cas passarà al cap d’estudis corresponent i/o al 
director, els quals estudiaran les possibles mesures per resoldre el conflicte de la manera més 
adient en cada cas. Si es considera necessari, qualsevol de les parts implicades podrà adreçar 
un informe escrit al director. 

Els alumnes o els seus pares podran sol·licitar als tutors els aclariments necessaris sobre el 
procés d’aprenentatge dels seus fills, les qualificacions o decisions preses com a resultat de 
l’esmentat procés, així com sobre els conflictes, expulsions i mesures disciplinàries que l’han 
afectat. 

La còpia de les amonestacions signades per un dels responsables legals de l’alumne/a ha de ser 
retornada al tutor en el termini màxim de 3 dies. En cas contrari el tutor es posarà en contacte 
telefònic amb la família per conèixer el motiu del retard i reclamar la còpia. Si la còpia no 
arriba a mans del tutor/a aquest ha de comunicar-ho a la Prefectura d’estudis a efectes de 
contemplar aquest fet com a contrari a les normes de convivència. 

Atès que la tutoria és una funció col·legiada de l’equip docent de grup, tots els professors 
donaran suport al tutor en la gestió dels conflictes, en el marc de la tasca tutorial i d’atenció a 
famílies i alumnes. 

 

4.6 Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores generals 

 

Principis generals 
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Els òrgans competents per adoptar mesures correctores i per incoar o sobreseure expedients 
disciplinaris han de considerar: 

 L’edat de l’alumne. 

 Les circumstàncies personals, familiars i socials. 

 L’alternativa dels acords educatius i la mediació escolar. 

A l’hora de corregir els incompliments s’han de tenir en compte els aspectes següents: 

i. Les mesures correctores han de tenir un caràcter educatiu i recuperador. 

ii. Garantir els drets de la resta dels alumnes. 

iii. Procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

iv. No es pot privar els alumnes d’exercir el dret a l’educació ni, en el cas de 
l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. 

v. No poden imposar-se correccions contràries a la integritat física ni a la dignitat 
personal de l’alumne. 

vi. Les mesures correctores han de ser proporcionals a la conducta de l’alumne i, 
sempre que sigui possible, han d’estar relacionades amb l’incompliment que 
tracten de corregir. 

vii. Les mesures correctores han de tenir com a objectiu millorar el procés 
educatiu de l’alumne i, en particular, el seu comportament, i procurar que no 
es repeteixin les conductes que incompleixen les normes,així com restablir les 
relacions entre els membres de la comunitat educativa afectats per aquests 
incompliments. 

viii. Les mesures correctores han de contemplar si és possible la reparació dels 
danys causats i, en especial, la protecció de les víctimes. 

S’han de corregir les conductes dels alumnes contràries a les normes de convivència quan 
aquests es trobin dins el centre o mentre facin activitats complementàries o extraescolars. 

Igualment, es poden corregir les actuacions de l’alumnat encara que es facin fora del recinte 
de l’Institut, si estan relacionades amb la vida escolar i afecten els seus companys o altres 
membres de la comunitat educativa. 

Les conductes contràries a les normes de convivència i les conductes greument perjudicials per 
a la convivència al centre prescriuen en el termini de tres mesos comptadors a partir de la data 
en què s’hagin produït, exclosos els períodes no lectius prevists en el calendari escolar de l’any 
en curs. 

Les mesures de correcció imposades per conductes greument perjudicials per a la convivència 
als centres prescriuen als sis mesos, exclosos els períodes no lectius prevists en el calendari 
escolar de l’any en curs. 

El director del centre ha de comunicar al Ministeri Fiscal i a la Conselleria d’Educació i Cultura 
les conductes que puguin ser constitutives de delicte o falta segons la legislació penal, sense 
que això suposi paralitzar les mesures correctores aplicables segons aquest Decret. 

En el cas que de la instrucció del procediment disciplinari es dedueixi que el menor d’edat es 
troba en una situació de risc d’exclusió social, el director ha de posar aquesta circumstància en 
coneixement dels serveis socials municipals i, si escau, del Servei de Protecció de Menors del 
consell insular respectiu. 
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Citacions i notificacions 

Les citacions als pares o tutors legals dels alumnes es poden fer ordinàriament per telèfon. En 
cas d’incompareixença, s’haurà de repetir el tràmit per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció, inclosos els mitjans electrònics. 

Les notificacions d’imposició de mesures correctores s’hauran de lliurar personalment a 
l’alumne. Aquest tindrà l’obligació de responsabilitzar-se perquè els seus pares responsables 
legals el retornin degudament signat. 

En el cas de sancions que impliquin pèrdua del dret d’assistència al centre, serà preceptiu el 
tràmit d’audiència als responsables legals, els quals rebran i signaran còpia de la Resolució que 
notifica la sanció. 

La incompareixença, la inactivitat o el rebuig de les notificacions s’ha de fer constar en 
diligència annexa a la resolució de la sanció, amb l’especificació de les circumstàncies de 
l’intent de notificació. En qualsevol cas, s’ha de tenir per efectuat el tràmit i s’ha de seguir amb 
el procediment o amb l’aplicació de la mesura correctora. 

 

Danys materials 

Els alumnes que, individualment o col·lectivament, causin danys de forma intencionada o per 
negligència a les instal·lacions del centre o al material, estan obligats a reparar el dany causat o 
assumir el cost econòmic de la seva reparació, segons determini el director del centre. 

Igualment, els alumnes que sostraguin béns del centre o de qualsevol membre de la comunitat 
educativa els han de restituir completament. En tot cas, els pares o representants legals dels 
alumnes en són responsables. 

Cadascun dels membres de la comunitat educativa ha de tenir cura de les seves pertinences 
personals, evitant deixar-les abandonades o sense vigilància fora de l’aula. Els professors 
tancaran les aules amb clau abans dels esbarjos i entre classe i classe (excepte quan el grup 
continuï en ella l’hora següent). 

Es recomana que els alumnes no duguin aparells per escoltar música, telèfons mòbils i altres 
ginys electrònics que no són necessaris i que resulten atractius pel seu elevat cost econòmic. 

Tot i que l’Institut garanteix el compliment de les normes de convivència i actuarà davant 
qualsevol transgressió de les mateixes, no assumirà la responsabilitat sobre la desaparició 
d’aparells electrònics dels alumnes. 

 

Circumstàncies pal·liatives  

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

b) La petició d’excuses. 

c) La voluntat d’arribar a un acord de mediació, d’acord amb el que s’estableix en 
l’apartat 3 de l’article 38 d’aquest Decret. 

d) L’absència d’intencionalitat maliciosa en causar el dany o en pertorbar les 
activitats del centre. 

e) La reparació voluntària dels danys produïts, ja siguin físics o morals. 

f) El caràcter ocasional de la falta en la conducta habitual de l’alumne. 
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Circumstàncies agreujants 

a) La premeditació i la reiteració.  

b) Qualsevol conducta que suposi atemptar contra el dret a no ser discriminat per 
raó de naixement, sexe, llengua, capacitat econòmica, nivell social o 
conviccions polítiques, morals o religioses, així com per discapacitats físiques, 
sensorials o psíquiques, o per qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social.  

c) Quan la sostracció, l’agressió, la injúria o l’ofensa es faci contra algú que es 
troba en situació d’indefensió o d’inferioritat a causa de l’edat, d’alguna 
discapacitat o per ser nouvingut al centre. 

d) La publicitat de la comissió de la conducta infractora. 

e) Quan s’estimuli l’actuació col·lectiva lesiva dels drets dels membres de la 
comunitat educativa o s’hi inciti. 

 

Conductes contràries a les normes de convivència i mesures de correcció 

A nivell general són les següents: 

a. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b. Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l’exercici del dret o 
el compliment del deure d’estudi. 

c. La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se 
per fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors. 

d. Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els professors o 
altre personal del centre, quan aquests no impliquin menyspreu, insult o 
indisciplina deliberada. 

e. Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o contra 
altres membres de la comunitat educativa. 

f. El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest 
o de membres de la comunitat educativa. 

g. El deteriorament de les condicions d’higiene del centre. 

h. La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de 
convivència. 

i. La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb indumentària prohibida 
pels òrgans de govern del centre en l’àmbit de les seves competències. 

j. L’ús indegut d’aparells electrònics. En el nostre Institut es considera indeguda 
qualsevol utilització no autoritzada prèviament, durant les activitats lectives, 
als esbarjos i als espais comuns del centre. La seva simple exhibició serà motiu 
de requisa, i serà necessari que un responsable legal de l’alumne/a vingui al 
centre a recollir-lo. L’aparell d’entrada serà custodiat pel professor/a; passades 
24 hores es dipositarà a un armari tancat amb clau, i serà tornat pel tutor/a 
prèvia cita. Si la cita no es pot produir en les 24 hores següents, se 
n’encarregarà el cap d’estudis. 
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k. El fet de copiar o de facilitar que altres alumnes copiïn en exàmens, proves o 
exercicis que hagin de servir per qualificar, o fer servir durant la seva execució 
materials o aparells no autoritzats. 

l. L’alteració d’escrits de comunicació als pares o representant legals i la 
modificació de les respostes, així com el fet de no lliurar-los als seus 
destinataris, quan els alumnes siguin menors d’edat. 

 

Mesures correctores per a les conductes contràries a les normes de convivència 

Conversar privadament amb l’alumne/a 

Professors/es 

Reconèixer els fets davant la persona o les persones que hagin pogut 
resultar perjudicades i demanar-los disculpes 

Reunir-se amb l’alumne i la seva família 

Dur a terme activitats d’aprenentatge específiques amb la finalitat 
d’interioritzar pautes de conducta correctes 

Retirar durant la jornada escolar aparells electrònics o d’altre tipus que 
puguin destorbar les activitats escolars 

Amonestar per escrit amb comunicació a la família 

Comparèixer davant el cap d’estudis o el director del centre prèvia citació 
per aquests 

Suspendre el dret a romandre al lloc on es dugui a terme l’activitat durant 
el temps que duri la sessió corresponent, com a màxim. 

El professor/a s’ha d’assegurar que l’alumne/a sancionat està atès per un 
altre professor/a. A la major brevetat possible emplenarà el full 
d’amonestació per a la comunicació al tutor i a la família, i si la separació 
es manté ha de determinar les tasques que l’alumne/a ha de fer durant el 
temps que no es a classe 

Privar del temps d’esplai per un període màxim de cinc dies lectius.  

L’equip docent coordinat pel tutor/a s’ha de fer càrrec del compliment 
d’aquesta sanció 

Negociar acords educatius que incloguin l’alumne/a i/o la seva família 

El cap d’estudis 
per delegació 

del director, oït 
el tutor/a o a 

proposta 
d’aquest 

Assignar un tutor individualitzat i comprometre’s a seguir un Pla de Treball 
personalitzat elaborat pel tutor 

Participar, dins o fora del centre, en programes específics d’habilitats 
socials, resolució de conflictes i desenvolupament personal en general 

Participar activament en una mediació escolar 

Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència 
incomplerta, dins o fora del seu horari lectiu, com la participació en feines 
de servei a la comunitat, la realització de tasques acadèmiques o la 
reparació dels danys causats a instal·lacions o material del centre o a 
pertinences d’altres membres de la comunitat educativa 

La realització d’aquestes tasques no es pot perllongar més de cinc dies 
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lectius, i podrà incloure entre altres tasques de neteja, d’ajut als 
ordenances, trasllat de materials, arranjo d’instal·lacions, assistència a 
coordinacions o professorat del centre, etc. 

Podrà complir-se en horari de matí o de capvespre, considerant allò que 
més beneficiarà el procés socioeducatiu de l’alumne/a, l’interiorització de 
la sanció i la reparació del dany causat. Es podrà complir dins l’aula de 
convivència si escau. 

La mesura s’ha de comunicar de manera fefaent als responsables legals de 
l’alumne, particularment quan es fora de la jornada lectiva 

Suspendre el dret a participar en determinades activitats extraescolars o 
complementàries dins i/o fora del centre per un període màxim de quinze 
dies lectius, sempre que durant l’horari escolar l’alumne sigui atès dins el 
centre docent, amb audiència a l’alumne/a i comunicació fefaent als 
responsables legals 

Canviar de grup per un termini màxim de quinze dies. Després d’aquest 
període, el cap d’estudis ha de valorar l’oportunitat de continuar amb el 
canvi de grup o de retornar al grup d’origen, prèvia audiència de l’alumne i 
els seus responsables legals, i oït els tutors d’ambdós grups 

Suspendre el dret d’assistència a algunes classes o a totes per un període 
màxim de tres dies lectius. Durant aquest temps l’alumne ha de romandre 
al centre fent la feina acadèmica que els professors que li imparteixen 
docència li encomanin, a fi d’evitar interrompre’n el procés formatiu. 

La sanció es complirà íntegrament a l’aula de convivència. 

El cap d’estudis organitzarà la permanència de l’alumne/a a l’aula de 
convivència i ho comunicarà de manera fefaent als responsables legals. 

Suspendre el dret al servei de transport escolar per un període màxim de 
tres dies lectius, quan la conducta contrària a la convivència afecti l’àmbit 
d’aquest servei, prèvia audiència de l’alumne/a i comunicació fefaent als 
responsables legals. 

Suspendre el dret de l’alumne d’assistir al centre per un període màxim de 
tres dies lectius, prèvia audiència a l’alumne/a i comunicació fefaent als 
responsables legals 

Durant el temps que duri la suspensió, l’alumne ha de fer els treballs 
acadèmics que hagin determinat els professors que li imparteixen 
docència a fi d’evitar interrompre’n el procés formatiu 

El director 

 

Les amonestacions verbals han de figurar al full d’incidències del grup amb la lletra “A”. 

En general totes les sancions imposades pel professorat es reflectiran en un full d’amonestació 
amb còpia per al tutor/a i còpia per als responsables legals (els quals l’hauran de retornar 
signat el tutor/a), i s’introduirà en la base de dades existent a l’efecte. 

L’aparició de conductes contràries a les normes de convivència, d’acord amb la seva gravetat 
relativa i la reiteració registrada, faran que s’imposi una mesura correctora o sanció, seguint 
un camí esglaonat des del tutor i la Prefectura d’estudis fins arribar al director, d’acord amb els 
criteris anteriors i les taules següents. 
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Quan les sancions siguin comunicades per escrit al pare, mare o tutor legal de l’alumne, aquest 
haurà de lliurar al cap d’estudis còpia signada de la mateixa el següent dia lectiu al de la 
imposició de la sanció. 

Tant per a la imposició de sancions per faltes lleus com per conductes greument perjudicials, el 
cap d’estudis i el cap d’estudis adjunt disposen de les mateixes competències i 
responsabilitats. 

La manifestació dins un grup d’alumnes de conductes contràries a les normes de convivència 
de manera general en tots o la majoria dels alumnes individuals, podran donar lloc a la 
imposició de mesures correctores de caràcter col·lectiu, en particular la que fa referència a la 
suspensió del dret a l’esbarjo. 

Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuen d’un curs per un altre, i per 
tant davant fets que se produeixen en diferents cursos no es pot considerar la presència de 
reiteració. Això significa que les sancions no es poden acumular en el curs següent. 

Actuacions, actituds o comportaments irresponsables i incompatibles amb les característiques 
de l’entorn escolar durant els esbarjos, tant dins com fora del centre, seran sancionades 
immediatament per les persones competents que correspongui (tutor, cap d’estudis, director). 

A més el director podrà, davant una situació de risc i en l’exercici de les seves competències i 
per tal de garantir el normal desenvolupament de les activitats lectives, així com l’adequat 
desenvolupament de les activitats de l’Institut sense interferències del context extern al 
centre, suspendre el dret dels alumnes d’ensenyaments no obligatoris a sortir de l’Institut 
durant els esbarjos, amb comunicació posterior a la comissió permanent del Consell Escolar i a 
la Junta de delegats en el termini de 7 dies hàbils. 

 

Conducta disruptiva dins l’aula 

Davant una conducta disruptiva dins l’aula o un cas de manca de disciplina, en primer lloc el 
professor amonestarà verbalment el/s alumne/s, fet que es reflectirà en el full d’incidències 
del grup. 

Depenent de la gravetat de la conducta el professor pot sancionar amb una amonestació per 
escrit, d’acord amb el model establert, del qual es farà arribar còpia als pares i al tutor. 

Si, malgrat tot, el professor no aconsegueix que l’alumne rectifiqui la seva actitud i aquesta 
impedeix el normal desenvolupament de la classe, sol·licitarà la intervenció del professorat de 
guàrdia. 

L’alumne/a que no pot continuar dins l’aula ha d’estar en tot moment amb un professor/a de 
guàrdia. Aquest recollirà el full d’amonestació, demanarà explicacions a l’alumne/a, 
l’amonestarà verbalment si convé i en general el farà retornar a l’aula. Si la conducta de 
l’alumne/a fos greu, sol·licitarà instruccions a un cap d’estudis. 

El cap d’estudis amonestarà verbalment l’alumne i decidirà si ha de tornar a l’aula i/o si se li 
imposa alguna altra mesura disciplinària. Si no estima convenient la tornada a l’aula decidirà 
on ha de romandre l’alumne i la tasca que ha de dur a terme.  

Si el professorat de guàrdia s’ha de fer càrrec de l’alumne/a separat de la classe, aquest ha de 
procurar que l’alumne tingui feina lectiva en tot moment. 

En cas d’estimar-ho necessari el cap d’estudis anirà a l’aula per amonestar verbalment el grup 
o mediar entre el professor i els alumnes.  
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La sortida d’un alumne de l’aula és una mesura excepcional, entenent amb això que el 
professor ha d’intentar prèviament reconduir la conducta de l’alumne o del grup dins la pròpia 
aula, amb tots els recursos personals de què disposa. 

L’alumne durà el full d’amonestació degudament emplenat. L’amonestació s’ha d’anotar, 
també, a l’informe setmanal de faltes d’assistència del grup. 
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Quadre orientatiu per a la correcció de conductes contràries a les normes de convivència 

 

El professor corresponent fa 
una amonestació per escrit 

que introdueix en el sistema 
informàtic 

Còpia a l’alumne 
(l’ha de retornar signada 

pels pares al tutor) 

CÒPIA PER AL TUTOR/A 

En casos greus, 
còpia per 

Prefectura 
d’Estudis 

Comprova quantes amonestacions té l’alumne i la 
gravetat de les mateixes 

El tutor parla amb l’alumne 
sobre el tema i li demana la 

còpia signada pels pares 

Si no torna la còpia signada 
es posarà en contacte amb 
la família per informar-los  

REUNIÓ TUTOR/PARES 
S’intenta que els pares s’impliquin i se’ls adverteix que 

ha d’haver un canvi d’actitud o s’haurà d’iniciar un 
procediment disciplinari 

REUNIÓ CAP D’ESTUDIS D’ETAPA/TUTOR/PARES 
S’adverteix que hi ha d’haver un canvi d’actitud o es 

prendran mesures. 

REUNIÓ DIRECTOR O CAP D’ESTUDIS D’ETAPA / TUTOR  
per analitzar les mesures més efectives 

Tutor, Equip Docent, cap d’estudis 
o director: 

Imposició de sancions 

Reunió Director /  
Cap d’estudis de cicle/ 

Família / Alumne 

Derivació del cas a la 
comissió mediació i 

prevenció de conflictes 

Altres 

Si té tres lleus o una greu 

Si no hi ha un canvi d’actitud i 
s’acumulen dues faltes lleus més o 

una greu 

Si no hi ha un canvi d’actitud 

Reunió Extraordinària 
de l’Equip Docent 
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4.7 Conductes greument perjudicials per a la convivència al centre i mesures de correcció 
Són les següents: 

a. L’agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

b. Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c. La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc de 
provocar lesions o la participació en aquests. 

d. L’assetjament escolar, entès com un comportament prolongat d’insult verbal, 
rebuig social, intimidació psicològica i agressivitat física d’uns alumnes cap a 
uns altres (un o uns quants) que es converteixen, d’aquesta manera, en 
víctimes dels seus companys. 

e. L’assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de 
dones i homes, és a dir, qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no 
desitjat dirigit contra una persona per raó del seu sexe i amb el propòsit 
d’atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidador, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu. 

f. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, 
particularment si tenen un component sexista, d’orientació sexual, racial o 
xenòfob, o s’adrecen a alumnes amb discapacitat, amb necessitats 
específiques de suport educatiu o de nou ingrés. 

g. Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat 
educativa, siguin verbals, escrites o expressades per mitjans informàtics o 
audiovisuals. 

h. La difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol 
membre de la comunitat educativa. 

i. L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida 
acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol 
mitjà o suport, de continguts que afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge 
de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

j. Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres 
de la comunitat educativa, com són el consum de tabac, alcohol i drogues, o la 
incitació a consumir-ne. 

k. Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns 
d’altres membres de la comunitat educativa, així com la sostracció d’aquests. 

l. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

m. La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, 
administratius o de gestió, tant en suport escrit com digital. 

n. El fet de facilitar l’entrada al centre docent de persones no autoritzades, o 
entrar amb elles i provocar conductes contràries a les normes de convivència. 

o. La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de 
convivència del centre. 

p. Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir 
les mesures correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre 
docent o els professors. També inclourà  la negativa a identificar-se a petició 
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de qualsevol professor en els espais comuns del centre, o proporcionar una 
identitat falsa (nom i/o curs).  

q. Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal 
desenvolupament de les activitats del centre, incloent-hi les activitats lectives 
o les tasques ordinàries del professorat, dels membres de l’Equip Directiu i del 
personal no docent. 

r. Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi 
directament en contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat 
d’expressió, de participació, de reunió i de no discriminació, i del dret a 
l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat 
educativa o d’altres persones. 

 

Mesures correctores per a les conductes greument perjudicials per a la convivència 

Desenvolupament de tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, com la 
participació en feines de servei a la comunitat 

Desenvolupament de tasques acadèmiques. 

Reparació dels danys causats a les instal·lacions, al material del centre o a pertinences d’altres 
membres de la comunitat educativa per un període entre sis i vint-i-dos dies lectius. 

Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, dins o fora del 
seu horari lectiu, durant un període comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius. 

Inclou la participació en feines de servei a la comunitat, la realització de tasques acadèmiques 
o la reparació dels danys causats a instal·lacions o material del centre o a pertinences d’altres 
membres de la comunitat educativa 

Podrà complir-se en horari de matí o de capvespre, considerant allò que més beneficiarà el 
procés socioeducatiu de l’alumne/a, l’interiorització de la sanció i la reparació del dany 
causat. Es podrà complir dins l’aula de convivència si escau. 

La mesura s’ha de comunicar de manera fefaent als responsables legals de l’alumne, 
particularment quan es fora de la jornada lectiva 

Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries 
dins i/o fora del centre per un període comprès entre setze dies lectius i tres mesos. Durant el 
període de suspensió, l’alumne ha de ser atès al centre 

Canvi de grup 

Suspensió del dret d’assistència a algunes o a totes les classes durant un període comprès 
entre quatre i vint-i-dos dies lectius. 

Durant la impartició d’aquestes classes, l’alumne ha de romandre al centre i ha de fer els 
treballs acadèmics que determinin els professors responsables de les classes, per evitar 
interrompre’n el procés formatiu. El cap d’estudis ha d’organitzar l’atenció a l’alumne. 

La sanció es complirà íntegrament a l’aula de convivència. 

Suspensió del dret al servei de transport escolar per un període comprès entre quatre i vint-i-
dos dies lectius quan la conducta que perjudiqui greument la convivència afecti l’àmbit 
d’aquest servei 

Suspensió del dret d’assistència al centre durant un període comprès entre quatre i vint-i-dos 
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dies lectius. 

Durant el temps que duri el període de suspensió, l’alumne ha de dur a terme les tasques 
acadèmiques que hagin determinat els professors que li imparteixen docència, per evitar 
interrompre’n el procés formatiu. El seguiment i la supervisió d’aquest procés serà dut a 
terme pel tutor/a, el qual establirà l’horari de visites de l’alumne al centre 

Canvi de centre. 

Aquesta mesura només serà proposada en casos excepcionals. El director/a la traslladarà al 
Departament d’Inspecció Educativa a Menorca i a l’Oficina d’Escolarització, òrgans que 
decidiran a l’efecte. La Resolució de l’expedient disciplinari preveurà la mesura correctora 
alternativa per al cas que el canvi de centre finalment no es dugui a terme 

Totes aquelles mesures correctores per a les conductes contràries a les normes de 
convivència (quadre anterior) 

Donat que són mesures correctores per a conductes greument perjudicials per a la 
convivència, seran aplicades pel director com a alternativa a les sancions anteriors d’aquest 
quadre, quan la situació socioeducativa de l’alumne/a així ho aconselli, o bé en aplicació del 
principi suprem de prioritzar el caràcter educatiu i recuperador de les mesures correctores 

 

L’aplicació de les mesures correctores anteriors (excepció feta del darrer quadre), requerirà 
una Resolució per Conformitat o bé un Procediment Disciplinari. 

 

Resolució per conformitat 

Abans d’aplicar les mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la 
convivència al centre, el director ha de valorar la possibilitat de resoldre la conducta per 
conformitat de l’alumne i, en cas que sigui menor d’edat, dels seus pares o representants 
legals. 

En aquest cas hi ha un termini de cinc dies lectius des que es va tenir coneixement dels fets 
perquè el director citi l’alumne i, si és menor d’edat, també els seus pares o representants 
legals, per tal d’assabentar-los de les conductes mereixedores de correcció i per oferir-los la 
possibilitat de resoldre el procediment per conformitat. 

La resolució per conformitat ha de contenir el reconeixement per part de l’alumne dels fets o 
conductes mereixedors de correcció i si escau, la petició de disculpes, el compromís de reparar 
els danys causats i la voluntat de respectar les normes de convivència del centre. S’hi han de 
fer constar també les mesures educatives de correcció acordades. Han de signar la resolució 
per conformitat el director i l’alumne, i, en el cas que sigui menor d’edat, els seus pares o 
representants legals, i se’ls n’ha de lliurar una còpia. 

Les resolucions per conformitat no podran incloure el canvi de centre, i no podran ser 
impugnades. 

Si no s’accepta la resolució per conformitat o s’incompleixen els seus acords, el director del 
centre ha d’iniciar, en el termini de quaranta vuit hores, un procediment disciplinari. 

 

Mesures provisionals 

A l’inici dels expedients disciplinaris o en qualsevol moment de la seva instrucció el director, 
per decisió pròpia o a proposta de l’instructor, pot adoptar les mesures provisionals que siguin 
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necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final i per evitar la persistència dels efectes 
de la infracció i garantir les exigències dels interessos generals, o la protecció dels drets de la 
resta de l’alumnat. Les mesures provisionals han de consistir en: 

1. Tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta. 

2. Canviar temporalment de grup. 

3. Suspendre el dret d’assistir a determinades classes o activitats. 

4. Suspendre el dret d’assistir al centre. 

El període màxim per a les mesures anteriors serà sempre inferiors a sis dies lectius. Aquest es 
considera a compte de la sanció que s’ha de complir. 

Les mesures provisionals adoptades s’han de notificar a l’alumne i, si és el cas, als seus pares o 
representants legals. En el cas que aquestes comportin la suspensió del dret d’assistir a 
determinades classes o activitats, o la suspensió del dret d’assistir al centre, és preceptiva 
l’audiència de l’alumne i, si fos menor d’edat, dels seus pares o tutors. L’alumne ha de dur a 
terme les tasques acadèmiques que determinin els professors que li imparteixen docència, per 
evitar la interrupció del procés formatiu. 

 

Procediment disciplinari 

La Direcció del centre és l’òrgan competent per decidir l’inici del procediment, obrint un 
expedient en un termini màxim de sis dies lectius des del coneixement dels fets o de les 
conductes mereixedors de correcció, o passades quaranta vuit hores des que es constata la 
impossibilitat de signar una resolució per conformitat o l’incompliment d’algun dels acords 
signats. 

El director ha de nomenar l’instructor, que serà un professor/a del centre. Aquest/a s’ha 
d’abstenir d’actuar quan es donin les circumstàncies de l’article 28 de la Llei 30/1992, prèvia 
comunicació al director del centre, que ha de resoldre el que sigui pertinent. 

L’acord d’inici del procediment s’ha de notificar a l’instructor i a l’alumne i, si és menor d’edat, 
als seus pares o representants legals. 

L’alumne i, si és el cas, els seus pares o representants legals poden recusar l’instructor davant 
el director en el termini de dos dies lectius, d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 
30/1992. 

L’inici del procediment s’ha de comunicar al Departament d’Inspecció Educativa. 

L’instructor ha de practicar les actuacions tendents a aclarir els fets esdevinguts i a determinar 
les persones responsables. Pot prendre declaració a les persones que puguin aportar dades per 
esclarir els fets de cadascuna n’ha d’estendre la diligència corresponent. 

El termini màxim d’instrucció és de deu dies lectius des de la notificació de l’inici del 
procediment. 

Una vegada instruït el procediment, l’instructor ha de formular la proposta de resolució, la 
qual ha de contenir, si s’aprecia l’existència d’alguna infracció: 

a. Els fets o les conductes mereixedors de correcció. 

b. La tipificació de les conductes greument perjudicials per a la convivència al 
centre segons el Decret 120/2010. 
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c. La valoració de la responsabilitat de l’alumne o els alumnes, amb especificació, 
si s’escau, de circumstàncies pal·liatives o agreujants de la seva actuació. 

d. Les mesures educatives de correcció aplicables o proposades. 

e. L’especificació de la competència del director per resoldre. 

En cas que no n’hi hagi, s’ha de proposar la declaració d’inexistència d’infracció o 
responsabilitat sobre els fets. 

L’instructor ha de donar audiència a l’alumne i, si és menor d’edat, als seus pares o 
representants legals per comunicar-los la proposta de resolució i el termini de dos dies lectius 
per al·legar el que estimin oportú. En cas de renúncia a l’esmentat termini, s’ha de formalitzar 
per escrit mitjançant diligència. 

Transcorregut el termini d’al·legacions, l’instructor ha d’elevar al director l’expedient complet, 
que ha d’incloure les al·legacions que s’hagin formulat i la proposta de resolució definitiva. 

El director, rebuda la proposta, ha de resoldre i imposar, si escau, la mesura correctora que 
correspongui en un termini màxim de 30 dies.  

La resolució del procediment ha d’estar suficientment motivada i ha de contenir: 

a) Els fets i les conductes mereixedors de correcció. 

b) Les circumstàncies pal·liatives o agreujants si n’hi ha. 

c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada. 

d) El contingut de la mesura correctora i la data d’efecte. 

e) Els recursos que es poden interposar contra la resolució i els terminis per interposar-
los. 

La Resolució del Procediment s’ha de notificar a l’alumne, i, si és menor d’edat, també als seus 
pares o representants legals. Aquests en el termini màxim de dos dies lectius des de la 
notificació de la resolució poden requerir el Consell Escolar perquè es reuneixi en el termini de 
cinc dies lectius des de la recepció de la sol·licitud per revisar l’expedient i sol·licitar, si escau, 
la revisió de la Resolució del procediment. El director modificarà o confirmarà raonadament la 
Resolució. 

Contra la resolució del director, l’alumne, o, en representació seva, els seus representants 
legals, poden interposar un recurs d’alçada mitjançant un escrit presentat davant el director 
del centre, en el termini previst en els articles 114 i següents de la Llei 30/1992.  

El director ha de comunicar al Departament d’Inspecció Educativa la resolució adoptada i, si 
n’hi ha, la revisió o la confirmació. 

 

5. PROCEDIMENTS ACADÈMICS 

 

5.1. FALTES D’ASSISTÈNCIA I REPERCUSSIÓ A L’AVALUACIÓ 

El professor, en començar la seva hora de classe, ha de passar llista i anotar al comunicat 
d’incidències del grup tots els alumnes absents, així com qualsevol altra incidència que observi. 

En el cas d’alumnes que arriben tard a classe sense motiu justificat, el professor ha d’anotar el 
retard en el comunicat de faltes del grup i amonestar l’alumne/a. 
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L’alumne/a que hagi faltat a classe ha de presentar al seu tutor, el més aviat possible, la 
corresponent justificació signada pel seu pare, mare o responsable legal, on constin els dies i 
hores en què l’alumne ha faltat, així com el motiu de les esmentades absències. 

El tutor/a és la persona competent per decidir si la falta és justificada o no. 

Quan un alumne falta a classe és responsabilitat seva recuperar els apunts i materials, i posar-
se en contacte amb el/s professor/s si ha perdut l’oportunitat de fer alguna prova o examen. 

En qualsevol cas, quan l’absència hagi afectat la realització d’una prova o qualsevol altra 
activitat d’avaluació, el professor/a pot decidir acceptar o no la justificació de la falta 
d’assistència feta pel responsable legal com a motiu per repetir la prova o activitat a l’alumne. 
El professor podrà decidir també si estableix mecanismes alternatius d’avaluació. 

En cas de disconformitat de la família, el responsable legal podrà presentar reclamació per 
escrit davant la Prefectura d’estudis. Aquesta analitzarà la qüestió conjuntament amb el 
tutor/a i el professor/a i proposarà una solució al conflicte. En cas de disconformitat del 
professor/a amb la solució proposada, la Prefectura d’estudis traslladarà la reclamació a 
l’equip docent, que decidirà de forma col·legiada sobre la reclamació i el mecanisme 
d’avaluació que pertoqui. 

El professor tutor, periòdicament, farà un recompte de les faltes d’assistència del seu grup 
(cada sessió de classe a què no s’assisteix computa com una falta d’assistència) i introduirà les 
dades al programa de gestió del centre. 

Quan un alumne falti a classe de manera contínua o esporàdica, l’Institut seguirà el següent pla 
d’actuació: 

 Quan el tutor observi que un alumne acumula 14 faltes d’assistència sense justificar 
o dos dies seguits es posarà en contacte telefònic amb la família per notificar-ho, i ho 
comunicarà a la Prefectura d’estudis. Si no aconsegueix contactar amb la família ha 
d’enviar una carta amb acusament de rebut. 

 Si la situació no es corregeix i l’alumne arriba a les 28 faltes d’assistència sense 
justificar o quatre dies seguits, el tutor notificarà la situació a la Prefectura d’estudis. 
El/la cap d’estudis o el tutor, amb la col·laboració del Departament d’orientació, 
sol·licitarà una entrevista amb la família de l’alumne, si cal per telegrama o carta 
certificada amb acusament de rebut. 

 Quan es superin les 42 faltes d’assistència sense justificar o sis dies seguits i la 
situació no s’hagi resolt, bé perquè la família no ofereix explicacions satisfactòries, 
incompleix els compromisos, no assisteix a les entrevistes, etcètera, la Prefectura 
d’estudis traslladarà el cas als serveis socials de l’Ajuntament corresponent, seguint 
el protocol d’actuació que recull la normativa de la Conselleria d’Educació i Cultura. 

No obstant i sense prejudici de tot  allò exposat anteriorment, si un professor detecta 
l’absència d’un alumne que li resulta estranya i poc justificada, ho notificarà el més aviat 
possible al tutor de l’alumne, qui juntament amb el cap d’estudis, valorarà la situació i la 
necessitat de trucar immediatament als pares o responsables legals de l’alumne. 

Les faltes d’assistència no justificades i reiterades poden suposar a l’alumne la pèrdua del seu 
dret a ésser avaluat d’acord amb els criteris generals d’avaluació, de promoció i de qualificació. 

En el cas dels alumnes d’ESO el professor podrà establir sistemes extraordinaris d’avaluació 
previstos a la Programació Didàctica en els següents casos: 

- Acumulació de 6 faltes d’assistència sense justificar en àrees d’una hora setmanal de 
classe. 
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- Acumulació de 12 faltes d’assistència sense justificar en àrees de dues hores setmanals 
de classe. 

- Acumulació de 18 faltes d’assistència sense justificar en àrees de tres hores setmanals 
de classe. 

- Acumulació de 24 faltes d’assistència sense justificar en àrees de quatre hores 
setmanals de classe. 

Si un alumne d’ESO acumula un 50% de faltes d’assistència sense justificar respecte del total 
del curs d’una àrea o matèria determinada, l’alumne perd en aquesta el dret a l’avaluació 
contínua.  

Per als alumnes de Batxillerat que arribin a acumular faltes d’assistència en més del 25% de les 
hores de classe de cada matèria el professor podrà establir sistemes extraordinaris d’avaluació 
previstos a la Programació Didàctica. 

Si un alumne de Batxillerat arriba a acumular un 50% de faltes d’assistència sense justificar 
respecte del total del curs d’una matèria determinada, perd en aquesta el dret a l’avaluació 
contínua.  

Per als alumnes de Formació Professional que arribin a acumular faltes d’assistència en més 
del 25% de les hores de classe de cada mòdul (justificades o no) es perdrà el dret a l’avaluació 
contínua i es podran establir proves extraordinàries d’avaluació. 

La pèrdua del dret a l’avaluació contínua a qualsevol àrea, matèria o mòdul significa que el 
professor/a arriba a la conclusió de què no disposa de prou elements per a avaluar l’alumne/a, 
i llavors decideix habilitar un sistema extraordinari d’avaluació consistent en una prova 
extraordinària i/o els treballs i exercicis que pertoqui. 

El tutor comunicarà sempre a la Prefectura d’estudis i a l’equip docent el fet que qualsevol 
alumne hagi arribat al 25% o 50% de faltes d’assistència a qualsevol àrea, matèria o mòdul. 

Llavors el professor/a informarà del sistema d’avaluació extraordinari que aplicarà en la seva 
matèria, d’acord amb la Programació Didàctica del Departament. 

 

5.2. INCORPORACIÓ ALS PROGRAMES I TALLERS DEL CENTRE 

La incorporació d’un alumne/a d’ESO als Programes de Diversificació Curricular seguirà la 
normativa específica establerta amb aquesta finalitat. 

La incorporació d’un alumne/a a un Programa de Qualificació Professional Inicial seguirà la 
normativa específica establerta amb aquesta finalitat. 

Quan l’equip docent proposi un alumne per un PQPI un cop iniciat el curs, se requerirà en 
qualsevol cas l’informe d’avaluació psicopedagògica fet per l’orientador del centre, l’aprovació 
de la Prefectura d’estudis i el vistiplau del director. 

La incorporació d’un alumne/a d’ESO a qualsevol dels programes i tallers del centre organitzats 
en el marc del Projecte d’Intervenció Educativa serà proposada per l’equip docent o el 
Departament d’orientació a la Prefectura d’estudis. 

Aquesta analitzarà i decidirà el cas a partir de la següent informació: 

- Informació de l’equip docent. 

- Informació del tutor/a. 

- Informe d’avaluació psicopedagògic fet per l’orientador del centre. 
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- En el seu cas dictamen d’escolarització. 

- Expedient acadèmic. 

- Historial disponible a conseqüència de l’aplicació del procediment disciplinari. 

La informació dels equips docents i dels tutors poden ser verbals o escrites. En el primer cas se 
reflectiran a la corresponent acta de la reunió d’equip docent o de tutors. En el segon cas 
s’adjuntaran a l’expedient de l’alumne/a. 

L’alumne/a podrà tornar en qualsevol moment al grup ordinari per decisió de la Prefectura 
d’estudis, en funció del seu comportament i/o rendiment acadèmic. 

 

5.3. RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS 

La legislació vigent estableix el dret de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, de 
batxillerat i de formació professional que el seu rendiment escolar sigui avaluat conforme a 
criteris objectius. La normativa sobre drets i deures de l'alumnat preveu la possibilitat de 
reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, 
s'adoptin en finalitzar una etapa o curs. 

Per tal de garantir aquest dret el centre haurà de conservar tot el material que ha servit per a 
donar una qualificació (proves, treballs, projectes, programes, exercicis, murals, maquetes...), 
almenys fins a 3 mesos després d’atorgades les qualificacions finals, i en qualsevol cas després 
de resoltes totes les reclamacions presentades. 

Amb aquesta finalitat cada Departament Didàctic o de Família Professional establirà un lloc 
dins els espais assignats al Departament per tal que tots els seus professors hi dipositin els 
esmentats materials d’avaluació. La seva disponibilitat serà responsabilitat del cap del 
Departament. 

Les reclamacions per escrit, i especialment les reclamacions a les qualificacions finals, han de 
ser presentades sempre pels responsables legals de l’alumne/a en cas que aquest sigui menor 
d’edat. Abans de presentar la reclamació els sol·licitants hauran d’haver tingut una entrevista 
amb el professor corresponent per demanar els aclariments que marca la normativa. 

 

QUALIFICACIONS ESTABLERTES AL LLARG DEL CURS 

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes en controls, treballs, exàmens, 
projectes, etcètera,  i a les avaluacions no finals, si no es resolen directament entre el 
professor i l'alumne afectats, es presentaran al tutor, que les traslladarà al departament 
corresponent per tal que s'estudiïn. 

En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor. 

L'existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar al llibre d'actes del 
departament i es comunicaran a la junta d'avaluació del grup corresponent. 

 

QUALIFICACIONS FINALS 

Quan l’objecte de la reclamació sigui una qualificació final en una matèria o mòdul, o sobre la 
decisió sobre la titulació, els alumnes, els pares, les mares o els tutors legals, quan un cop 
rebuts els aclariments necessaris sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat i les 
corresponents qualificacions adoptades, estiguin en desacord amb la qualificació obtinguda, 
podran presentar reclamació davant la Direcció del centre, en el termini de dos dies lectius 
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comptats des del dia de la comunicació de la qualificació. La sol·licitud se lliurarà a la Secretaria 
de l’Institut. 

En el cas de 2n de Batxillerat, els terminis per presentar tant la reclamació com el recurs 
d’alçada s’escurcen a un dia lectiu. 

La Prefectura d’estudis informarà el tutor i traslladarà la reclamació al Departament 
corresponent que es reunirà el mateix dia i resoldrà en sentit afirmatiu  o negatiu. El 
Departament elaborarà un informe en els terminis que estableix la normativa, que serà lliurat 
al cap d’estudis, el qual a la vegada informarà per escrit a la persona que ha fet la reclamació. 

Si la reclamació afecta una decisió de promoció o titulació, el tutor haurà de reunir l’equip 
docent en els mateixos terminis per tal d’elaborar un informe en el qual aplicant la normativa 
vigent a la nova situació se ratificarà o modificarà la decisió anterior. Aquest informe serà 
trasllat al cap d’estudis que un cop més informarà per escrit el reclamant. 

De les corresponents reunions d’equip docent i de Departament se n’ha d’aixecar acta on 
constin les deliberacions i acords adoptats. 

L’alumne i la seva família tenen dret a presentar un recurs davant la Direcció General de 
Planificació i Centres en el termini d’un mes. 

La Secretaria i la Prefectura d’estudis quan es presenti una reclamació han d’informar l’alumne 
i els seus responsables legals sobre el procediment i els drets de què disposen. 

En tot cas convé tenir presents les orientacions del Departament d’Inspecció Educativa de 13 
d’abril de 2011 que detallen tot aquest procés. 

 

5.4. BAIXES D’OFICI ALS CICLES FORMATIUS 

D’acord amb l’Ordre de 13 de juliol de 2009 que regula l’organització i el funcionament dels 
cicles formatius a les Illes Balears, l’alumnat que en iniciar-se el curs no s’incorpori a les 
activitats lectives pot ser donat de baixa d’ofici per part de la Direcció del centre. 

En relació a aquest procediment, s’estableix que un cop comunicada aquesta possibilitat de 
forma escrita i fefaent a l’alumne/a, el termini perquè aquest s’incorpori abans de formalitzar 
la baixa serà de 7 dies naturals comptadors a partir del següent en què es produeix la 
comunicació per correu urgent i certificat amb acusament de rebut. 

 

5.5. OBSERVACIONS ALS BUTLLETINS DE QUALIFICACIONS 

El Xestib, des de la pantalla d’introducció de qualificacions a l’alumnat, permet introduir 
observacions i comentaris. N’hi ha de tres tipus, i el professorat seguirà els següents criteris 
per a la seva utilització en la comunicació amb les famílies: 

 Observacions RE : hi pot introduir text el professor/a de cada matèria o mòdul, sempre 
que hagi aplicat alguna mesura de reforç a l’alumne, degudament documentada 
mitjançant un document ACI o un informe. 

 Observacions ACS : hi pot introduir text el professor/a de cada matèria sempre que 
hagi aplicat alguna Adaptació Curricular Significativa a l’alumne, degudament 
documentada mitjançant un document ACI disponible en el Sistema de Gestió de 
Qualitat. 

 Observacions generals : només hi poden introduir text el tutor/a i la Prefectura 
d’estudis, per tal d’evitar solapaments i garantir que la informació que arriba a les 
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famílies és coherent i consensuada. Si un professor/a vol que aparegui alguna 
observació o comentari general, és possible fent arribar la informació  al tutor/a 
corresponent, que serà qui la introdueixi. 

 

5.6. CANVI DE GRUP PER MOTIUS PEDAGÒGICS 

Un cop iniciat el curs i durant tot el seu desenvolupament un alumne/a podrà ser canviat de 
grup sense respondre aquest fet a una mesura correctora per conductes contràries a la 
convivència, si no única i exclusivament per motius pedagògics, motius propis de la dinàmica 
del grup o de la interacció de l’alumne/a amb determinats companys/es. 

La mesura podrà ser proposada per l’equip docent i haurà de constar a la corresponent acta, 
així com les raons que motiven la proposta, que se dirigirà a la Prefectura d’estudis. El/la cap 
d’estudis decidiran sobre el canvi, oïts els tutors del grup d’origen i del grup de destinació. 

Si no hi ha un cap d’estudis present a la reunió de l’equip docent en la qual se fa la proposta, el 
tutor/a l’haurà de traslladar a la Prefectura d’estudis. 

El/la cap d’estudis traslladarà la decisió sobre el canvi de grup a la família i als tutors afectats, i 
informarà al director sobre la qüestió. 

 

6. INCIDÈNCIES HABITUALS EN HORARI LECTIU 

 

6.1 ENTRADES I SORTIDES 

L’accés del centre queda restringit exclusivament a alumnat, personal docent, personal no 
docent, els familiars responsables dels alumnes i les visites autoritzades per la Direcció, la 
Prefectura d’estudis o la Secretaria. 

Entre les 8:00 i les 14:55 tots els accessos al centre romandran tancats. L’entrada i sortida dels 
alumnes en iniciar-se i acabar-se la jornada lectiva és farà pel pati sud. 

La sortida de grups del centre pel desenvolupament d’activitats complementàries es farà per la 
reixa del pati sud, essent aquest el punt de concentració. El cap d’estudis o el professor 
responsable de la sortida, quan tot el grup estigui reunit, demanarà a la Consergeria l’obertura 
de la reixa. 

D’acord amb la normativa vigent, durant la jornada lectiva del matí cap alumne de 1r, 2n, 3r i 
4t d’Educació Secundària Obligatòria i Programes associats (PDC, PIE i PQPI) pot sortir del 
centre, ni tant sols durant els períodes d’esbarjo, excepte per causes justificades 
documentades tal com s’estableix a continuació. 

Quan qualsevol alumne menor d’edat hagi de sortir del centre ha de presentar prèviament una 
autorització escrita i signada pel seu pare, mare o tutor legal al cap d’estudis o, si aquest és 
absent, al professor de guàrdia, qui decidirà si l’alumne pot sortir finalment o no. En cas 
afirmatiu l’alumne/a lliurarà l’imprès a Consergeria i els ordenances li facilitaran la sortida. 

En cas que l’alumne/a no porti autorització signada pel pare, mare o tutor legal, no ha de sortir 
del centre. 

En cas d’indisposició, el pare, mare o responsable legal ha de venir a cercar l’alumne/a. 

En cas d’urgència familiar, visita mèdica immediata o deure inexcusable, així com 
indisposicions que no remeten, el cap d’estudis o el professor de guàrdia poden decidir la 
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conveniència de localitzar telefònicament els responsables legals de l’alumne/a i 
extraordinàriament si aquests així ho expressen, autoritzar la sortida de l’alumne/a. 

L’alumnat  no ha de sortir del centre de forma reiterada per assistir a actes religiosos propis. 
Per tant amb especial motiu és necessari l’imprès d’autorització per a sortir del centre, i cas de 
tractar-se de sortides sistemàtiques o periòdiques, el tutor/a ha de comunicar aquesta 
circumstància al director. 

Aquest es posarà en contacte amb la família o bé amb els responsables religiosos 
corresponents per a solucionar el problema. Si aquest persisteix i en compliment de la 
legislació sobre protecció de menors, se comunicarà aquest fet a les instancies pertinents. 

Amb l’autorització prèvia de la Prefectura d’Estudis l’alumnat d’ensenyaments no obligatoris, 
Batxillerat i Formació Professional, podrà iniciar les classes més tard o sortir abans si falta un 
professor en les primeres o darreres hores del dia, respectivament, o bé si s’aconsegueix 
reorganitzar el seu horari. 

Es podrà prendre la mateixa mesura per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO en el cas d’absències 
previstes del professorat, però caldrà l’avís i la constància de l’autorització prèvia del 
responsable legal de cada alumne/a i per a cada cas. 

En cas d’absència no prevista, el delegat del grup ha de parlar amb el cap d’estudis i seguir les 
seves indicacions. 

L’alumnat d’ensenyaments post obligatoris que no estigui matriculat del curs sencer i sigui 
menor d’edat, per sortir del centre durant els períodes que no té classe haurà de mester una 
acreditació que coincidirà amb la que li permet accedir a la cafeteria durant l’horari lectiu. 

Els alumnes d’ensenyaments post obligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius) estaran autoritzats 
a sortir del centre durant els períodes d’esbarjo prèvia presentació de la corresponent 
acreditació al professor de guàrdia responsable del control de la sortida. 

En el cas de l’alumnat de PQPI major de 16 anys, s’estudiarà al llarg del primer trimestre si són 
mereixedors del dret a sortir del centre durant els esbarjos, i es podrà atorgar aquesta 
prerrogativa a partir del 2n trimestre del curs, a proposta del director i amb el vistiplau de 
l’Equip Docent. 

L’esmentada acreditació consistirà en un carnet personal i intransferible elaborat per la 
Secretaria del centre a petició dels responsables legals de l’alumne/a. Si l’alumne és major 
d’edat, pot sol·licitar ell mateix el carnet sense cap vistiplau. 

En començar cada curs acadèmic, mentre els serveis administratius de l’Institut no puguin 
enllestir l’elaboració dels esmentats carnets i la Prefectura d’estudis no hagi resolt totes les 
qüestions organitzatives inherents a aquesta qüestió, l’alumnat d’ensenyaments post 
obligatoris haurà de romandre dins el centre durant els esbarjos, per tal de garantir que 
l’alumnat d’ESO no surt. 

L’alumnat amb 18 anys complerts pot sortir del centre, prèvia identificació amb el DNI, NIE, 
carnet de conduir o passaport. Això no obstant l’alumnat major d’edat dins l’horari lectiu no 
pot romandre fora de l’aula sense causa justificada. 

Per tal de facilitar la tasca del professorat de guàrdia de hall, per a la sortida durant els 
esbarjos caldrà sempre l’acreditació elaborada per l’Institut i no serà vàlida la identificació 
esmentada en el paràgraf anterior. 

En horari de capvespre els alumnes tindran lliure l’entrada i la sortida de l’Institut. L’equip 
directiu establirà quins accessos romanen oberts. 
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Tots els professors han de mantenir els seus alumnes dins l’aula fins que toqui el timbre, 
incloent-hi els períodes en què se duen a terme proves, exàmens o exercicis de qualsevol tipus. 
L’alumnat no pot sortir de l’aula malgrat hagi acabat l’activitat. 

S’exceptua a aquesta norma l’alumnat d’ensenyaments post obligatoris, que en cas d’acabar 
un examen en el darrer període lectiu abans de què soni el timbre, a criteri del professor/a, 
pot sortir de l’aula i marxar de l’Institut. Serà condició que el professor/a avisi prèviament a 
Consergeria d’aquesta possibilitat, i que l’alumnat circuli pels passadissos en silenci i ordre. 

 

6.2 ABSÈNCIA D’UN PROFESSOR 

En general, i exceptuant les situacions particulars esmentades en el punt d’entrades i sortides, 
si falta un professor la Prefectura d’estudis organitzarà l’atenció del seu l’alumnat per part del 
professorat de guàrdia. 

L’assignació ordinària dels professors de guàrdia es podrà canviar per a cobrir l’absència d’una 
manera més adient per afavorir l’aprofitament de les sessions lectives per part de l’alumnat, a 
proposta del cap d’estudis amb l’acord dels professors de guàrdia.  

Cadascun dels grups afectats esperaran a la porta de l’aula, sense fer renou ni molestar els 
companys que són a classe. Si passats cinc minuts no puja cap professor, el delegat o qualsevol 
representant dels alumnes es dirigirà a Prefectura d’estudis o a la sala de professors i 
sol·licitarà un professor de guàrdia, qui passarà llista i romandrà amb el grup durant l’hora de 
classe a l’aula habitual o a la que el derivi el cap d’estudis. 

Durant el desenvolupament de la classe, el professor de guàrdia és el responsable del grup i, 
com a tal, ha de fer complir les tasques que el professor titular hagi encomanat. 

En general el professor/a absent ha de deixar tasques per a què siguin realitzades per 
l’alumnat durant l’absència, molt especialment a l’ESO, sota la supervisió del professor/a de 
guàrdia corresponent. 

Per a visualitzar DVD's, emprar ordinadors o mitjans audiovisuals, caldrà que el professor 
absent ho hagi preparat prèviament amb el professor de guàrdia.. 

Si no hi ha una feina prevista, el professor de guàrdia organitzarà l’hora de classe amb 
activitats lectives preferentment entre les següents: 

 Deures i repàs de la matèria que tocava en aquell període. 

 Deures i repàs de qualsevol matèria. 

 Activitats de repàs de la matèria que imparteix el professor de guàrdia. 

 Activitat que impliqui un increment cultural del alumnes dins qualsevol camp del 
coneixement. 

Els alumnes estan obligats a respectar i complir les indicacions del professor de guàrdia. 

Excepcionalment, quan el grup que no tingui professor sigui de batxillerat o de cicle formatiu 
de grau mitjà, la Prefectura d’estudis podrà autoritzar la seva permanència en la biblioteca o 
en la cafeteria. Si la biblioteca està tancada, la Prefectura d’Estudis sol·licitarà si les 
circumstàncies ho permeten a un professor/a de guàrdia que s’encarregui d’obrir-la i 
d’atendre l’alumnat. 

En cas que el professor/a absent no hagi deixat feina per fer durant l’absència, i tractant-se de 
grups de Cicles Formatius o Batxillerat, la Prefectura d’estudis podrà autoritzar la seva sortida 
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del centre, sempre prèvia mostra del carnet corresponent. El mateix serà aplicable per a 
l’alumnat que està matriculat de matèries o mòduls solts.  

 

6.3 UTILITZACIÓ DELS LAVABOS PER PART DE L’ALUMNAT 

Els lavabos d’utilització habitual per part de l’alumnat seran els situats al passadís superior de 
l’edifici B, així com els dels passadissos inferior i superior de l’edifici C (“de tallers”). 

Durant el matí els lavabos romandran sempre tancats fins les 15:00. Durant el capvespre 
estaran oberts, des de l’hora especificada fins les 22:00.  

Durant els esbarjos els ordenances obriran els lavabos de l’edifici C. 

Els ordenances són els encarregats de custodiar les claus dels lavabos, i d’obrir i tancar-ne les 
portes quan així estigui establert en el present Reglament o per la Direcció en cas de 
necessitat.  

Els alumnes han d’anar al lavabo durant l’esbarjo. No es permet anar al lavabo en els canvis de 
classe. 

El professorat un cop l’alumne/a hagi entrat a l’aula, el podrà autoritzar  perquè surti de classe 
per anar al lavabo per necessitats evidents i sota el seu criteri. 

Atès que els lavabos romanen tancats durant els períodes de classe, l’alumnat autoritzat a 
sortir de classe haurà de sol·licitar la clau a Consergeria, previ emplenament del corresponent 
registre on consti el professor/a que l’ha autoritzat a sortir. 

El director i per delegació la Prefectura d’estudis podrà introduir modificacions en aquest 
apartat, que seran inclosos en la següent revisió anual del ROF. 

 

6.4 INDISPOSICIONS I EMERGÈNCIES AMB L’ALUMNAT 

Al centre hi una farmaciola a consergeria. El personal de consergeria és l’encarregat de 
custodiar el seu contingut i de revisar-lo periòdicament, per tal de reposar-ne el material i 
vigilar les dates de caducitat. 

A més els pares dels alumnes que requereixin un tractament mèdic específic (asmàtics, 
diabètics, epilèptics, etc.) ho han de notificar en el moment de matricular-se i un cop iniciat el 
curs al tutor, i s’han d’assegurar que l’alumne/a sempre du amb ell els medicaments necessaris 
per tractar-se en cas de necessitat. Igualment, l’alumnat que du ulleres està obligat a portar-
les cada dia al centre i a fer-ne ús sempre que sigui necessari. 

L’Institut mantindrà un llistat de caràcter confidencial amb les dades mèdiques rellevants de 
l’alumnat, així com dels qui la família autoritza a prendre un analgèsic en cas d’indisposició 
lleu. El llistat serà elaborat per Secretaria a partir de les dades facilitades en el moment de la 
matrícula i estarà disponible a la Consergeria del centre per poder ser consultat pel professorat 
de guàrdia i per l’equip directiu. 

Quan un alumne, en horari lectiu, es trobi malament, ho comunicarà en primer lloc al 
professor amb el qual té classe o, si és en el temps d’esbarjo, al cap d’estudis. El professor 
valorarà la situació i, si escau, permetrà a l’alumne sortir de l’aula, indicant-li que s’ha de dirigir 
directament al professor/a de guàrdia. 

En cas d’indisposicions lleus, el professor/a de guàrdia atendrà l’alumne/a i consultarà el llistat 
existent a Consergeria per saber si aquest pot prendre un analgèsic.  
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Si és major d’edat i manifesta la voluntat de marxar del centre, es seguirà el procediment 
general per a les sortides del centre, essent requisit inexcusable emplenar el full de sortida i 
que l’alumne/a el signi.  

En cas d’indisposicions moderades o greus que no poden ser tractades amb un analgèsic, o 
situació d’emergència, el professorat de guàrdia atendrà l’alumne/a i ordenarà un dels 
conserges que localitzi un cap d’estudis o membre de l’equip directiu disponible. Mentre no 
aparegui aquest, el professor de guàrdia és el responsable per delegació. 

Els conserges han de romandre durant tota la incidència dins la Consergeria, a no ser que se’ls 
indiqui el contrari per part del responsable de la situació, per a poder exercir les tasques que 
els són pròpies necessàries en aquests casos (cridar als serveis d’emergència, localitzar els 
familiars, obrir les portes del centre, controlar les entrades i sortides de persones i serveis 
d’emergència, etcètera). 

El membre de l’equip directiu a càrrec de la incidència donarà indicacions al professorat de 
guàrdia perquè aquest romangui amb alumne/a i l’atengui, i a la Consergeria per localitzar un 
familiar, exposar-li la situació i si escau prendre conjuntament una decisió. 

Si no es localitza cap familiar o aquest no pot venir a recollir-lo, l’alumne/a no pot sortir del 
centre. L’Institut no serà llavors responsable de les eventuals conseqüències si de l’estat de 
l’alumne/a resulta absolutament evident la necessitat de requerir el servei d’emergències 
mèdiques. 

Si la indisposició és greu, no millora amb el pas del temps i no es localitza cap familiar, el 
responsable del centre indicarà a un professor de guàrdia que acompanyi l’alumne/a a 
urgències i romangui amb ell fins que sigui atès i/o arribi un familiar que se’n faci càrrec. 

Si es tracta d’una situació de gravetat extrema (presumptes atacs d’epilèpsia, lipotímies, 
convulsions, atacs d’angoixa, etc.), el responsable del centre indicarà a Consergeria que se cridi 
el servei d’emergències mèdiques. 

En cas que un professor sospiti que un alumne ha consumit substàncies estupefaents i 
independentment de què l’alumne manifesti trobar-se malament, es seguirà el mateix procés 
que en les indisposicions moderades o greus, recomanant a la família el trasllat de l’alumne a 
l’hospital.  

 

6.5 ACCIDENTS ESCOLARS 

En tot el que fa referència a aquest apartat, cal seguir les instruccions de la carpeta d’atenció 
d’accidents escolars que la Direcció General de Planificació i Centres posa anualment a 
disposició dels centres, i que engloba tres aspectes concrets, la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració, assegurança escolar obligatòria i assegurança de responsabilitat civil del 
personal dels centres públics. 

A continuació es concreten les pautes bàsiques d’actuació en cas d’accidents escolars que 
afectin a alumnat del nostre centre durant el seu horari lectiu. 

En cas d’accidents escolars que ocorrin dins el recinte del centre, l’alumne afectat rebrà 
l’atenció immediata del professor responsable del seu grup en aquell moment. La situació es 
notificarà al cap d’estudis i al personal de consergeria, que posarà a la seva disposició la 
farmaciola per proporcionar l’alumne els primers auxilis. Si l’estat de l’alumne ho requereix, o 
bé es sol·licitaran els serveis d’una ambulància o bé un professor de guàrdia l’acompanyarà a 
urgències i romandrà amb ell fins que sigui atès i/o arribi un familiar que se’n faci càrrec, 
alhora que es localitzen els seus pares, tutors o familiars més propers. 
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En cas d’accidents escolars que ocorrin fora del recinte del centre, l’alumne afectat rebrà 
l’atenció immediata del professor responsable del seu grup en aquell moment. Si l’estat de 
l’alumne ho requereix, el professor notificarà la situació al centre, des d’on es localitzarà un 
familiar de l’alumne i se li exposarà la situació, prenent conjuntament una decisió. Si no es 
localitza cap familiar, o bé es sol·licitaran els serveis d’una ambulància o bé un professor de 
guàrdia es desplaçarà fins on és el grup, acompanyarà l’alumne a urgències i romandrà amb ell 
fins que sigui atès i/o arribi un familiar que se’n faci càrrec. 

D’altra banda, l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de 7 de setembre de 1998 
(BOCAIB del 22), dicta normes en matèria d’ajuts econòmics per als sinistres de trànsit del 
personal funcionari docent que es produeixin per raó del servei. Queda entès que aquesta 
Ordre s’aplica també al professorat que realitza el seguiment de la formació en centres de 
treball o pràctiques formatives. 

 

6.6 AULES 

En acabar la classe es desconnectaran els mitjans audiovisuals i es recolliran els materials 
utilitzats, tancant els armaris amb clau. Després de sortir els alumnes, les aules han de 
romandre tancades amb clau, excepte en el cas de les aules fixes. 

En els esbarjos les aules han de quedar buides i tancades amb clau i tots els alumnes han de 
baixar als patis, a la cafeteria o a la biblioteca. Excepcionalment els dies de pluja i/o de fred 
intens, els alumnes podran romandre a l’interior dels edificis observant especialment les 
normes de convivència.  

 

6.7 GUÀRDIES 

Hi ha tres tipus de guàrdies, cadascuna d’elles amb un protocol d’execució diferent.  

 

GUÀRDIES EN HORES DE CLASSE 

Cadascuna d’aquestes guàrdies suposa pel professor/a un còmput horari d’un període 
complementari. En el moment d’elaborar l’horari del professorat, el cap d’estudis assignarà al 
conjunt del professorat un nombre suficient de guàrdies d’hores de classe per tal de cobrir 
totalment l’horari lectiu del torn de matí, excepte els esbarjos. Sempre que sigui possible, en 
cada hora de classe hi haurà almenys dos professors de guàrdia. 

La Prefectura d’estudis organitzarà setmanalment la feina del professorat de guàrdia 
considerant les absències de professorat previstes, les activitats complementàries, les 
activitats que ha d’atendre l’equip directiu, i qualsevol circumstància escaient. També donarà 
les indicacions oportunes durant cada període lectiu. 

En començar la seva hora de guàrdia, el professorat corresponent ha d’anar a la sala de 
professorat de guàrdia i comprovar les necessitats de guàrdies que s’indiquen a l’informe de 
guàrdies exposat al tauló d’anuncis, portant a terme les tasques i funcions que allí se li hagin 
assignat. Si ha de fer-se càrrec d’un grup d’alumnes, comprovarà l’existència de tasca prevista 
pel professor absent, i es responsabilitzarà de la seva execució per part dels alumnes. 

En cas que el professor absent no hagi deixat tasques per a ésser realitzades per l’alumnat 
durant aquell període horari, el professor de guàrdia farà que els alumnes dediquin l’hora a la 
realització de tasques lectives. 
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Concretament si tots els alumnes tenen feines encomanades per a fer fora del centre, podrà 
dedicar-se l’hora a la seva realització. 

En cas que els alumnes no tinguin feines encomanades, o la seva realització comporti 
dificultats, el professor de guàrdia farà que els alumnes dediquin l’hora a la lectura dins la 
biblioteca o dins l’aula. 

Amb aquesta finalitat la Coordinació de Biblioteca prepararà un lot o conjunt de recursos 
bibliogràfics de fàcil desplaçament per a que puguin ser emprats a les aules quan falti un 
professor. També tindrà organitzades les lectures que han de dur a terme un grup d’alumnes 
de cada nivell en cas que d’acord amb la Prefectura d’estudis es derivi aquest grup a la 
biblioteca quan falta el professor de la matèria corresponent i no hi ha altres tasques lectives 
per a realitzar. 

Per a emprar la biblioteca amb un grup d’alumnes en cas d’absència d’un professor cal el 
vistiplau de la Prefectura d’estudis. 

Quan falti un professor no es permet l’estada de l’alumnat als patis. Només l’alumnat de 2n de 
Batxillerat, els dels PQPI i els de Cicles Formatius pot demanar una pilota a Prefectura d’estudis 
i dedicar l’hora amb professor absent a l’exercici físic al pati, sota la vigilància del professor de 
guàrdia. 

En qualsevol cas, el professorat de guàrdia que no estigui atenent cap grup, ha de romandre 
obligatòriament a la sala de professorat de guàrdia durant tota l’hora, per poder ser localitzat 
ràpidament en cas de necessitat. 

Almenys un  dels professors de guàrdia es dedicarà a recórrer els passadissos i els patis nord i 
sud, a l’inici del període horari i a la seva meitat, per garantir l’ordre i la presència de tot 
l’alumnat dins les aules. Si hi ha més d’un professor/a de guàrdia disponible, es recorreran els 
espais del centre durant tot el període horari. 

El cap d’estudis podrà sol·licitar la col·laboració del professorat de guàrdia en qualsevol 
moment per resoldre incidències diverses, en particular pel manteniment de l’ordre als 
passadissos i l’atenció a les indisposicions de l’alumnat. 

Si és necessari, un professor que tingui guàrdia d’hora de classe pot ser enviat a la biblioteca 
per cobrir una eventual absència del professorat de guàrdia de biblioteca. 

En el cas de que no hi hagi un cap d’estudis disponible el professor de guàrdia serà la persona 
de referència per atendre qualsevol circumstància o incident. 

 

GUÀRDIES DE BIBLIOTECA 

Cadascuna d’aquestes guàrdies de biblioteca suposa pel professor/a un còmput horari d’un 
període complementari. En el moment d’elaborar l’horari del professorat, la Prefectura 
d’estudis assignarà al conjunt del professorat un nombre suficient de guàrdies de biblioteca 
per tal de cobrir l’horari lectiu del torn de matí, i una franja de l’horari lectiu del torn de tarda. 

En començar el període de guàrdia de biblioteca, el professorat corresponent ha d’anar a la 
biblioteca i romandre-hi durant tot el període. La seva funció és col·laborar amb el 
bibliotecari/a del entre i substituir-lo si aquest és absent mantenint l’ordre i tenint cura de 
l’alumnat present, o allò expressat en el sistema de gestió de qualitat en el procés 
corresponent. 

El cap d’estudis podrà sol·licitar la col·laboració del professorat de guàrdia en qualsevol 
moment per resoldre incidències diverses de l’alumnat. Si és necessari, un professor que tingui 
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guàrdia de biblioteca pot ser enviat a una aula per cobrir una eventual absència del 
professorat de guàrdia corresponent. 

El professor de guàrdia a la biblioteca durant el capvespre tindrà les següents funcions: 

-  Ser el professor de referència davant l’absència de qualsevol membre de l’equip 
directiu. 

-  Tenir cura de l’ordre a la biblioteca i procurar pel seu ús i del servei de préstec. Per 
això rebrà instruccions concretes del cap d’estudis de capvespre. 

-  Responsabilitzar-se dels alumnes sancionats amb l’execució de tasques fora de l’horari 
lectiu, procurant per la realització d’aquestes i informant a la Prefectura d’estudis de 
qualsevol incidència o no assistència de l’alumne sancionat. 

-  Si l’alumne/a no du deures ni tasques, o els acaba abans del final del període de 
sanció, el professor/a de guàrdia li proporcionarà una lectura de la qual n’haurà de fer 
un resum i lliurar-lo també a la Prefectura d’estudis. 

Sempre que això no interfereixi amb les tasques anteriors, la Prefectura d’estudis pot 
encarregar al professorat de guàrdia de biblioteca feines auxiliars relacionades amb la gestió 
de l’alumnat o dels processos d’ensenyament i aprenentatge que puguin ser dutes a terme 
dins aquest espai (registre dels alumnes que arriben tard al centre, registre d’amonestacions. 

Si la Prefectura d’estudis decideix que un alumne pot anar a la biblioteca, l’alumne exposarà el 
motiu de la seva presència al professor de guàrdia (treball, matriculat a matèries o mòduls 
solts, amonestació i derivació per Prefectura d’estudis, etc.), i ha de reconèixer la seva 
autoritat, obeint en tot moment les seves indicacions. 

 

GUÀRDIES D’ESBARJO 

Cadascuna d’aquestes guàrdies suposa pel professor/a un còmput horari de mig període 
complementari. En el moment d’elaborar l’horari del professorat, la Prefectura d’estudis 
assignarà al conjunt del professorat un nombre suficient de guàrdies d’esbarjo per tal 
d’atendre adequadament la vigilància de tots els espais.  

L’organització de les guàrdies d’esbarjo serà detallada a continuació.  

En cada esbarjo s’haurà de procurar hi hagi cinc professors de guàrdia, que assumiran 
respectivament els passadissos, la porta d’entrada del centre , el pati de la cafeteria , el pati 
nord i l’edifici C (de tallers), a més d’un professor per al poliesportiu quan aquest s’obri per a 
l’ús de l’alumnat. 

En començar la guàrdia d’esbarjo el professorat de passadissos els ha de recórrer, fent que 
tots els alumnes, sense excepcions surtin als patis, atès que durant els esbarjos els passadissos 
i les aules han d’estar buits. 

El professor de guàrdia a l’entrada serà l’encarregat de controlar la sortida de l’alumnat del 
centre durant els esbarjos, i per això rebrà les indicacions específiques de la Prefectura 
d’estudis.  

Els dos professors de guàrdia del pati nord i del pati sud o de la cafeteria han de sortir i 
passejar  fins que toqui el timbre que indica el moment de tornar a classe. Han de posar 
especial atenció en aquells grups d’alumnes que manifesten actituds hostils envers altres 
alumnes, fumen etc, atès que la presència del professorat en un lloc visible ja és un factor 
suficient per tal que els alumnes no infringeixin les normes, així que el fonamental de les 
guàrdies d’esbarjo és que els alumnes vegin els professors voltant per tots els espais. 
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El professor/a que vigila el pati de la cafeteria entrarà periòdicament al hall per desallotjar-lo si 
hi ha un excés d’alumnes que hi romanen estàtics. 

Durant els esbarjos l’alumnat no pot romandre al pati oest, ni darrera l’edifici de tallers entre 
aquest i el poliesportiu, ni a l’escala d’emergència de l’edifici de tallers. 

El professor de guàrdia a l’edifici de tallers serà preferentment de Formació Professional, i 
complirà les funcions de desallotjar els passadissos i l’escala d’aquest edifici, procurar la no 
acumulació d’alumnes a l’entrada dels lavabos d’alumnes i la seva vigilància específica. També 
controlarà periòdicament el camí que es dirigeix cap al poliesportiu. 

Excepcionalment, els dies que les circumstàncies climatològiques així ho facin necessari (pluja, 
vent, fred intens ...), la Prefectura d’estudis decidirà en cada esbarjo si els alumnes poden 
romandre a l’interior dels edificis, establint les indicacions oportunes que faci falta en cada cas. 

La seva decisió serà comunicada a Consergeria i al professorat de guàrdia d’esbarjo. En 
aquesta circumstància se reorganitzaran les tasques de la següent manera: 

- El professor/a de l’entrada seguirà amb les seves funcions habituals, amb especial 
èmfasi en el control de la porta de sortida i el passadís de la biblioteca que condueix 
a la cafeteria. 

- El professor/a de passadissos els recorrerà sense interrupció durant tot el període 
d’esbarjo, els inferiors i els superiors, passant per l’entrada, amb especial atenció als 
lavabos i el fons dels passadissos. 

- Almanco un professor/a de patis s’afegirà al control dels passadissos. En aquest cas, 
l’altre professor observa o vigila els patis. 

- El professor/a de l’edifici de tallers seguirà amb les seves funcions, no deixant que 
els alumnes quedin a la planta superior. 

La Prefectura d’estudis ha de supervisar la vigilància del centre durant els períodes de guàrdia, 
especialment els dies que els alumnes queden dins els edificis. 

En general el professorat de guàrdia als esbarjos ha de procurar pel compliment de les normes 
de convivència. Davant qualsevol conducta contrària a aquestes ha de dirigir-se 
immediatament a l’alumne que l’exhibeix, demanar-li s’identifiqui i procedir a amonestar-lo 
verbalment o per escrit. 

Quan es trobin casos conflictius o que impliquin desobediència manifesta de l’alumnat el 
professor de guàrdia d’esbarjo acudirà a sol·licitar la presència d’un cap d’estudis o fins i tot 
del director. 

El director i la Prefectura d’estudis podran introduir al llarg del curs variacions en l’estructura i 
organització de les guàrdies d’esbarjo si les circumstàncies ho requereixen o es poden 
optimitzar les tasques. Es podran canviar les tasques concretes de cada professor de guàrdia, 
així com la seva distribució. Si les modificacions són significatives o de llarga durada caldrà 
incorporar-les en la següent revisió del ROF. 

 

6.8 AULA DE CONVIVÈNCIA 

L’alumne sancionat tindrà sempre feina i l’ha de fer. No ha d’anar a l’aula a demanar tasques. 
A més ha de dur els llibres, si no els porta se disposarà a l’aula de convivència d’un prestatge 
amb diferents llibres per a què el professor/a li pugui donar treball. 
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L’alumne sancionat podrà fer l’esbarjo a 3a i a 6a hora, durant uns 10 minuts, acompanyat 
sempre del professor de l’aula de convivència. 

Sempre que l’alumne surti de l’aula de convivència ha d’anar acompanyat del professor. Això 
vol dir per exemple que aquest s’ha d’assegurar que quan demana per anar al lavabo és allí on 
efectivament va. 

En finalitzar cada període horari, el professor de l’aula de convivència ha d’emplenar el full de 
seguiment de l’alumne, que es trobarà a l’arxivador damunt la taula. Al darrer període del matí 
aquest full s’ha de lliurar a Consergeria a l’atenció de Prefectura d’estudis. 

 

6.9 ALUMNAT OIENT 

Els alumnes d’ensenyaments no obligatoris que no cursin totes les matèries o mòduls del curs, 
però estiguin interessants en assistir a determinades assignatures concretes en qualitat 
d’oients, ho sol·licitaran per escrit a la Prefectura d’estudis. 

Són casos habituals els alumnes de 2n de Batxillerat que només els queden matèries soltes 
però volen ser oients de les aprovades per preparar-se per les PAU, o els alumnes de cicles 
formatius que s’han donat de baixa de determinats mòduls, o bé els tenen aprovats de cursos 
anteriors. 

Atès que aquests alumnes no estan matriculats al mòdul o matèria en qüestió, no gaudeixen 
del dret d’assistència i lògicament tampoc al dret a l’avaluació. Per tant la seva acceptació dins 
l’aula serà prerrogativa del professor corresponent. Aquest podrà acceptar-los, negar-los 
aquesta possibilitat o bé acceptar-los sota determinades condicions. 

En qualsevol cas només podrà ser autoritzada la presència d’alumnes oients si existeixen 
suficients recursos materials i no es crea un perjudici als alumnes amb dret a l’assistència. 
Aquests aspectes seran verificats per la Prefectura d’estudis o el cap del Departament de 
Família Professional, que donaran el vistiplau a la presència d’oients. 

 

6.10 PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

L’Institut considera necessari que l’alumnat de 2n de Batxillerat que es presenta a les Proves 
d’Accés a la Universitat compti durant el desenvolupament de cada examen amb l’assistència 
del professor corresponent de la matèria, per tal de donar-li confiança i procurar per 
l’adequació de la prova als criteris prèviament establerts. 

Això no obstant, per tal de garantir en tot moment el normal desenvolupament de les 
activitats del centre i l’atenció a l’alumnat dels altres nivells i etapes educatives, s’estableix el 
present procediment. 

1) El professor/a ha d’estar present durant el desenvolupament de la prova de la seva 
matèria, tant si aquesta se desenvolupa en horari de matins o en horari de capvespres, 
des de 15 minuts abans del seu inici, i almenys fins al repartiment de les proves, la 
comprovació de la seva adequació i la realització de les gestions pertinents. 

2) Cap professor/a pot abandonar el centre dins el seu horari lectiu sense l’autorització 
expressa de la Prefectura d’estudis. 

3) La Prefectura d’estudis amb l’ajut del coordinador de tutors de Batxillerat analitzarà 
l’horari del professorat afectat i el solapament amb les altres activitats que aquest té 
assignades. 
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4) En el cas de reunions o altres activitats, la Prefectura d’estudis determinarà si és 
possible dispensar el professor/a i l’autoritzarà a acompanyar els alumnes en les PAU. 

5) En el cas de les classes, el Departament corresponent haurà d’assumir l’atenció a 
l’alumnat en el centre. Amb aquest finalitat, la Prefectura d’estudis comunicarà la 
circumstància al cap del Departament corresponent, i aquest comunicarà 
posteriorment a la Prefectura d’estudis el nom del professor/a que es farà càrrec dels 
alumnes. 

6) Si tots els professors del Departament tenen activitats lectives de manera que no es 
pot cobrir l’absència del company, la Prefectura d’estudis determinarà si l’absència es 
pot cobrir amb un professor de guàrdia. 

7) Si fins i tot així no és possible cobrir l’absència, la Prefectura d’estudis determinarà un 
professor qualsevol de l’equip docent de 2n de Batxillerat per a que atengui l’alumnat 
en el centre. 

8) En cas que no sigui possible per cap mitjà atendre l’alumnat en el centre, i sempre amb 
caràcter excepcional, la Prefectura d’estudis podrà establir la impossibilitat que el 
professor/a abandoni el centre per acompanyar els alumnes a les PAU. 

A la convocatòria de setembre, considerant que les dates coincideixen amb l’inici de curs, el 
qual suposa un esforç organitzatiu addicional per a tots els òrgans de coordinació docent i per 
al professorat en general, que es presenten uns requeriments d’atenció suplementaris envers 
tot l’alumnat del centre que cal acollir i inserir en el nou curs escolar, i sabent a més que el 
nombre d’alumnes que es presenten a les PAU és molt limitat, no es pot garantir que el centre 
pugui disposar del professorat per a acompanyar-los i per tant seguir amb el procediment 
anterior. En qualsevol cas la Prefectura d’estudis ho analitzarà en funció de les circumstàncies 
particulars de cada inici de curs i actuarà en conseqüència. 

 

7 SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

 

7.1 ORGANITZACIÓ GENERAL 

Es consideren activitats complementàries aquelles activitats d’ensenyament i aprenentatge 
que es realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu i que, tot i formar part 
de la Programació General Anual o les programacions dels Departaments, tenen caràcter 
diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen. 

Seran impartides, preferentment, pel professorat del centre, tot i que en casos determinats, si 
l'activitat que s'ha de desenvolupar ho requereix, es sol·licitarà la participació de personal 
qualificat, prèvia autorització de la Direcció General de Planificació i Centres. 

Qualsevol activitat complementària programada, independentment de que es desenvolupi 
dins o fora del centre, es considera lectiva, en tant que té un sentit pedagògic, educatiu i 
acadèmic. L’assistència té caràcter obligatori per a tots els alumnes amb els quals està previst 
dur-la a terme. 

Es considera que els pares dels alumnes autoritzen els seus fills a participar-hi signant 
l’autorització per a les sortides ordinàries que es lliura juntament amb l’imprès de matrícula, i 
que per tant no necessitaran posteriors notificacions, excepte les de caràcter informatiu. 

En el cas d’activitats complementàries que tinguin alguna particularitat que l’equip directiu 
pugui considerar extraordinària, els pares o tutors legals de l’alumne hauran de signar una 
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autorització específica on constarà tota la informació referent al desenvolupament de la 
mateixa.  

En cas que un alumne no pugui assistir a l’activitat, l’absència s’ha de justificar. Si un alumne 
argumenta degudament que no pot assumir la possible despesa econòmica de l‘activitat, el 
centre analitzarà el seu cas i cercarà la solució més adient. En qualsevol cas, l’equip docent ha 
d’organitzar activitats alternatives i també obligatòries per als alumnes que no participin en 
l’activitat, sigui quin sigui el motiu. 

Si l’activitat s’ha de desenvolupar fora del centre, hi hauran de participar, almenys, dos 
professors acompanyants. En general, la Prefectura d’estudis assignarà tants professors 
acompanyants com recomani l’activitat i el tipus i quantitat d’alumnes que hi participen. 

Per tal de poder dur a terme adequadament les activitats complementàries programades, la 
Prefectura d’estudis reorganitzarà si es necessari l’horari del professorat incloent-hi hores de 
permanència de còmput mensual. 

Els dies que se duguin a terme activitats complementàries generals per a tot el centre, l’horari 
de permanència del professorat inclourà tota la durada de l’activitat.  

A més de les normes de convivència habituals, l’alumnat i els professors hauran de conèixer i 
respectar les recomanacions del Projecte d’ambientalització i de la comissió ambiental. 

En el cas de les activitats complementàries no programades, és a dir, no incloses a la PGA o a 
les Programacions Didàctiques dels Departaments, seran proposades a la Prefectura d’estudis 
pel cap del Departament o coordinador corresponent com a norma general amb 15 dies 
d’antelació. 

La Prefectura d’estudis, sense perjudici de les competències del secretari en relació als 
aspectes econòmics i les del director pel que fa a la direcció i coordinació de totes les activitats 
del centre, decidirà sobre la seva realització o no en base als següents criteris: 

 Adequació al Projecte Educatiu de Centre i als objectius general de l’etapa (ESO, 
Batxillerat o Cicle Formatiu). 

 Número d’hores de classe afectades de matèries que no pertanyen al 
Departament. 

 Viabilitat organitzativa pel que respecta a professors acompanyants i canvis 
d’horari requerits. 

Les activitats complementàries així aprovades se comunicaran a tots els professors afectats el 
més aviat possible. 

Si per la raó que sigui no es pot dur a terme una activitat complementària, el professor 
responsable de la mateixa ha de romandre amb el grup en l’espai determinat a l’efecte per la 
Prefectura d’estudis, no és el professorat de guàrdia qui s’ha de fer càrrec del grup. 

Es consideren activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel centre (incloent-hi 
l’AMPA), i preferentment recollides a la Programació General Anual, es realitzen fora de 
l’horari lectiu. La participació de l’alumnat és voluntària i, per tant, no contindran 
ensenyaments inclosos en la programació didàctica, ni seran objecte d'avaluació amb caràcter 
acadèmic. Les percepcions econòmiques que se’n derivin no tindran caràcter lucratiu.  

S’entendran com a sortides escolars les activitats de durada superior a un dia o que impliquin 
desplaçament fora de Menorca. La participació de l’alumnat és voluntària. Per al seu 
desenvolupament s’haurà de comptar amb l’autorització del Consell Escolar i de 
l’Administració educativa. 
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Amb caràcter general a les sortides escolars hi hauran d’anar almenys dos professors 
acompanyants. A partir de 25 alumnes, s’afegirà un professor més per cada 15 alumnes o 
fracció. Només s’admet com a excepció a la norma anterior el cas dels cicles formatius de grau 
superior quan el nombre d’alumnes sigui menor de 10.  

La Prefectura d’estudis juntament amb els equips docents determinarà quins seran els 
professors acompanyants que voluntàriament assumeixin aquesta funció. 

Durant el desenvolupament de la sortida escolar els professors acompanyats establiran 
contacte periòdic amb l’equip directiu, i informaran el més aviat possible al director de 
qualsevol incident o circumstància que a criteri seu hagi de ser coneguda, posada en 
coneixement de les famílies o requereixi instruccions concretes. 

La realització d’una determinada activitat complementària, extraescolar o sortida escolar no 
prevista al iniciar-se el curs i per tant no inclosa a la Programació General Anual o a les 
Programacions dels Departaments, i proposada pels òrgans de coordinació docent, podrà ser 
aprovada per la Direcció del centre, sense perjudici de la preceptiva autorització del 
Departament d’Inspecció, sempre que es compleixin els següents requisits: 

 Adequació i coherència amb el Projecte Educatiu de Centre i/o les Programacions 
dels Departaments. 

 Característiques organitzatives adients amb la resta d’activitats lectives del centre. 

 En el cas de les sortides escolars: lliurament a la Direcció d’un Projecte pedagògic i 
d’un pla d’activitats, viabilitat econòmica i mecanismes de finançament adequats, i 
el vistiplau de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes. 

Cada sortida escolar tindrà un organitzador establert per l’equip directiu en iniciar-se el curs. 
Aquest haurà d’assumir les següents tasques: 

 Recollida de les quantitats econòmiques establertes per als alumnes. 

 Reserva i compra dels bitllets d’avió o vaixell, i de l’allotjament. 

 Recollida de la documentació necessària de l’alumnat. 

 Elaboració de la documentació necessària pel desenvolupament de la sortida escolar, 
en particular aquella establerta per sol·licitar l’autorització del Departament 
d’Inspecció. 

Per tal d’evitar incidències, garantir l’adequat desenvolupament, la viabilitat econòmica i la 
consecució dels objectius pedagògics i didàctics establerts, l’equip directiu establirà els criteris 
o les normes que cal seguir durant l’organització i desenvolupament de cada activitat 
complementària, extraescolar o sortida escolar concreta.  

Com a mínim a totes les sortides escolars que es desenvolupin amb alumnes d’ESO o bé fora 
de l’Estat Espanyol, caldrà contractar una assegurança de viatge. 

Els professors han d’abstenir-se de conduir vehicles desplaçant alumnes durant la realització 
d’activitats complementàries, extraescolars, sortides escolars o l’FCT. En cas de circumstància 
que faci inevitable aquest fet, ho han de comunicar a la Direcció del centre. 

El present Reglament d’Organització i Funcionament es aplicable en el desenvolupament de les 
activitats complementàries, extraescolars i sortides escolars. Se considerarà una circumstància 
agreujant que la conducta contrària a les normes de convivència o greument perjudicial se 
dugui a terme en el decurs d’aquestes. 
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Els professors acompanyants recordaran a tot l’alumnat aquesta circumstància, podran establir 
normes específiques en qualsevol moment de la sortida, i tindran plena capacitat per 
amonestar l’alumnat. El professorat mantindrà informat l’equip directiu de les circumstàncies 
més rellevants del desenvolupament de la sortida i de les incidències que s’hi puguin donar. 

Si en el decurs d’una sortida escolar el comportament d’un alumne/a fos extraordinàriament 
greu i perjudiqués la seva continuïtat i/o la integritat física dels membres del grup, el director 
podrà indicar al professorat que l’alumne/a ha de tornar a Menorca. En aquest cas un 
professor/a l’acompanyarà fins la terminal de l’avió o el vaixell segons el cas, essent els costos 
del trajecte a càrrec de la família. 

 

7.2 ASPECTES ECONÒMICS 

A tots els ensenyaments, el finançament de les despeses de les activitats complementàries 
serà assumit íntegrament per l’alumnat i les famílies (en general el transport en autocar i les 
despeses associades a la pròpia activitat com són entrades o materials necessaris). Tanmateix 
la Direcció del centre o el secretari podran autoritzar la disminució de l’aportació dels alumnes 
quan la quantitat a pagar per cadascun d’ells sigui excessiva i/o pugui propiciar la no 
assistència, i el pressupost de l’Institut ho pugui assumir. 

Pel que fa a les activitats extraescolars, el seu cost serà assumit íntegrament pels alumnes. 

En el cas de les sortides escolars, els costos corresponent a transport, allotjament, activitats 
organitzades per l’Institut i despeses personals seran assumits íntegrament pels propis 
alumnes, així com el cost del desplaçament i allotjament d’un professor acompanyant. 

L’Institut assumeix sempre el cost de desplaçament i allotjament d’un professor acompanyant. 

L’Institut assumeix parcialment les despeses de manutenció de tot el professorat 
acompanyant. Per això s’estableix amb caràcter orientatiu la previsió d’una quantitat global 
calculada en base a una xifra per professor i dia, que es revisarà anualment. 

Els professors procuraran que la despesa sigui igual o inferior a la quantitat establerta, i el 
secretari decidirà sobre les despeses que la sobrepassin considerant els preus existents en el 
lloc de destinació del viatge. 

Pel curs 2007-2008 aquesta quantitat es calcularà en base a 18 euros per professor i dia. Les 
revisions seran proposades pel secretari i aprovades per la comissió econòmica del Consell 
Escolar. 

L’Institut també assumeix el cost que pels professors suposi la participació en les activitats 
organitzades (entrades a museus o espectacles, tiquets de transport públic...). 

L’Institut no es farà càrrec de cap despesa produïda dins el cap de setmana durant el qual es 
perllongui la sortida per raons personals d’alumnes o professors. 

Els professors hauran de lliurar els corresponents tiquets o documents justificatius de les 
despeses fetes en el lloc de destinació. 

En cas de ser precís que per la quantitat d’alumnes hi hagi més de dos professors 
acompanyants, el cost del desplaçament i allotjament dels professors addicionals seran 
coberts a parts iguals entre l’Institut i els alumnes. 

En el cas de sortides escolars que comptin amb el finançament d’alguna Administració o 
entitat pública, caldrà respectar i adaptar-se a les normes particulars establertes a la 
corresponent Resolució, en particular en els Intercanvis escolars. 
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Per a dur a terme qualsevol sortida escolar fora de l’Illa de Menorca serà necessària la 
contractació d’una assegurança de viatge per a la cobertura d’accidents i malaltia de tots els 
participants. En cas de ser necessari la Direcció pot proposar a la comissió permanent del 
Consell Escolar autoritzi la dispensa d’aquest requeriment. 

La Direcció o la comissió permanent del Consell Escolar pot establir la conveniència de 
contractar una pòlissa complementària depenent de les característiques de la sortida 
(activitats amb un cert risc, llunyania, etcètera), amb càrrec al pressupost de la sortida. 

 

7.3 ASPECTES RELACIONATS AMB L’AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DURANT 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, VIATGES I SORTIDES 

Pel que fa a activitats  i sortides escolars organitzades pel centre en què hi participa només 
part de l'alumnat d'un grup, s’ha de tenir en compte el següent: 

 Els alumnes que no hi participen, amb caràcter general, han d'assistir a classe segons 
l'horari habitual. 

 Cadascun dels alumnes ha de ser avaluat en base a l'activitat lectiva que està fent 
durant aquells dies, per la qual cosa el professorat de l’Equip Docent afectat:  

o Ha de preveure quines activitats, continguts, etc. es treballaran amb els 
alumnes que no viatgen durant aquests dies; no hi ha d’haver la sensació de 
què no es fa res, ni tampoc la de què els que falten hauran de recuperar 
assumptes pel seu compte quan tornin. 

o Pot dissenyar una activitat paral·lela que els alumnes que viatgen puguin fer 
mentre dura la sortida aprofitant els recursos que aquesta els ofereixi. 

 Si hi ha algun contingut o activitat que s’ha d’avaluar indistintament a tot el grup, cada 
professor/a ha de revisar la seva temporalització per fer-la abans o després de la 
sortida.  

  

8 RELACIONS AMB SERVEIS I INSTITUCIONS EXTERNES 

El director haurà de supervisar i ser informat sobre tots els aspectes del centre que impliquin 
relació amb persones, serveis o institucions externes a l’Institut. 

El director és el representat de la comunitat educativa del centre i responsable de les relacions 
externes, i per tant ha d’establir els criteris i supervisar totes les activitats de difusió tant de 
l’oferta formativa com de les activitats de l’Institut. 

 

8.1. SERVEIS SOCIALS 

Aquest aspecte es considera de fonamental importància per a l’adequada atenció de l’alumnat 
d’ESO, així com pel ajudar en el correcte desenvolupament de les activitats lectives en aquesta 
etapa. 

Diversos aspectes metodològics i organitzatius es troben detallats en el procés del sistema de 
qualitat PR0604 (gestió de la convivència). 

Atesa la procedència de l’alumnat d’ESO del nostre centre, que es reparteix entre els municipis 
de Maó, Es Castell i Sant Lluís, a principi de curs s’organitzarà la relació i coordinació amb els 
seus serveis socials. 
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Abans d’iniciar-se el curs el director o la Prefectura d’estudis per indicació seva establiran un 
primer contacte amb cada Ajuntament per tal de confirmar les persones responsables o de 
referència de cada servei, telèfons i adreces de correu electrònic. 

Just s’iniciïn les classes la comissió de relació amb els serveis socials farà una primera reunió 
amb cadascun dels serveis socials, convocada pel corresponent coordinador de l’Institut, per 
tal d’establir la periodicitat de les reunions, i les pautes, protocols i documents d’actuació. 

El director i el tutor corresponent seran sempre informats dels alumnes pels quals se sol·liciti la 
intervenció dels serveis socials. 

 

8.2. INSTITUCIONS 

El director, com a màxim representant de l’Institut i de la seva comunitat educativa, i com a 
responsable de l’Administració al centre, és l’interlocutor per defecte amb les Institucions 
polítiques, econòmiques i socials, en particular amb els Ajuntaments, el Consell Insular de 
Menorca i el Govern de les Illes Balears. 

El director podrà delegar la representació de l’Institut en un professor del centre a les 
comissions i reunions amb institucions externes que ell estableixi. 

Inversament, per a assistir en nom de l’Institut, dels seus òrgans de govern o dels òrgans de 
coordinació docent a qualsevol acte, comissió o reunió convocada per entitats externes, cal 
comptar amb el seu vistiplau i observar les seves indicacions. 

En el cas de la Formació Professional cobra especial rellevància la relació amb empreses i 
entitats en el desenvolupament de la Formació en Centres de Treball. Per tant cal observar les 
competències i responsabilitats dels caps de Departament i dels tutors d’FCT. 

 

9 SERVEIS DEL CENTRE 

 

9.1 OFICINES I SECRETARIA 

L’oficina, atesa per tres auxiliars administratius, un d’ells amb la responsabilitat de cap de 
secretaria (cap de negociat), roman oberta en horari de matí, atenent al públic en tots aquells 
tràmits i activitats administratives d’àmbit acadèmic, com ara, registre d’entrades i sortides de 
documentació, sol·licitud de títols, llibres d’escolaritat dels alumnes, emissió de  certificats, 
matrícules, peticions i totes aquelles tasques relacionades amb l’activitat administrativa. 

Manté actualitzat l’arxiu del centre i els expedients del personal (alumnes, professors i 
personal d’administració i serveis) 

La secretaria, sota la direcció del secretari/a, gestiona l’activitat administrativa del centre amb 
les competències i atribucions que li corresponen segons la normativa vigent. El secretari té, 
entre d’altres, la supervisió i coordinació del Personal d’Administració i Serveis (PAS). És també 
el responsable del funcionament de l’oficina. 

 

9.2 BIBLIOTECA 

La biblioteca acull tots els fons documentals en paper i audiovisuals de l’Institut, incloent-hi 
aquells dipositats en despatxos i Departaments: enciclopèdies, llibres de lectura, llibres de 
text, de consulta, etcètera, així com també i revistes i diaris. També acull el llegat de la 
biblioteca particular de Josep Seguí. 
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Roman oberta tots els matins i algunes hores els capvespres. 

Els matins l’atén el bibliotecari, que és qui gestiona el servei de préstec. També enregistra, 
classifica i ordena els nous exemplars. Els capvespres l’atén el professor de guàrdia, qui té cura 
de l’ordre i bon ús de la mateixa per part d’aquells alumnes que hi assisteixen per tal de fer-hi 
algun treball o activitat d’estudi. 

 

9.3 REPROGRAFIA 

A càrrec de la consergeria, el servei de reprografia atén les peticions de fotocòpies, 
plastificació de documents, enquadernacions, impressió de documents (a partir de suport 
magnètic) i administració de les còpies sol·licitades a través de la xarxa (des de qualsevol 
ordenador del centre). El servei de fotocòpies, per tal d’evitar col·lapses, està regulat en horari 
i en termini de sol·licitud mitjançant el corresponent full de comanda 

 

9.4 SUROS I CARTELLERES 

Per defecte són les següents: 

 

UBICACIÓ CONTINGUT 

Entrada Informació oficial per als pares i persones externes al centre 
(normativa, períodes de matrícula, tràmits, llistats d’admesos, etc.) 

Sala de professors Cartellera d’informació i comunicacions de la Prefectura d’estudis i 
la Direcció 

Cartellera per formació i informació sindical 

Cartellera de lliure disposició per informacions de qualsevol tipus 

Passadís planta baixa, entre la sala 
de reunions i la sala de visites 

Sistema de Qualitat 

Una que gestiona el secretari que inclou la Prevenció de Riscos 
Laborals 

Una altra d’informació general a disposició dels Departaments 

Passadís planta baixa, al costat de 
la biblioteca 

Informació de l’AMPA i de la Junta de Delegats. 

Club Esportiu Pasqual Calbó 

Exposició de treballs d’alumnes 

Departament d’orientació 

Cafeteria Informació d’activitats extraescolars o qüestions sobre la joventut 

Recepció, davant de consergeria Projecte ambiental 

Recepció, al costat de l’oficina Llistes d’alumnes 

Edifici de tallers Informació específica per als alumnes de formació professional del 
departaments d’Electricitat i Mecànica 

Aules Informacions puntuals per al grup que, si és el cas, ocupa 
majoritàriament aquella aula. És gestionada pel tutor. 
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Recepció, damunt Consergeria Rètol lluminós per a informacions puntuals 

 

 

9.5 CAFETERIA 

Al centre hi ha una cafeteria en règim de concessió administrativa. Amb un horari ajustat a les 
necessitats del centre, ofereix refrescos, cafès, entrepans i altres productes habituals. 

Els alumnes hi poden accedir als esbarjos i, en circumstàncies excepcionals entre hores de 
classe (trobar-se malament, fer assignatures soltes, venir d’una activitat complementària), 
prèvia autorització verbal o escrita de la Prefectura d’estudis. 

L’alumnat no pot romandre a la cafeteria durant les activitats lectives. Només hi pot accedir 
durant els períodes d’esbarjo. 

Durant el primer esbarjo no es podran vendre llaminadures. 

L’alumnat de Batxillerat i Cicles formatius que no estigui matriculat del curs sencer podrà 
romandre a la cafeteria. Amb aquesta finalitat la Prefectura d’estudis elaborarà una 
identificació per a facilitar el compliment de la normativa per part del personal. 

No es pot vendre begudes alcohòliques ni tabac. No es permet vendre llaminadures, bosses de 
patates o similars als alumnes fins al segon esbarjo. El personal de la cafeteria té cura de la 
neteja del pati sud. 

La cafeteria ha de col·laborar amb les activitats complementàries, culturals, intercanvis i 
extraescolars organitzades per l’Institut, d’acord amb la negociació establerta a l’efecte pel 
director amb la concessió, seguint les directrius del Consell Escolar.  

El Consell Escolar ha d’establir les directrius pel funcionament de la cafeteria, i els òrgans de 
coordinació docent poden fer-hi aportacions i suggeriments. 

La Direcció del centre ha de vetllar pel compliment de la normativa i del present ROF a la 
cafeteria, així com negociar amb la concessió una contraprestació econòmica per les despeses 
d’electricitat i aigua. 

També ha de procurar perquè l’oferta de productes tingui una determinada qualitat i fomenti 
uns hàbits alimentaris saludables. 

 

9.6 FARMACIOLA 

A la consergeria hi ha una petita farmaciola per poder atendre aquelles indisposicions o 
accidents que, per les seves característiques, no requereixin que l’alumne vagi al metge o al 
servei d’urgències. Les famílies hauran d’autoritzar prèviament (a començament del curs) el 
subministrament d’analgèsics al seu fill per tal d’evitar contraindicacions, problemes al·lèrgics, 
etc. 

 

9.7 TRANSPORT ESCOLAR 

Els alumnes d’ESO residents fora del municipi de Maó disposen de transport escolar gratuït 
organitzat i gestionat per la Delegació Territorial d’Educació. 

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no disposen de transport escolar gratuït, però hi 
poden accedir dirigint-se a la Delegació Territorial. 
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Per els alumnes residents a Maó l’AMPA organitza un transport escolar subvencionat 
parcialment pel Consell Insular i l’Ajuntament, per gaudir del qual cal ser-ne soci. 

El director supervisa i controla la prestació del servei de transport escolar. 

Qualsevol incidència relacionada amb la prestació del servei cal que sigui comunicada a la 
Direcció del centre, que ho posarà en coneixement de qui escaigui i procurarà per a la seva 
resolució. 

El secretari organitza a principi de curs l’elaboració dels carnets escolars tant del transport 
gratuït com del transport AMPA. També elabora les llistes necessàries pels acompanyants i les 
companyies de transport. 

El present Reglament d’Organització i Funcionament es aplicable dins el servei de transport 
escolar, essent vàlid des de que els alumnes pugen a l’autobús en el trajecte d’anada al centre, 
fins que davallen en el trajecte de tornada. 

Se considerarà una circumstància agreujant que la conducta contrària a les normes de 
convivència o greument perjudicial se dugui a terme en el servei de transport escolar. 

 

10 ESPAIS I INSTAL·LACIONS 

El centre ocupa una extensió de 7.900 metres quadrats construïts en una parcel·la de 20.000 
metres quadrats. Està format per tres edificis de dues plantes, un gimnàs poliesportiu cobert 
de 1.200 metres quadrats i una sala polivalent compartida amb l’IES Cap de Llevant. 

Dels tres edificis, un està ocupat per les instal·lacions de les famílies professionals de 
Mecanitzat, Prevenció de Riscos Professionals i Electricitat i Electrònica. També s’hi troben les 
aules dedicades preferentment a les matèries del departament de Tecnologia. 

Als altres dos edificis hi ha els serveis administratius i comuns: direcció, prefectura d’estudis, 
secretaria, oficines, consergeria, biblioteca, cafeteria, sala de professors, sala de reunions i sala 
de visites. A més, hi ha les aules i els laboratoris dedicats a la docència de la majoria de les 
àrees i matèries d’ESO i de batxillerat i les aules taller de la família professional d’Administració 
i Gestió. 

Per manca d’espai, el centre té també tres aules prefabricades on s’hi desenvolupen les 
activitats de la família professional d’Activitats Agràries. 

La resta de l’espai no edificat són patis pels esbarjos dels alumnes i zones verdes. 

El poliesportiu s’utilitza els capvespres per a les activitats del Club Esportiu Pasqual Calbó. 

El director establirà els criteris i directrius pel lloguer d’aules i instal·lacions a entitats i 
organitzacions externes a l’Institut, serà informat de cada nova petició. El secretari serà 
l’encarregat de la gestió del lloguer dels espais i del cobrament de les quantitats 
corresponents, prèvia consulta si escau a la Prefectura d’estudis en el cas de les aules. 

L’AMPA, la Junta de Delegats, l’Ajuntament de Maó i la Conselleria d’Educació tenen dret a 
emprar els espais del centre sense cap contraprestació econòmica. 

Per a la gestió de la sala polivalent, caldrà cenyir-se al conveni d’utilització establert amb l’IES 
Cap de Llevant. 

El manteniment de l’Institut serà organitzat anualment pel director d’acord amb el procés del 
sistema de qualitat PR0702, essent el secretari el seu responsable directe i quotidià, excepció 
feta de les obres de millora que per la seva envergadura o cost siguin directament controlades 
pel director. 
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El simulacre i la cura de tots els aspectes materials de l’Institut relacionats amb la prevenció de 
riscos laborals seguiran el procés PR0704. Tots els cursos es farà almenys un simulacre 
d’evacuació pel matí. Es procurarà fer un segon simulacre pel capvespre. Els simulacres es 
duran a terme preferentment durant el primer trimestre. 

La utilització per part del personal docent del material audiovisual i informàtic del centre per a 
les activitats lectives serà regulada pel secretari. Per tal de garantir la disponibilitat dels 
recursos a tot el professorat se requerirà reserva prèvia mitjançat el sistema establert a la 
pàgina web de l’Institut. Cal a més que tot el professorat presti especial atenció a retornar el 
material immediatament després de la seva utilització per evitar problemes a la resta de 
companys, i compleixi les normes que el secretari determini, com per exemple les que fan 
referència a posar en càrrega els ordinadors portàtils un cop s’han acabat d’emprar. 
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ANNEX 1: Organització de 
la comunitat educativa 
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SUBORGANIGRAMA 1: ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
 
 
 

ÒRGANS DE GOVERN ÒRGANS DE 
PARTICIPACIÓ EN EL 
CONTROL I GESTIÓ 

DIRECTOR 

CAPS D’ESTUDIS SECRETARI 

ÒRGANS DE 
COORDINACIÓ 

DOCENT 

ALUMNAT PARES I 
MARES 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ 

I SERVEIS 

PROFESSORAT 

Presentació de propostes i 
documents de centre, 

coordinació d’actuacions. 

ROI article 25 

ROI articles 28 – 35 

ROI articles 36, 37, 39, 40 

ROI articles 36, 38, 39, 40 

Direcció, 
supervisió i 

delegació. 

Direcció i supervisió. 

Relació i compliment de 
normes i disposicions. 

Relació, 

organització i 
compliment de  
normes i 

disposicions. 

Relació, organització, 
coordinació i 
compliment de  normes 

i disposicions. 



  

 

Consell Escolar 23 d’octubre de 2014 

3 

SUBORGANIGRAMA 2: ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN EL CONTROL I GESTIÓ 
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SUBORGANIGRAMA 3: DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 
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SUBORGANIGRAMA 4: DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 
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SUBORGANIGRAMA 5: EQUIPS DOCENTS DE GRUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENT 
D’ORIENTACIÓ 

 

EQUIPS 
DOCENTS 

ROI articles 53, 54 

Col·laboració en el 

desenvolupament dels 
plans d’orientació 
educativa i d’acció 

tutorial. 

ALUMNAT 

Coneixement de les seves 

característiques, interessos personals, 
situació familiar i escolar, rendiment 
acadèmic. Facilitar la convivència i la 

participació. Seguiment global i 
actuació coordinada en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge, 

detecció de dificultats i necessitats, 
sol·licitud d’assessorament i suport. 
Resolució coordinada de conflictes. 

PARES I MARES 

Coneixement i elaboració 

de la informació 

proporcionada. 

 

TUTORIES 

Col·laboració en la 

tutoria i l’orientació dels 

alumnes. 



  

 

Consell Escolar 23 d’octubre de 2014 

7 

SUBORGANIGRAMA 6: TUTORIES 
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SUBORGANIGRAMA 7: COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELL 
ESCOLAR CLAUSTRE 

DEPARTAMENTS 
DIDÀCTICS I DE 

FAMÍLIA 

PROFESSIONAL 

 
DEPARTAMENT 
D’ORIENTACIÓ 

COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ 
PEDAGÒGICA 

Directrius per als  PC’s, 
concretats en els plans 

d’orientació educativa i 
d’acció tutorial. 

ROI articles 57, 58 

Directrius per als 
PC’s, concretats 

en les 

programacions. 

Proposta de: PC’s, aspectes 
docents del PEC i de la PGA, 
planificació de sessions d’avaluació 

i calendari d’exàmens, pla de 
formació del professorat, plans 
d’avaluació. 

Informe de 
funcionament. 

COORDINACIÓ 
D’ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS 

Coneixement del 
pla d’activitats. 

Orientacions. 

Criteris per als PC’s. 



  

 

Consell Escolar 23 d’octubre de 2014 

9 

SUBORGANIGRAMA 8: COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
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SUBORGANIGRAMA 9: COMISSIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 
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Coordinador d’administració 

 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de coordinar totes les tasques relacionades amb programa de 
gestió de centres (GESTIB). 
 
El coordinador d’administració es nomenarà preferentment d’entre el professorat de la família 
professional d’Administració. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Gestionar tot el relacionat amb el programa de gestió del centre, especialment pel que fa a 

manteniments, actualitzacions i tutorials. 
b) Assistir a les reunions que sigui convocat pel director per tractar la distribució i coordinació de 

tasques relacionades amb el programa de gestió del centre. 
c) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el 

secretari. 
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 Coordinador ambiental 
 
 
D’aquesta coordinació dependran, i part tant seguiran les seves instruccions en tot el referent a 
mediambientalització del centre, els coordinadors i membres de la comunitat educativa que formin 
part de la comissió ambiental. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Establir una coherència entre la gestió dels recursos materials i energètics, i residus del centre i 

l'educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de generar hàbits, actituds i 
valors respectuosos amb el medi ambient. 

b) Coordinar la recollida i evacuació dels residus del centre 
c) Assessorar l'equip directiu i el claustre de professorat en tots els temes relatius a 

l'ambientalització del centre. 
d) Coordinar l'elaboració del pla d'ambientalització del centre que hauria de contenir els objectius 

que es pretenen, les actuacions que s'han de dur a terme i els procediments prevists per a 
realitzar-ne el seguiment i l'avaluació. 

e) Impulsar i coordinar el tractament de l'educació ambiental amb els diferents departaments. 
 
A més, i com a concreció de les anteriors, se li encomanen les següents: 
1) Dissenyar una unitat didàctica interdisciplinar que els alumnes hagin de desenvolupar per 

prendre consciència de la importància de les actituds respectuoses amb el medi ambient. 
2) Organitzar, en col·laboració amb la comissió d’activitats complementàries i extraescolars i el cap 

d’estudis corresponent, les activitats complementàries que es creguin convenients per fomentar 
el reciclatge i les actituds respectuoses amb el medi ambient per part dels alumnes. 

3) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el membre 
de l’equip directiu del qual depèn la seva coordinació. 
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Coordinador d’audiovisuals 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de coordinar tot el relacionat amb el manteniment del material 
audiovisual del centre i amb l’ús que d’ell se’n fa. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Tenir cura del material audiovisual del centre (inventari, estat, necessitats, adquisicions, etc.) 
b) Col·laborar, sempre que sigui necessari, en els muntatges audiovisuals de les reunions, festes i 

activitats complementàries. 
c) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el 

secretari. 
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Coordinador de biblioteca 

 
 
Segons la normativa vigent, als centres podrà existir un coordinador de biblioteca. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Assegurar l’ús de l’organització, el manteniment i l'adequada utilització dels recursos 

documentals i de la biblioteca del centre. 
b) Coordinar les tasques del professorat que té assignades guàrdies de biblioteca. 
c) Col·laborar en la promoció de la lectura com a mitjà d’informació, entreteniment i oci. 
d) Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca. 
 
A més, i com a concreció de les anteriors, se li encomanen les següents: 
1) Determinar, juntament amb el cap d’estudis corresponent, l’horari de funcionament de la 

biblioteca del centre. En particular, informar els pares de l’horari de funcionament de la 
biblioteca per les tardes, així com de les condicions d’ús i vigilància. 

2) Fer l’inventari dels materials i recursos de què disposa la biblioteca del centre. 
3) Dissenyar una unitat didàctica interdisciplinar que els alumnes hagin de desenvolupar en la 

biblioteca del centre. 
4) Organitzar, en col·laboració amb la comissió d’activitats complementàries i extraescolars i el cap 

d’estudis corresponent, les activitats complementàries que es creguin convenients per fomentar 
la lectura i l’ús de la biblioteca com a font d’informació per part dels alumnes. 

5) Assegurar que el fons de la biblioteca del centre estigui actualitzat i ofereixi exemplars dels llibres 
de lectura obligatòria. 

6) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el membre 
de l’equip directiu del qual depèn la seva coordinació. 
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Coordinador de la central fotovoltaica 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de divulgació i atenció a les visites a la central fotovoltaica. En un 
futur, l’existència d’aquesta coordinació es farà més rellevant, ja que la gestió i explotació de la 
central passarà a ser del centre. 
 
El coordinador de la central fotovoltaica es nomenarà preferentment d’entre el professorat de la 
família professional d’Electricitat i Electrònica. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Comprovar periòdicament el correcte funcionament de la central. 
b) Revisar l’estat de les instal·lacions. 
c) Custodiar tota la documentació referent a la central. 
d) Custodiar els llibres i tota la documentació tècnica relacionada amb les energies alternatives. 
e) Col·laborar especialment amb el coordinador ambiental. 
f) Divulgar dins el nostre centre el coneixement de la central. 
g) Atendre i organitzar les visites externes a la central. 
h) Col·laborar amb la direcció del centre en la recepció de la central. 
i) Col·laborar en la tramitació necessària per donar d’alta la central. 
j) Col·laborar amb el secretari en la gestió econòmica de l’explotació de la central. 
k) Assessorar i aclarir els dubtes relacionats amb les energies alternatives. 
l) Col·laborar amb els ensenyaments relacionats amb les energies alternatives, en especial amb la 

família professional d’Electricitat i Electrònica. 
m) Fomentar entre la comunitat educativa una mentalitat ecològica donant a conèixer la producció 

d’energia elèctrica per mitjà de pannells fotovoltaics. 
n) Coordinar-se amb el cap del departament de la família professional d’Electricitat i Electrònica en 

totes les activitats relacionades amb la central. 
o) Elaborar un pla de manteniment i conservació de les instal·lacions, un cop aquestes siguin 

gestionades pel centre. 
p) Organitzar el desenvolupament de les tasques de conservació i manteniment del centre. 
q) Formar part de la comissió mediambiental del centre. 
r) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el cap 

d’estudis d’FP. 
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Coordinador de gestió econòmica 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de coordinar tota la documentació referida a la gestió econòmica 
del centre, així com per dur la comptabilitat. 
 
El coordinador de comptabilitat es nomenarà preferentment d’entre el professorat de la família 
professional d’Administració. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Dur la comptabilitat del centre. 
b) Participar en la comissió econòmica, informant de la situació econòmica del centre. 
c) Assistir a les reunions que sigui convocat pel director per tractar qualsevol assumpte relacionat 

amb la gestió econòmica del centre. 
d) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el 

secretari. 
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Coordinador de manteniment 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de coordinar totes les tasques derivades de la conservació 
ordinària de les infrastructures del centre. 
 
El coordinador d’administració i gestió es nomenarà preferentment d’entre el professorat de 
formació professional. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Realitzar les tasques ordinàries de manteniment del centre; el professorat que detecti algun 

desperfecte li ho comunicarà mitjançant un comunicat i el coordinador atendrà les peticions en 
funció de la seva urgència o de les possibilitats. 

b) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el 
secretari. 
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Coordinador d’Internet/Intranet 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat creixent de comptar amb una pàgina web pública i d’una intranet 
actualitzades i que siguin vertaders instruments de difusió d’informació i de comunicació entre la 
comunitat educativa. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Mantenir actualitzada la pàgina web del centre; en particular ha d’assegurar-se que conté les 

informacions que poden interessar els pares i els alumnes (projectes, reglament d’organització i 
funcionament, programacions dels departaments, criteris, calendaris, bústia de suggeriments, 
etc.) 

b) Dissenyar i executar, amb el recolzament de l’equip directiu i la col·laboració de la coordinació de 
publicacions i premsa, els mecanismes per a donar a la pàgina web la difusió necessària entre la 
comunitat educativa, en especial entre els alumnes i les seves famílies. 

c) Mantenir actualitzada la intranet del centre; en particular ha d’assegurar-se que conté les 
informacions que poden interessar el personal docent (actes, normatives, recursos, 
convocatòries, etc.) 

d) Dissenyar i executar, amb el recolzament de l’equip directiu i la col·laboració de la coordinació de 
publicacions i premsa, els mecanismes per a donar a la intranet la difusió necessària entre els 
professors i el personal del centre. 

e) Potenciar l’ús del correu electrònic com a mitjà de comunicació entre els alumnes i els 
professors, especialment els tutors; en aquest sentit, elaborar un projecte on s’analitzi quins són 
els aspectes de la relació professor-alumne o tutor-alumne que són més adequats per a la 
comunicació electrònica. 

f) Col·laborar amb el coordinador de TIC i comptarà amb el seu assessorament en el disseny i 
actualització de la pàgina web i la intranet del centre. 

g) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el membre 
de l’equip directiu del qual depèn la seva coordinació. 
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Coordinador de pràctiques de 
formació professional (FCT) 

 
Segons la normativa vigent, aquest coordinador és nomenarà a tots els centres amb quatre o més 
famílies professionals. 
 
Aquesta coordinació és nomenarà preferentment d’entre el professorat de formació professional 
específica. 
 
D’aquesta coordinació dependran, i part tant seguiran les seves instruccions en tot el referent a les 
FCT’S, els caps de famílies professionals i els tutors d’FCT. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Substituir el cap d’estudis d’FP i col·laborar-hi en totes les tasques relacionades amb les 

pràctiques formatives. 
b) Col·laborar amb el cap d’estudis en la proposta de nomenament dels tutors d’FCT. 
c) Coordinar la gestió de les pràctiques formatives. 
d) Responsabilitzar-se de l’ús correcte de la base de dades informàtica de les pràctiques formatives. 
e) Supervisar i gestionar la renúncia, suspensió, exempció i els supòsits que no permetin l’inici 

normal de l’FCT. 
f) Supervisar l’adequació dels períodes d’FCT, ordinaris i extraordinaris, i les jornades diàries del 

alumnes. 
g) Coordinar i controlar les tutories amb l’alumnat d’FCT. 
h) Controlar tota la documentació relativa a les pràctiques formatives, vetllar perquè es transmeti a 

l’òrgan competent en matèria de formació professional i en els terminis establerts. 
i) Controlar el quadern de pràctiques formatives del alumne. 
j) Formalitzar, amb els tutors d’FCT, les memòries de despeses del professorat i les memòries de 

l’alumnat. 
k) Coordinar la recollida de dades relatives amb la inserció laboral de l’alumnat. 
l) En col·laboració amb tots els estaments que participen en l’FCT, establir contactes amb centres 

de treball de l’entorn productiu del centre educatiu. 
m) Preparar els convenis de col·laboració que garanteixin la realització de les pràctiques formatives 

de l’alumnat. 
 
A més, se li encomanen les següents: 
1) Elaborar els convenis de col·laboració Institut Empresa. 
2) Realitzar els annexos necessaris per als convenis. 
3) Programar un calendari dels períodes d’FCT de l’alumnat. 
4) Controlar que els tutors d’FCT passin una correcta informació a l’empresa col·laboradora, en 

especial pel que fa referència als dies en què no es pot anar a l’empresa, que són els no lectius en 
el centre educatiu. 

5) En casos excepcionals i de força major, substituir el tutor d’FCT en el seguiment de les pràctiques 
formatives. 

6) Reunir-se setmanalment amb els caps de departament i tutors d’FCT de cada família 
professional. 

7) Aprofitant les reunions esmentades, fer de nexe entre el cap d’estudis d’FP i les famílies 
professionals. 

8) Proposar els nous tutors per l’assistència a les jornades que se organitzin relacionades en l’FCT. 
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9) Esta atent a tota la normativa i instruccions relacionades amb l’FCT. 
10) Acompanyar al cap d’estudis d’FP en les reunions i jornades que organitzi la Direcció General 

d’FP relacionades amb FCT’s. 
11) Custodiar tota la documentació referida a les pràctiques formatives i fer còpia de tot el que 

s’envia a la Direcció General d’FP. 
12) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el cap 

d’estudis d’FP. 
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Coordinador de prevenció de riscos laborals 

 
 
Segons la normativa vigent, aquest coordinador és nomenarà als instituts amb més de 80 
treballadors. 
 
Aquesta coordinació és nomenarà preferentment entre el professorat de formació i orientació 
laboral (FOL), o entre el personal que tingui la titulació de grau mitjà de prevenció de riscos laborals. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
 
a) Integració de l’organització i gestió d’actuacions preventives en totes les activitats 

desenvolupades al centre. 
b) Fomentar la informació i formació adequada en matèria de Seguretat i Salut Laboral, 

particularment a través de la Intranet de l’Institut. 
c) Avaluació inicial dels riscos laborals del personal docent, no docent i alumnat, prestant especial 

consideració als possibles treballadors minusvàlids, dones embarassades o en període de 
lactància, i treballadors temporals. 

d) Buscar mesures de protecció i/o prevenció davant cadascun dels riscos detectats en l’avaluació 
inicial. 

e) Permetre la participació i realització de propostes a tots els treballadors i alumnes. 
f) Recopilació de la normativa i legislació relacionada amb la Prevenció de Riscos Laborals. 
g) Creació d’un fons bibliogràfic i audiovisual. 
h) Revisar i difondre el pla d’autoprotecció. 
i) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el 

secretari. 
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Coordinador/a de qualitat 
 
Segons la normativa vigent, aquest coordinador és nomenarà als centres educatius que participen en 
el projecte d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat als centres docents (FPQ).  
 
A més, s’ha de constituir un equip de treball que, amb la denominació d’equip de millora, ha de 
concretar i dissenyar la implementació al centre de tots els processos segons s’especifica al projecte. 
Els membres dels equips de millora han de disposar com a mínim d’una hora complementària a la 
setmana per reunir-se. Aquestes reunions, amb ordre del dia i acta de la reunió, han de ser 
convocades pel director i coordinades pel coordinador de qualitat del centre. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Coordinar i concretar l’aplicació del projecte en el centre, sota la dependència directa del 

director, que és la persona que lidera el projecte. 
b) Servir d’enllaç amb la Direcció General de Formació Professional per tractar tot allò que afecti el 

projecte. 
c) Preparar i coordinar les reunions de l’equip de millora del centre. 
d) Dinamitzar l’equip de millora del centre. 
e) Elaborar, organitzar, revisar i custodiar tota la documentació relacionada amb el projecte. 
f) Assessorar tot el professorat sobre els diferents aspectes de la qualitat. 
g) Proposar i realitzar activitats de difusió i informació del projecte a la comunitat educativa. 
h) Col·laborar i ajudar en la implementació dels processos de qualitat en el centre. 
i) Intercanviar informació i experiències entre tots els coordinadors dels centres de la xarxa. 
j) Elaborar la memòria de final de curs. 
k) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el 

secretari. 
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Coordinador de mobilitat a l’FP 
 

 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de coordinar els diferents ensenyaments interessats en participar 
en programes de realització de pràctiques formatives dins el marc dels programes europeus 
Leonardo i Erasmus. També correspon a aquesta coordinació la relació, informació i divulgació de les 
diferents propostes de participació de l’FP sorgides de les institucions i del món empresarial. Sempre 
que sigui possible aquesta coordinació es dividirà en dues, una per cada programa, per tal de poder 
donar resposta a les necessitats particulars de cadascun. 
 
La coordinació del projecte Leonardo es nomenarà preferentment d’entre el professorat de formació 
professional específica o del departament de Formació i Orientació Laboral. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 

 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Coordinar totes les accions dels programes Leonardo i Erasmus. 
b) Recaptar i custodiar tota la informació i documentació relacionada amb els programes Leonardo i 

Erasmus. 
c) Realitzar i emplenar tota la documentació relacionada amb els programes Leonardo i Erasmus. 
d) Recaptar, informar i divulgar tot el que faci referència a projectes europeus, tant a l’alumnat com 

al professorat. 
e) Recaptar, informar i divulgar tot el que faci referència a les convocatòries de premis relacionats 

tant d’institucions públiques com privades. 
f) En el cas del coordinador de projecte Leonardo i Erasmus: 

i. col·laborar amb el coordinador de pràctiques formatives de Formació 
Professional en tot el relacionat amb els alumnes que facin part de les seves FCT 
dins el programa Leonardo 

ii. assessorar i ajudar el tutor de mobilitat del centre 
iii. coordinar la mostra d’FP o altres similars en els anys que es convoquin 
iv. recaptar, informar i divulgar tot el que faci referència a Fires i Exposicions 

relacionades amb l’FP. En cas necessari coordinar la seva participació. 
v. coordinar els premis “Institut Empresa” convocats cada any per PIME MENORCA 

g) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el membre 
de l’equip directiu del qual depèn la seva coordinació. 
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Coordinador de les proves lliures de 
formació professional 

 
 
Segons la normativa vigent, aquest coordinador és nomenarà a tots els centres amb almenys dues 
famílies professionals. 
 
Aquesta coordinació és nomenarà preferentment d’entre el professorat de formació professional 
específica. 
 
D’aquesta coordinació dependran i en seguiran les instruccions en tot el referent a les FCT’S els caps 
de famílies professionals i els tutors d’FCT. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. Convocarà les reunions necessàries i n’aixecarà acta. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Informar i orientar les persones interessades a presentar-se a les proves lliures. 
b) Elaboració d’unes orientacions sobre les proves per lliurar als interessants, en col·laboració amb 

als caps de departament de família professional i el professorat dels cicles dels quals es 
convoquin proves. 

c) Coordinar-se amb l’equip directiu per la realització de les proves lliures. 
d) Establir les mesures necessàries per tal que les persones amb necessitats educatives especials 

que sol·licitin participar en les proves lliures disposin de les mateixes oportunitats.. 
 
A més, se li encomanen les següents: 
1) Elaborar en col·laboració amb els caps de departament de família professional i el professorat 

dels cicles un resum del continguts i criteris d’avaluació dels mòduls professionals de tots els 
cicles formatius que s’imparteixen al centre; tenir el resums elaborats a l’abast de les persones 
interessades deixant copies tant a consergeria com a les oficines del centre. 

2) Seguir les instruccions de la Direcció General d’FP en tot el que fa referència a les proves lliures. 
3) Informar i fer públiques, junt amb secretaria, les dades d’interès referides a les proves lliures. 
4) Facilitar les entrevistes sol·licitades amb els caps de departament de família professional. 
5) Assessorar el cap d’estudis d’FP en la proposta de nomenament dels diferents tribunals. 
6) Elaborar amb els caps de departament de família professional l’horari de tutoria per als alumnes. 
7) Confeccionar amb el cap d’estudis d’FP el calendari de realització de les proves. 
8) Coordinar-se amb els altres centres on es convoquin proves lliures dels mateixos cicles formatius. 
9) Substituir el cap de departament en cas d’absència en els dies en què s’elaborin i es realitzin les 

proves, si aquest pertany a la mateixa família professional. En cas de ser d’una altra família 
professional, assessorar de manera especial la nova persona que s'anomeni. 

10) Supervisar junt amb el cap d’estudis d’FP la correcta realització de les sessions d’avaluació i la 
documentació de les proves lliures. 

11) Recaptar i custodiar una còpia de tota la normativa i documentació referida a les proves lliures. 
12) En general, atendre i supervisar tot el relacionat amb les proves lliures. 
13) Col·laborar amb el cap d’estudis d’FP en tot el procés de les proves d’accés als cicles formatius. 
14) Informar i fer públic, junt amb secretaria, les dades d’interès referides a les proves d’accés als 

cicles formatius. 
15) Informar dels diversos apartats de què consten les proves d’accés als cicles formatius. 
16) Informar dels continguts de les diverses àrees o matèries. 
17) Col·laborar amb el cap d’estudis d’FP en l’organització de les proves d’accés als cicles formatius. 
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18) Supervisar amb el cap d’estudis d’FP la correcta realització de les sessions d’avaluació i la 
documentació de les proves d’accés als cicles formatius. 

19) Recaptar i custodiar una còpia de tota la normativa i documentació referida a les proves d’accés 
als cicles formatius. 

20) En general, atendre i supervisar tot el relacionat en les proves d’accés als cicles formatius. 
21) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el cap 

d’estudis d’FP. 
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Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicació 

 
L’equip directiu del centre té la responsabilitat d’administrar els recursos materials i humans de 
l’àrea de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per assegurar que les instal·lacions 
informàtiques del centre gaudeixen d’un nivell màxim de disponibilitat per a tot el professorat i 
alumnat així com que siguin utilitzades, pel que fa a sistemes d’autoritzacions i polítiques d’usuari, 
dins el marc del projecte informàtic de la Conselleria. No obstant, tal com recull la normativa vigent, 
existirà una coordinació dedicada exclusivament a coordinar i gestionar, per delegació de l’equip 
directiu i sota la seva supervisió, l’aplicació efectiva de les TIC en tots els àmbits del centre. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Assessorar l'equip directiu i el claustre de professorat en tots els temes relatius a l'aplicació de 

les TIC a la pràctica docent, com també a possibles millores o avaries dels mitjans tècnics, fent un 
paper d'interlocutor i d'informador entre el centre i les unitats adequades de la Conselleria. 

b) Instal·lar, configurar i fer funcionar, en els equips informàtics del centre, les aplicacions que la 
Conselleria d'Educació i Cultura faciliti directament o indirectament per mitjà de recomanacions 
d'ús, com també eliminar-ne les altres procedents de fonts no autoritzades o d'ús restringit o 
inconvenient. Igualment, instal·lar i fer funcionar aquelles aplicacions que l’equip directiu 
consideri oportunes sempre que es disposi de les llicències d’ús preceptives i no s’incorri en cap 
contradicció amb les instruccions tècniques de la Conselleria d’Educació i Cultura. 

c) Assessorar la secretaria del centre en la creació, el manteniment i l'actualització de l'inventari 
dels béns, les instal·lacions i els recursos materials assignats al programa d'ús de les TIC que es 
dugui a terme en el centre. 

d) Identificar, recollir i sistematitzar totes les dades que puguin constituir indicadors estadístics o 
elements descriptius o definidors de l’ús educatiu de les TIC. 

e) Coordinar el procés de la integració de les TIC en el projecte educatiu i el projecte curricular amb 
la definició d’objectius i estratègies. 

f) Coordinar el procés d’elaboració d’aquells apartats de la PGA on s’explicitin les línies d’actuació 
sobre la implantació de les TIC en  l’activitat docent del centre i les mesures d’organització i 
gestió necessàries per a garantir l’ús òptim d’aquestes tecnologies en igualtats d’oportunitats de 
l’alumnat (agrupaments, ús d’espais, adscripció horària i de recursos, normativa específica d’ús, 
etc.) i per a donar resposta a les prescripcions i orientacions per a cada una de les etapes 
formatives i cicles, en coherència amb el marc del projecte curricular del centre. 

g) Dinamitzar i orientar la formació continuada del professorat del centre en l’àmbit de les TIC, tot 
intervenint de manera activa en els moment de disseny del pla de formació del professorat en el 
centre i en els períodes d’implementació d’aquest quan es realitzin activitats de formació en 
l’àmbit esmentat. 

 
A més, se li encomanen les següents: 
1) Assegurar el funcionament de l’aula de TIC així com dels ordinadors destinats a la preparació de 

material docent per part del professorat. 
2) Assegurar el funcionament del material per a tasques d’administració informatitzada del centre. 
3) Assegurar, en col·laboració directa amb el cap d’estudis, l’accés als recursos informàtics del 

centre a tots els grups de docents i discents que ho sol·licitin repartint la disponibilitat horària 
dels recursos entre totes aquelles persones que hi vulguin tenir accés. 

4) Mantenir en funcionament el compte de correu electrònic oficial del centre en el domini 
educacio.caib.es. 
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5) Assessorar i col·laborar amb el coordinador de pàgina web en el disseny i actualització de la 
pàgina web i la intranet del centre. 

6) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el membre 
de l’equip directiu del qual depèn la seva coordinació. 
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Coordinador de tutors de batxillerat 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta és una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de comptar amb una figura paral·lela a la dels coordinadors de 
tutors d’ESO però adaptada a les necessitats particulars del batxillerat. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Coordinar l’acció tutorial dels diferents grups del batxillerat 
b) Participar en la comissió de coordinació pedagògica. 
c) Vetllar especialment per la coordinació entre els diferents nivells del batxillerat. 
d) Coordinar amb el cap d’estudis de batxillerat les reunions de tutors i dirigir-les en la seva 

absència. 
e) Estendre l’acta de les reunions d’equips docents de batxillerat. 
f) Revisar i dur a terme, juntament amb el cap d’estudis de batxillerat, tot allò que segons els 

informes dels tutors pugui ajudar a millorar el desenvolupament del curs. 
g) Ajudar la comissió d’activitats complementàries i extraescolars en la programació, organització i 

desenvolupament de les activitats de batxillerat, especialment pel que fa a les sortides i festes. 
h) Coordinar amb l’orientador els seguiments individuals que s’han de dur a terme, determinant la 

seva urgència. 
i) Organitzar i dirigir, juntament amb el cap d’estudis de batxillerat i els tutors de 2n curs, les 

activitats informatives necessàries per tal que els alumnes d’aquest curs i les seves famílies 
puguin conèixer les sortides professionals, educatives i formatives de què disposaran el curs 
següent. Així mateix, col·laborar en la tasca d’oferir-los informació actualitzada i completa del 
procés per a accedir a la universitat o a cicles formatius de grau superior (proves d’accés, 
procediments de preinscripció i matrícula, etc.). 

j) Col·laborar amb el cap d’estudis de batxillerat en el procés de formació de grups per al proper 
curs. 

k) Dissenyar, coordinar i supervisar, juntament amb el cap d’estudis de batxillerat, les actuacions 
necessàries per establir una profitosa relació amb els centres concertats, especialment pel que fa 
a l’orientació dels alumnes de 4t curs dels centres concertats, així com de les seves famílies. 

l) Formar part de la comissió mediambiental del centre. 
m) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el cap 

d’estudis corresponent. 
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Coordinadors de tutors d’ESO 

 
 
Segons la normativa vigent, als centres amb un nombre elevat de grups d’educació secundària 
obligatòria podrà existir un coordinador de tutors. Al nostre centre, aquesta coordinació es divideix 
en dues, una per cada cicle, per tal de poder donar resposta a les necessitats particulars que es 
manifesten en els esmentats cicles. 
 
El coordinador elaborarà a principis de curs una programació de les actuacions i activitats previstes, 
així com una memòria a final del curs. 
 
Les funcions que se li encomanen, segons les instruccions i la normativa vigent, són: 
a) Coordinar l’acció tutorial dels diferents grups del cicle 
b) Participar en la comissió de coordinació pedagògica. 
c) Vetllar especialment per la coordinació entre els diferents nivells del cicle. 
 
A més, se li encomanen les següents: 
1) Coordinar amb el cap d’estudis del cicle corresponent les reunions de tutors i dirigir-les en la seva 

absència. 
2) Estendre l’acta de les reunions d’equips docents del cicle corresponent. 
3) Revisar i dur a terme, juntament amb el cap d’estudis del cicle corresponent, tot allò que segons 

els informes dels tutors del cicle pugui ajudar a millorar el desenvolupament del curs. 
4) Ajudar la comissió d’activitats complementàries i extraescolars en la programació, organització i 

desenvolupament de les activitats del cicle, especialment pel que fa a les sortides i festes. 
5) Coordinar amb l’orientador els seguiments individuals que s’han de dur a terme, determinant la 

seva urgència. 
6) Col·laborar amb cap d’estudis del cicle corresponent en el procés de formació de grups per al 

proper curs. 
7) En el cas del coordinador de tutors de 1r cicle d’ESO, dissenyar, coordinar i supervisar, juntament 

amb el cap d’estudis del cicle, les actuacions necessàries per establir una profitosa relació amb 
els centres de primària, especialment pel que fa a: 

i. seguiment dels alumnes de centres de primària que s’han incorporat al 
primer cicle d’ESO en el nostre centre 

ii. orientació dels alumnes de 6è curs dels centres de primària, així com de les 
seves famílies 

8) En el cas del coordinador de tutors de 2n cicle d’ESO: 
a. proposar, organitzar i dirigir, juntament amb el cap d’estudis del cicle, el programa 

de visites necessàries per tal que els alumnes de 4t curs i les seves famílies puguin 
conèixer les sortides professionals, educatives i formatives de què disposaran el curs 
següent 

b. dissenyar, coordinar i supervisar, juntament amb el cap d’estudis del cicle, les 
actuacions necessàries per establir una profitosa relació amb els centres concertats, 
especialment pel que fa a: 

i. seguiment dels alumnes de centres concertats que s’han incorporat al segon 
cicle d’ESO en el nostre centre 

ii. orientació dels alumnes de 4t curs dels centres concertats, així com de les 
seves famílies 

9) Formar part de la comissió mediambiental del centre. 
10) En general, realitzar les tasques relacionades amb les seves coordinacions que els encomani el 

cap d’estudis corresponent. 
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Coordinador de tutors de formació professional 

 
 
Segons la normativa vigent, per tal de millorar i tenint present les característiques de cada centre, es 
poden crear altres coordinacions. Aquesta es una de les que ha cregut convenient crear el nostre 
centre, motivada per la necessitat de coordinar millor la relació entre prefectura d’estudis i els tutors 
d’FP, així com entre els tutors mateixos. 
 
Aquesta coordinació és nomenarà preferentment d’entre el professorat del departament de FOL. 
 
Les funcions que se li encomanen són: 
a) Elaborar i fer un seguiment del Pla d’Acció Tutorial i del Pla d’Orientació Professional i 

Acadèmica. 
b) Organitzar sessions informatives de caràcter acadèmic i professional, amb ajuda del departament 

de FOL, per als alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. 
c) Amb ajuda del departament de FOL, realitzar l’orientació i seguiment professional dels alumnes 

dels cicles formatius i d’iniciació professional. 
d) Coordinar de les sessions d’avaluació. 
e) Coordinar les sortides i excursions conjuntes d’FP. 
f) Coordinar les activitats complementàries i extraescolars. 
g) Ajudar en la preparació i organització dels viatges de caràcter tècnic i professional. 
h) Ajudar a aconseguir mitjans econòmics per totes les activitats. 
i) Assessorar i aclarir dubtes als tutors. 
j) Elaborar enquestes que puguin ajudar a millorar l’acció tutorial i docent. 
k) Elaborar la documentació necessària per realitzar l’autoavaluació de la tasca docent del 

professorat. 
l) Transmetre les informacions que li traslladi prefectura d’estudis. 
m) Coordinar-se de manera preferent amb el coordinador d’activitats complementaries i 

extraescolars i amb el coordinador de pràctiques de formació professional. 
n) Reunir almenys una vagada cada mes amb els tutors. En aquesta reunió estarà present el 

representant d’FP a la comissió d’activitats complementaries i extraescolars. 
o) Participar en l’organització d’actes de divulgació dels ensenyaments d’FP, com col·loquis, 

conferències i fires. 
p) Formar part de la comissió mediambiental del centre. 
q) En general, realitzar les tasques relacionades amb la seva coordinació que li encomani el cap 

d’estudis corresponent. 
 
 


