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PREÀMBUL 

 

Aquest Reglament d’Organització i Funcionament de Centre (en endavant ROFC) té per objecte 

establir les normes bàsiques que regulen la vida en el centre, amb la finalitat l’ambient ideal perquè 

tots els membres de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i personal no docent) hi 

puguin participar activament, perquè s’hi puguin relacionar de manera sana, fluïda i amable i perquè, 

en definitiva, tothom senti el centre com a propi. 

El seu àmbit d’aplicació seran totes les dependències i les instal·lacions del centre, en qualsevol 

moment i en relació amb les persones adscrites de la forma que sigui, tant en hores de permanència 

obligatòria com en horari d’activitats extraescolars, així com en activitats programades pel centre, 

tant si es duen a terme dins com fora del recinte, sempre que els participants actuïn com a membres 

de la comunitat educativa. 

És convenient que tots els membres de la comunitat educativa coneguin les normes d’aquest 

Reglament i les apliquin. L’equip directiu activarà la manera per difondre’l, a través dels diferents 

òrgans educatius. 

L’organització i el funcionament del centre respon als principis següents: 

1. Garantir la plena realització de l’oferta educativa. 

2. Configurar el centre com una comunitat educativa, tenint en compte: 

 La formació permanent i integral de totes les persones que formen la comunitat educativa. 

En l’aspecte individual, ajudant i orientant per a l’adquisició de coneixements, habilitats, 

hàbits i actituds que promoguin el sentit de la responsabilitat en la presa de decisions. En 

l’aspecte social, fomentant el respecte mutu, ajudant i orientant les persones per a 

l’adquisició d’hàbits de col·laboració i solidaritat. 

 La participació activa i coordinada en la tasca formativa de tots els sectors educatius. 

 El foment de la relació amb la realitat sociocultural, històrica i laboral, procurant adaptar els 

continguts de treball a la realitat local com a referència per a l’anàlisi i la comprensió de 

realitats vàries. 

 La millora contínua de la convivència quotidiana en l’exercici del treball individual i en equip. 

Les modificacions d’aquest ROFC s’ajustaran als canvis normatius que hi pugui haver un cop 

aprovat el document. 

El ROFC de l’IES Baltasar Porcel es basa en les disposicions legals següents: 

 Reial decret 1532/1986, d’11 de juliol, pel qual es regulen les associacions d’alumnes (BOE 

núm. 180, de 29 de juliol de 1986). 

 Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial 

del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17 de gener de 1996). 

 Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts 

d’educació secundària (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2010). 

 Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares i 

les federacions i confederacions d’aquestes (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). 
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 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), 

modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013). 

 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

(BOIB núm. 49, de 3 d’abril de 2007), modificada per la Llei 9/2012, de 19 de juliol (BOIB núm. 

106, de 21 de juliol de 2012). 

 Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes 

i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb els fons públics 

de les Illes Balears (BOIB núm. 87, de 23 de desembre de 2010). 

 Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat educativa als centres 

educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig de 2011). 

 Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual 

es dicten les instruccions per a l’organització i el funcionament de la formació professional 

bàsica del sistema educatiu de les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 26 de juliol de 2014). 

 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 

obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015). 

 Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes 

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015). 

 Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 

l’adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015). 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre 

de 2015). 

 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 

 Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre central de 

delinqüents sexuals (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2015). 

 Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 18 de maig sobre la informació als pares 

separats o divorciats en relació al progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus 

fills (BOIB núm. 80, de 26 de maig de 2005). 

 Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries 

dels instituts d’educació secundària, el servei escolar de menjador als centres públics no 

universitaris i les escoles matineres per al curs 2018-2019 (BOIB núm. 33, de 15 de març de 

2018). 

 Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions dels centres públics. Servei d’Ordenació Educativa. 
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TÍTOL I. EL CENTRE 

 

CAPÍTOL 1. ESPAIS, RECURSOS I SERVEIS DEL CENTRE 

1.1. ESPAIS DEL CENTRE 

Article 1. Espais del centre 

1. L’IES Baltasar Porcel està ubicat al carrer de Son Prim, s/n, al municipi d’Andratx. Es tracta d’un 

edifici de dues plantes, amb un gimnàs adjacent i una zona exterior, on hi ha un aparcament, 

pistes de futbol i de bàsquet, així com zones enjardinades. 

2. Algunes de les classes d’Educació física es realitzen al Palau Municipal d’Esports, de titularitat 

municipal, un espai cedit amb aquest fi per l’Ajuntament d’Andratx al centre. 

3. L’institut compta, per al desenvolupament de les activitats educatives, a més de les aules 

ordinàries, amb una aula d’Informàtica, una de Dibuix i una de Música, un laboratori de Física i 

Química i un de Biologia i Geologia, dos tallers de Tecnologia, una biblioteca, una aula polivalent, 

una sala de guàrdies, dues sales de visites, una sala de professors, els departaments, els despatxos 

de l’equip directiu i una sala d’ordinadors per als professors. A més, hi ha una cafeteria i altres 

espais destinats a l’ús del personal de serveis i d’administració (consergeria i secretaria). 

4. L’accés al centre queda restringit als alumnes, al personal docent i no docent, als pares o tutors 

legals i a les visites autoritzades. 

5. L’accés al centre es farà preferiblement per la barrera central. 

6. La barrera s’obrirà a les 7.50 h i es tancarà a les 8.15 h. Les portes de l’edifici perquè hi entrin els 

alumnes s’obriran a les 8.00 h. 

Article 2. Normes d’ús dels espais 

1. L’ús dels diferents espais del centre s’emmarca dins l’horari general del centre. 

2. Les instal·lacions del centre podran ser usades per persones alienes al centre amb la finalitat, els 

criteris, els procediments i les condicions d’ús i seguretat aprovats pel Consell Escolar, d’acord 

amb la normativa d’aplicació en vigor a cada moment. 

3. S’afavoriran les activitats organitzades per diferents organismes (Ajuntament...) o col·lectius 

(APiMA, clubs esportius...) en horari extraescolar. 

4. Aules: 

a) Les aules són l’espai destinat a impartir les classes. Com a norma general, cada grup d’alumnes 

tendrà assignada, des del començament del curs, una aula de referència on desenvoluparà la 

major part de l’activitat lectiva. Si per desdoblaments els alumnes ocupen un altre espai, en 

seran igualment responsables. 

b) Els alumnes de cada grup han de tenir cura i usar de manera responsable el mobiliari de la 

seva aula, així com tots els aparells electrònics i informàtics. Els alumnes estan obligats a 

reparar o a assumir el cost de la reparació quan, individualment o col·lectivament, es 

produeixin danys o desperfectes de manera intencionada o per ús negligent del material o de 

les instal·lacions. 

c) Amb la finalitat de fomentar la responsabilitat dels alumnes en l’ús de les instal·lacions del 

centre, al començament del curs, cada grup treballarà amb el seu tutor les normes bàsiques 
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sobre el funcionament de l’aula i el maneig dels diferents aparells electrònics o informàtics 

que hi ha. 

d) Tots els professors procuraran que les aules estiguin ordenades i netes, si cal amonestant els 

alumnes que no compleixin les normes. 

e) Tots els professors rebran, en incorporar-se al centre, un joc de claus que els permetin l’accés 

a tots els espais comuns del centre i que tornaran quan acabin la seva estada en el centre. 

f) En acabar la jornada, el professor serà el darrer a sortir de l’aula i comprovarà que les finestres 

estan tancades i les cadires damunt la taula. 

5. Aula-matèria: 

a) Algunes matèries (EPV, Música, Informàtica, FQ, BG, EF i Tecnologia) disposen d’espais propis 

per al desenvolupament de la seva activitat lectiva. 

b) Els departaments que tenen una aula-matèria assignada hauran de regular-ne l’ús i tenir cura 

tant de l’aula com del material. Per manca d’espais, aquestes aules podran usar-se per fer-hi 

classes ordinàries, d’acord amb les instruccions del cap d’estudis. 

Article 3. Biblioteca 

1. La biblioteca és un espai a l’abast de tota la comunitat educativa, que complementa l’activitat 

educativa i formativa. 

2. Normes bàsiques quant a: 

a) Aforament: atès l’aforament limitat d’aquest espai, si en un moment determinat hi ha més de 

25 persones, el professor que hi fa guàrdia en aquest moment es cuidarà de triar els alumnes 

que hi poden romandre i els que han de sortir-ne. 

b) Préstec: 

 Tendran dret a préstec de llibres tots els membres de la comunitat educativa. 

 No es deixaran ni diccionaris ni enciclopèdies. 

 El préstec tendrà una durada màxima de 15 dies naturals, prorrogables 15 dies més. 

 En cas que es perdi o es faci malbé un llibre prestat, la persona que en sigui responsable 

el restituirà o bé abonarà l’import del seu cost. 

 Es deixaran dos llibres alhora com a màxim per persona. 

 El professor de guàrdia de biblioteca serà l’encarregat de registrar els préstecs i les 

devolucions. 

3. Horari: l’horari de la biblioteca s’establirà, juntament amb la fixació dels horaris dels professors, 

a la Programació General Anual (PGA) a cada curs escolar. 

4. Normes d’ús: 

a) Els usuaris de la biblioteca hi mantendran ordre. 

b) Està prohibit menjar i beure res que no sigui aigua dins la biblioteca. 

5. Professor de guàrdia de biblioteca: 

a) El professor que estigui de guàrdia de biblioteca hi romandrà i procurarà que hi hagi l’ordre 

necessari perquè els assistents puguin treballar sense problema i, a més, atendrà les 

demandes dels alumnes. 

b) Serà l’encarregat de registrar els llibre que surten en préstec i els que retornen. 

6. Coordinador de la Comissió de Biblioteca. 

a) El coordinador de la Comissió de Biblioteca realitzarà i actualitzarà el catàleg. 
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b) Recollirà les demandes d’adquisicions de fons dels diferents departaments. 

c) Organitzarà activitats lúdiques complementàries que es duran a terme en aquest espai. 

d) Serà l’encarregat d’impulsar i supervisar el Pla de lectura del centre (vegeu la Concreció 

Curricular del Centre, en endavant CC). 

Article 4. Sala de Guàrdies 

1. A la planta baixa hi ha la Sala de Guàrdies, un espai pensat perquè els professors que estan de 

guàrdia i no han de cobrir cap baixa hi romanguin durant tot el temps del període lectiu per poder 

atendre els fets sobrevinguts. 

2. A la Sala de Guàrdies no hi pot haver cap alumne sense feina. Si n’hi arriba cap, els professors de 

guàrdia l’enviaran a classe. 

3. La Sala de Guàrdies és el lloc on romandran els alumnes que esperen que els pares o els tutors 

legals, o la persona en qui deleguin (amb la corresponent autorització) els vagin a cercar. 

Article 5. Sala de Professors 

La Sala de Professors, situada a la planta baixa de l’edifici, és un espai destinat a l’ús exclusiu dels 

professors. Està pensada com un espai de descans i distensió.  

Article 6. Sala de Visites 

A la planta baixa hi ha dos espais habilitats per atendre pares i altres persones. 

Article 7. Aula Polivalent 

A la primera planta hi ha una aula que, a més d’usar-se per fer-hi classe, està destinada a reunions 

de grans grups: reunions de pares, claustres, etc. 

Article 8. Banys 

1. Els banys per a alumnes només estaran oberts en temps de l’esplai. 

2. Està prohibit deixar anar al bany els alumnes en l’interval de temps que va des de 15 minuts abans 

de l’esplai fins als 15 minuts posteriors. 

3. En casos excepcionals, el professor podrà autoritzar un alumne a anar al bany. 

4. Està prohibit deixar anar més d’un alumne alhora al bany. 

Article 9. Cafeteria 

1. La cafeteria és un espai la gestió del qual el centre cedeix a un agent extern. 

2. La persona o empresa que gestiona la cafeteria serà ratificada pel Consell Escolar. 

3. La persona o empresa que gestiona la cafeteria prestarà servei durant el període d’activitats 

lectives previst a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’estableix el calendari 

escolar, que s’aprova cada any acadèmic. 

4. La persona o empresa que gestiona la cafeteria, per fer la selecció dels productes que hi venen, 

ha de tenir en compte el Document de consens sobre alimentació als centres educatius, aprovat 

el 21 de juliol de 2010 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (vegeu el web de 

la Conselleria d’Educació i Universitat). 

5. La persona o empresa que gestiona la cafeteria ha d’informar de forma clara de les substàncies o 

productes que causen al·lèrgies o intoleràncies, tal com indica el Reglament (UE) núm. 1169/2011 
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del Reglament Europeu, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al 

consumidor. 

6. El personal que treballa a la cafeteria ha d’acreditar la certificació negatiu de delictes de 

naturalesa sexual. 

7. L’accés al bar en temps de l’esplai és per l’exterior de l’edifici. 

8. Està prohibit vendre tabac i alcohol a la cafeteria del centre. 

9. Els alumnes d’ESO només poden anar a la cafeteria en temps de l’esplai. 

10. Els alumnes de batxillerat que facin assignatures soltes podran anar a la cafeteria quan no tenguin 

classe. 

11. Està prohibit que els alumnes vagin a la cafeteria en el temps de canvi de classe. 

Article 10. Patis i passadissos 

1. En temps de classe, els alumnes no poden circular pel passadís si no és amb permís d’un 

professor, i sempre amb la corresponent acreditació. 

2. No hi pot haver cap alumne al passadís en temps de classe, si no és per indicació i acreditació 

d’un professor, i sempre amb finalitats pedagògiques. 

3. Entre classe i classe, els alumnes no poden sortir al passadís, excepte si han de canviar d’aula. 

4. En temps de classe no hi pot haver cap alumne al pati si no és sota la vigilància d’un professor. 

Article 11. Aula-escolta 

1. Amb el fi de gestionar la convivència en el centre, existeix el servei d’«Aula-escolta», la finalitat, 

els objectius i el protocol d’actuació de la qual es detallen al Pla de Convivència. 

2. L’Aula-escolta és l’espai on un professor de guàrdia atendrà els alumnes que hagin estat expulsats 

de classe per mal comportament i hi duran a terme les pràctiques restauratives oportunes (vegeu 

el Pla de Convivència). 

Article 12. Sala d’ordinadors 

1. A la planta baixa hi ha una sala amb ordinadors habilitada per a ús exclusiu de professors i de 

personal no docent. 

2. És un lloc habilitat com a espai de treball., per a ús exclusiu dels professors i del personal 

d’Administració i Serveis. 

3. En aquest espai també hi ha les fotocopiadores-impressores 

Article 13. Aula d’Informàtica 

1. L’aula d’Informàtica, a més de fer-s’hi les classes d’Informàtica, pot usar-se per fer-hi qualsevol 

altra classe, d’acord amb les instruccions del cap d’estudis. 

2. El professor que vulgui usar l’aula d’Informàtica l’haurà de reservar amb una setmana d’antelació. 

3. L’aula d’Informàtica es podrà reservar des del lloc web habilitat per a tal fi. 

4. La gestió de l’aula d’Informàtica correspon al cap d’estudis. 

Article 14. Departaments 

1. Al primer pis hi ha tots els departaments, excepte el d’Orientació i el d’Educació física, que són 

espais destinats a l’ús exclusiu dels professors, en què es faran les reunions de Departament. Els 

departaments estan pensats com a lloc de treball. 
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2. El Departament d’Orientació és a la planta baixa. L’ús d’aquest espai, atès el material sensible 

que s’hi custodia, està destinat per a ús exclusiu dels membres del Departament d’Orientació. 

3. El Departament d’Educació física és al gimnàs. 

 

1.2. RECURSOS DEL CENTRE 

Article 15. Materials pedagògics del centre 

1. Els Departaments elaboraran un inventari del seu material, l’actualitzaran al final de cada curs i 

l’entregaran al secretari. 

2. S’afavoriran els intercanvis interdepartamentals. Cada Departament establirà els criteris d’ús i 

préstec del seu material específic, que posarà al servei de tota la comunitat educativa. 

Article 16. Recursos informàtics 

1. Els comandaments dels projectors es guarden a Consergeria. Els conserges anoten el nom del 

professor en el moment en què n’agafa un i en què el torna. Aquests comandaments s’han de 

tornar en no haver-lo de menester i, en tot cas, en acabar la jornada. 

2. Per encendre els projectors s’han d’usar els comandaments. No es poden encendre manualment. 

3. El centre disposa de carretons d’ordinadors perquè els alumnes hi puguin fer feina dins l’aula. El 

professor és el responsable que s’usin bé i que, en acabar, quedin connectats perquè es carreguin. 

4. El centre disposa de telèfons mòbils amb accés a Internet destinats a usos pedagògics. 

5. Tant els carretons d’ordinadors com els telèfons mòbils s’han de reservar des del lloc web 

habilitat per a tal fi. 

6. Els ordinadors d’aula són d’ús exclusiu dels professors. 

Article 17. Reutilització dels llibres de text i dels materials didàctics 

El centre es cuidarà de posar a l’abast de les famílies la possibilitat de reutilitzar els llibres de text i el 

material didàctic amb l’objectiu de promoure l’educació en valors, l’educació mediambiental i alhora 

amb l’objectiu d’abaratir costos per a les famílies. 

 

1.3. SERVEIS DEL CENTRE 

 

1. Atès el caràcter públic del centre, està obert al seu entorn. És per això que el centre posarà les 

seves instal·lacions a disposició d’entitats culturals i esportives del municipi, així com d’empreses 

privades, perquè hi duguin a terme certes activitats, sempre que siguin compatibles amb el 

funcionament del centre i tenguin un objectiu educatiu, cultural o esportiu. (ANNEX 1) 

2. El Consell Escolar aprovarà les condicions i les contraprestacions econòmiques per a l’ús de les 

instal·lacions, si és que n’hi ha d’haver. 

3. Les sol·licituds per a l’ús de les instal·lacions aniran adreçades al director del centre, el qual hi 

donarà el vistiplau un cop informat el Consell Escolar. 
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CAPÍTOL 2.  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

2.1. ÒRGANS DE GOVERN 

Article 18. Òrgans de Govern 

1. Els òrgans de govern vetlaran perquè les activitats de l’institut es duguin a terme d’acord amb la 

normativa vigent. 

2. El centre compta amb els òrgans de govern següents: 

a) Òrgans unipersonals1: 

 Equip directiu: director, secretari, cap d’estudis i cap d’estudis adjunt. 

b) Òrgans col·legiats2: 

 Consell Escolar 

 Claustre de Professors 

Article 19. Convocatòria d’un òrgan col·legiat 

1. L’ordre del dia de la convocatòria d’un òrgan col·legiat ha d’incloure l’aprovació o la informació, 

segons correspongui, de documents, debats sobre qüestions pedagògiques o organitzatives, i 

qualsevol altre assumpte el tractament del qual sigui competència de l’òrgan en qüestió. 

2. A les convocatòries ordinàries d’un òrgan col·legiat hi haurà l’aprovació de l’acta de la sessió 

anterior i un torn obert de paraula. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte 

que no sigui a l’ordre del dia, excepte si hi assisteixen tots els membres convocats i ho demana la 

majoria. 

3. La convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació necessària es farà arribar a tots els 

membres de l’òrgan per mitjà del correu electrònic amb un mínim de 48 hores d’antelació. 

4. La convocatòria serà única i, perquè es pugui celebrar, cal que hi assisteixin el president i el 

secretari o, en tot cas, les persones que els supleixin. I, a més, cal que hi assisteixi almenys la 

meitat més un dels membres convocats; si no, s’ajornarà la reunió. 

5. Les reunions seran ordinàries quan es realitzin per al compliment de les funcions i atribucions 

ordinàries contingudes a la normativa en vigor, o quan s’hi hagin de tractar temes prevists a la 

PGA, al ROFC o a les Instruccions anuals als centres docents, i extraordinàries en qualsevol altre 

cas. 

6. En cas de malaltia o absència justificada, el director podrà ser substituït pel cap d’estudis. En cas 

d’absència del secretari, el director designarà un membre de l’òrgan perquè actuï de secretari i 

elabori l’acta de la sessió. 

7. Els documents que han de ser sotmesos a aprovació de l’òrgan col·legiat han d’haver estat a 

disposició de tots els membres com a mínim amb una setmana d’antelació. Durant aquest temps, 

es poden fer arribar al·legacions al president, per escrit i a través del correu electrònic, fins a 24 

hores abans de la reunió. Les al·legacions que s’enviïn fora d’aquest termini poden no admetre’s 

a valoració. 

                                                           
1 Les atribucions, responsabilitats i funcions dels òrgans unipersonals de Govern venen determinades en el Títol II, Capítol 

III, articles 27-41, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 
2 Les atribucions, responsabilitats i funcions dels òrgans unipersonals de Govern venen determinades en el Títol II, 
Capítol II, articles 8-22 i 23-25, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. A més, el funcionament dels òrgans col·legiats, 
sigui de l’àmbit que sigui, ve regulat per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 
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8. Els documents que s’han de sotmetre a aprovació seran presentats a l’òrgan col·legiat pel director 

o la persona en qui delegui. Els membres de l’òrgan col·legiat podran demanar la paraula per fer-

hi aportacions, observacions o propostes de millora.  

9. Cap membre col·legiat no es pot abstenir en una votació. 

10. Les votacions poden ser secretes, nominals, a mà alçada, o per assentiment. 

11. La votació secreta es farà quan pertoqui per normativa (per exemple, en el cas d’elecció de 

membres del Consell Escolar) o quan pugui afectar l’honor o la intimitat d’algun dels membres 

de la comunitat educativa. Si ho demana expressament la majoria més un dels membres 

col·legiats, la votació podrà ser secreta o nominal. 

12. Les absències dels professors a les reunions dels òrgans col·legiats s’han de sol·licitar, comunicar 

i justificar com si es tractassin d’hores lectives. 

13. L’absència a una sessió col·legiada no eximeix ningú de conèixer els acords presos, assumir-los i 

complir-los. 

Article 20. Consell Escolar 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat escolar. 

1. La composició del Consell Escolar, les seves atribucions i el règim de funcionament estan regulats 

en l’article 127 de la LOMCE i en els articles 8-22 del Decret 120/2002, de 27 de setembre (en tot 

el que no contradigui la Llei orgànica, de rang superior). 

2. El Consell Escolar es reunirà almenys tres vegades a l’any i sempre que el convoqui el director o 

ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. De les tres reunions preceptives, una es realitzarà 

a principi de curs i una altra al final. 

3. El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple, llevat que la normativa d’aplicació 

exigeixi majories qualificades. 

4. La via de comunicació per convocar un Consell Escolar serà telemàtica. 

Article 21. Claustre de Professors 

1. El Claustre de Professors és l’òrgan de participació dels professors en el govern del centre. Té la 

responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els aspectes pedagògics que atenyen 

el centre. 

2. És presidit pel director i està integrat per la totalitat dels professors que presten el servei en el 

centre. 

3. La seva composició, atribucions i règim de funcionament estan regulats en l’article 129 de la 

LOMCE i en els articles 23-25 del Decret 120/2002, de 27 de setembre (en tot el que no contradigui 

la Llei orgànica, de rang superior). 

4. El Claustre es reunirà almenys tres vegades a l’any i sempre que el convoqui el director o ho 

sol·liciti almenys un terç dels seus membres. De les tres reunions preceptives, una es realitzarà a 

principi de curs i una altra al final. 

5. L’assistència a les sessions del Claustre és obligatòria, excepte per als professors que estan de 

baixa, per als quals l’assistència és voluntària. 

6. La via de comunicació per convocar un Claustre serà telemàtica. 
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2.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 

Article 22. Departaments didàctics 

1. Els departaments didàctics són els encarregats d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments de 

les diferents matèries. Les seves atribucions i el règim de funcionament estan regulats en el Títol 

III, Capítol II, articles 43-48, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 

2. El cap de Departament redactarà l’acta de totes les reunions, que inclourà els assumptes tractats 

i els acords presos. 

3. En cada reunió es revisarà l’acta de la sessió anterior i es valorarà l’acompliment i l’efectivitat dels 

acords presos. 

4. Almenys dues reunions cada mes es dedicaran al seguiment de la programació anual i a la 

coordinació dels professors que imparteixen la mateixa matèria en diferents grups. 

5. El cap de Departament és l’encarregat de planificar les tasques de recuperació de matèries 

pendents i d’avaluar-les. 

Article 23. Departament d’Orientació 

La composició del Departament d’Orientació, les seves atribucions i el règim de funcionament estan 

regulats en el Títol III, Capítol II, articles 49-52, del Decret 120/2002, de 27 de setembre i en el Decret 

39/2011, de 29 d’abril. 

 

2.3. ALTRES ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

Article 24. Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) 

1. La regulació sobre el funcionament i les competències de la CCP està contemplada en els articles 

57-58, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 

2. La CCP podrà dissenyar, impulsar i canalitzar la redacció de projectes específics del centre per a 

determinats ensenyaments, així com establir mecanismes de col·laboració entre departaments 

(activitats complementàries o extraescolars, projectes, etc.). 

3. El secretari de la CCP, que serà nomenat pel director cada curs, aixecarà acta de cada sessió. 

4. El cap del Departament informarà els altres membres del contingut i dels acords presos a la CCP. 

5. La via de comunicació per convocar una reunió de CCP serà telemàtica. 

Article 25. Equips docents 

1. La regulació sobre el funcionament, la composició i les funcions dels equips docents està 

contemplada en els articles 53-54, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 

2. El funcionament dels equips docents és com el d’un òrgan col·legiat. 

3. El tutor de cada grup exercirà de secretari de l’equip docent i aixecarà acta de cada reunió. 

4. Les reunions dels equips docents, siguin o no reunions d’avaluació, seran presidides pel tutor. La 

presència del director o de la persona en qui delegui servirà per donar suport normatiu i 

organitzatiu al procés. Per tant, aquesta persona tendrà veu, però no vot, si no és que també és 

professor del grup. 

5. Els professors de suport i de matèries optatives han d’assistir a les reunions dels seus grups, 

excepte en els casos en què el cap d’estudis determini que la seva presència no és necessària. 
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6. Les absències a les reunions d’equip docent s’han de justificar igual que les absències a un període 

lectiu. 

7. Els professors que prevegin que no podran assistir a una reunió d’equip docent deixarà un 

informe de valoració del grup al cap d’estudis. 

8. Tots els professors d’un equip docent facilitaran sempre la informació que els sol·liciti el tutor 

dins els terminis en què se sol·liciti. 

9. En cada reunió es revisarà l’acta de la sessió anterior i es valorarà l’acompliment i l’efectivitat dels 

acords presos. 

10. Al començament de cada curs, tots els equips docents acordaran mesures pedagògiques, 

organitzatives i d’avaluació comunes (vegeu la CC). 

Article 26. Tutors 

La designació i les funcions dels tutors estan contemplades en els articles 55-56, del Decret 120/2002, 

de 27 de setembre. 

Article 27. Equip de Millora 

1. En el marc d’adequar-se al que es preveu en els articles 77-79 del Títol V (Qualitat i avaluació dels 

instituts) del Decret 120/2002, de 27 de setembre, es nomenarà cada curs un Equip de Millora. 

2. El coordinador de l’Equip de Millora serà el responsable de desplegar el Programa de Qualitat i 

Gestió del centre. 

3. Integraran l’Equip de Millora: 

 El coordinador del Programa de Qualitat i Gestió del centre. 

 El secretari del centre, que exercirà de secretari de l’Equip de Millora i aixecarà acta de 

cada reunió. 

 El coordinador de Tecnologia de la Informació i de la Comunicació. 

 Representants del personal docent i no docent, alumnes i pares. 

4. L’Equip de Millora vetlarà per regularitzar, sistematitzar i codificar tots els processos de gestió 

que es duguin a terme en el centre i establir els mecanismes d’avaluació dels diferents processos. 

Article 28. Comissió d’Activitats Complementàries i Extraescolars 

1. La regulació sobre el funcionament i les funcions de la Comissió d’Activitats Complementàries i 

Extraescolars està contemplada en els articles 63-66, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 

2. Integraran la Comissió d’Activitats Complementàries i Extraescolars: 

 Un professors que en serà el coordinador i en farà la programació, la planificació de 

tasques i la memòria.  

 Un membre de l’equip directiu. 

 Almenys 3 professors, que seran designats pel director (tendran preferència els professors 

que voluntàriament en vulguin fer part). 

 Representants del PAS, pares i alumnes que voluntàriament en vulguin fer part. 

3. La programació d’activitats complementàries i extraescolars ha de ser equilibrada. Es prioritzaran 

les activitats organitzades per diversos departaments. 
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4. Una activitat complementària és obligatòria, però, perquè es pugui realitzar, és necessari que 

almenys el 70% dels alumnes l’hagin pagada i hagin lliurat l’autorització paterna dins el termini 

establert. 

5. Una activitat extraescolar no és obligatòria, però, perquè es pugui realitzar, és necessari que 

almenys el 60% dels alumnes l’hagin pagada i hagin lliurat l’autorització paterna dins el termini 

establert. 

6. S’organitzaran viatges d’estudis a 4t d’ESO i a 2n de batxillerat. Aquestes activitats extraescolars 

s’autoritzaran si hi ha almenys el 50% dels alumnes que hi vulguin participar. 

7. Els professors que participin en un viatge d’estudis tendran drets a les dietes següents: 

 Allotjament en règim de pensió completa: 10 €/dia 

 Allotjament en règim de mitja pensió: 30 €/dia 

 Allotjament i berenar: 50 €/dia 

8. Els professors no avançaran matèria ni faran proves avaluables quan faltin més del 50% dels 

alumnes perquè participen en una activitat extraescolar o complementària. 

9. Els beneficis que obtinguin els alumnes mitjançant activitats amb el fi de minvar el cost del viatge 

d’estudis no podran excedir en cap cas el cost del viatge. 

10. No es poden programar activitats extraescolars per al dia d’incorporació després d’unes vacances 

o d’un pont. 

11. A les instruccions de principi de curs s’explicaran els criteris per a la programació d’activitats 

complementàries i extraescolars del curs que comença, els quals s’incorporaran a la PGA. 

12. Cadascuna de les activitats complementàries i extraescolars origina un expedient en el qual ha de 

figurar, en la memòria corresponent (ANNEX 2) un resum de les dades de l’activitat, incidències i 

circumstàncies esdevingudes i també l’aprofitament didàctic aconseguit. L’expedient ha de 

romandre en poder del coordinador de la Comissió d’Activitats Complementàries i Extraescolars. 

13. Hi ha sortides extraescolars que, per la durada (superior a un dia), o per l’abast (fora de l’illa), han 

de ser autoritzades expressament pel Departament d’Inspecció Educativa. 

14. Aquelles activitats que l’equip directiu autoritzi sense haver estat programades i, per tant, que 

no figurin a la PGA, hauran de ser aprovades pel Claustre, si atenyen l’àmbit pedagògic, i 

informades al Consell Escolar. 

15. El Departament encarregat d’organitzar una sortida s’encarregarà de sol·licitar-la 

convenientment (ANNEX 3) i de recollir els doblers i les autoritzacions (ANNEX 4). També 

s’encarregarà de preparar una tasca alternativa per als alumnes que, pel motiu que sigui, no 

participi en l’activitat. 

16. Tots els acompanyants o monitors que participin en les activitats complementàries o extraescolars 

han de tenir la certificació negativa de delictes de naturalesa sexual. 

Article 29. Comissió de Convivència 

1. La regulació sobre el funcionament i les funcions de la Comissió Convivència està contemplada 

en els articles 29-31, del Decret 121/2002, de 10 de desembre. 

2. Integraran la Comissió Convivència: 

 Un professor que en serà el coordinador i en farà la programació i la memòria. 

 El director. 

 El cap d’estudis. 
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 L’orientador. 

 Almenys un professor, que serà designat pel director (tendran preferència els professors 

que voluntàriament en vulguin fer part), el qual farà la funció de coeducador (vegeu el Pla 

de Convivència). 

 Representants del PAS, pares i alumnes que voluntàriament en vulguin fer part. 

3. La funció principal de la Comissió de Convivència és desplegar, avaluar i revisar el Pla de 

Convivència del centre, revisar-lo i adaptar-lo a les circumstàncies que s’esdevinguin. 

Article 30. Comissió de Medi Ambient i Salut 

1. La Comissió de Medi Ambient i Salut és l’encarregada de proposar, coordinar i avaluar les 

actuacions d’ambientalització del centre i de coordinar el Programa de Consulta Jove. 

2. Integraran la Comissió de Medi Ambient i Salut: 

 Un professor que en serà el coordinador i en farà la programació i la memòria. 

 Un membre de l’equip directiu. 

 Almenys un professor, que serà designat pel director (tendran preferència els professors 

que voluntàriament en vulguin fer part). 

 Representants del PAS, pares i alumnes que voluntàriament en vulguin fer part. 

3. La funció principal de la Comissió de Medi Ambient i Salut és desplegar, avaluar i revisar el Pla 

Mediambiental del centre i de vetlar pel correcte funcionament del Programa de Consulta Jove 

(vegeu la CC).  

Article 31. Comissió de Normalització Lingüística 

1. La regulació sobre el funcionament i les funcions de la Comissió de Normalització Lingüística està 

contemplada en els articles 59-62, del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 

2. Integraran la Comissió de Normalització Lingüística: 

 Un professor que en serà el coordinador i en farà la programació i la memòria. 

 Un membre de l’equip directiu. 

 Almenys dos professors, que seran designats pel director (tendran preferència els 

professors que voluntàriament en vulguin fer part). 

 Representants del PAS, pares i alumnes que voluntàriament en vulguin fer part. 

3. La Comissió de Normalització Lingüística és l’encarregada de desplegar, revisar i avaluar el 

Projecte Lingüístic de Centre i proposar-hi els canvis que consideri oportuns. 

Article 32. Comissió de Biblioteca 

1. Els membres de la Comissió de Biblioteca desenvoluparan les funcions següents: 

 Actualitzar el fons documental de la biblioteca. 

 Proposar l’adquisició de nous materials per dotar la biblioteca. 

 Promoure activitats educatives i lúdiques en temps de l’esplai. 

 Promoure, supervisar i coordinar el Pla de Lectura del centre. 

2. Integraran la Comissió de Biblioteca: 

 Un professor que en serà el coordinador i en farà la programació i la memòria. 

 Un membre de l’equip directiu. 
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 Almenys un professor, preferiblement de llengua catalana o castellana, que serà designat 

pel director (tendran preferència els professors que voluntàriament en vulguin fer part). 

 Representants del PAS, pares i alumnes que voluntàriament hi vulguin fer part. 

3. La Comissió de Biblioteca és l’encarregada d’impulsar, coordinar, avaluar i revisar el Pla de lectura 

(vegeu la CC). 

Article 33. Comissió de Planificació, Innovació Pedagògica i Projectes de Centre 

1. Els membres de la Comissió de Planificació, Innovació Pedagògica i Projectes de Centre 

desenvoluparan les funcions següents: 

 Impulsar, coordinar i avaluar la CC i proposar-ne els canvis que consideri oportuns a 

l’equip directiu, que els elevarà a la CCP. 

 Proposar activitats educatives orientades a la millora de l’aprenentatge. 

 Promoure activitats educatives interdisciplinàries. 

 Promoure, supervisar i coordinar els projectes de centre. 

2. Integraran la Comissió de Planificació, Innovació Pedagògica i Projectes de Centre: 

 Un professor que en serà el coordinador i en farà la programació i la memòria. A més, 

aquest professor serà el representant del centre al Centre de Professors i Recursos i 

coordinarà la formació en el centre, si és el cas. 

 Un membre de l’equip directiu. 

 Cada un dels professors que en cada moment coordini i impulsi un projecte de centre (per 

exemple Teatre, Audiovisuals, Erasmus +, etc.). 

 Altres membres que voluntàriament hi vulguin fer part, d’entre el personal docent i no 

docent, alumnes i pares. 

Article 34. Comissió d’Atenció a la Diversitat 

1. Els membres de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (en endavant CAD) es cuidaran de desplegar 

el Pla d’Atenció a la Diversitat. 

2. Integraran la Comissió d’Atenció a la Diversitat: 

 L’orientador, que en serà el coordinador. 

 Un membre de l’equip directiu. 

 Els PT 

 El professor responsable del Pla d’Acollida Lingüística i Cultural (PALIC). 

3. La CAD és l’encarregada d’impulsar, coordinar, avaluar i revisar el Pla d’Atenció a la Diversitat. 

Article 35. Coordinadors varis 

Amb la finalitat de garantir el desplegament de diferents actuacions encaminades a la millora del 

sistema educatiu intern, el centre comptarà amb els coordinadors següents: 

 Coordinador de Tecnologia de la informació i de la Comunicació, que s’encarregarà, a més de 

les funcions de manteniment de la xarxa informàtica del centre, de supervisar i actualitzar la 

pàgina web del centre. 

 Coordinador del Pla de Seguiment de Matèries Pendents (vegeu la CC). 

 Coordinador del Pla de Seguiment d’Alumnes Repetidors (vegeu la CC). 
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 Coordinador de la difusió de les activitats i projectes del centre. 

 

2.4. ACTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I DE COORDINACIÓ 

 

1. L’acta és el document a través del qual el secretari d’un òrgan col·legiat o qui actua com a tal en 

un òrgan de coordinació reflecteix els aspectes fonamentals del desenvolupament d’una sessió 

de l’òrgan que ha estat convocada formalment. 

2. El desenvolupament de la sessió s’ha de descriure en l’acta de manera sintètica i ha de contenir 

la informació essencial.  

3. Les actes s’han d’aprovar en la mateix reunió o en la reunió ordinària immediatament posterior. 

Es demanarà si hi ha observacions o desacords en la redacció. El secretari redactarà l’acta amb el 

vistiplau del president i l’enviarà per correu electrònic als membres de l’òrgan, els quals podran 

manifestar, pel mateix mitjà, les seves objeccions al text. 

4. Qualsevol membre de l’òrgan té dret a sol·licitar que consti la transcripció íntegra de la seva 

intervenció o proposta, sempre que, en absència d’enregistrament, sigui ell qui aporti, en el 

mateix moment o en el termini que indi qui el president, el text que correspongui fidelment amb 

la seva intervenció. Aquest text s’adjuntarà a l’acta. 

5. Es farà servir un sol model d’acta (ANNEX 5) per a les sessions de la CCP, del Claustre, del Consell 

escolar, reunions de Departament, de comissions vàries, d’equips docents (excepte les sessions 

d’avaluació).  

6. Es farà servir un sol model d’acta (ANNEX 6) per a les sessions de la 1a i la 2a avaluacions, i per a 

les avaluacions ordinària i extraordinària.  

7. A l’acta hi pot figurar, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari a l’acord 

adoptat, l’abstenció i els motius que la justifiquin, o el sentit del seu vot favorable. 

8. Els membres que discrepin de l’acord majoritari poden formular el vot particular per escrit en el 

termini de dos dies. Aquest text, el remetrà al president de l’òrgan, el qual l’adjuntarà a l’acta. 

Tot i la discrepància, el professor ha d’assumir i aplicar els acords presos. 
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CAPÍTOL 3. HORARI I CALENDARI 

3.1. HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 

1. L’horari general del centre es de matí. Es preveu que, en el moment que s’implanti el grau mitjà 

de Formació Professional, aquests ensenyaments es facin a l’horabaixa. 

2. Les classes comencen a les 8.00 h i acaben a les 15.00 h els dilluns i els dimarts, i a les 14.05 h la 

resta de dies. 

3. Els alumnes d’ESO fan cada dia sis períodes lectius de 55 minuts i dos esplais, un de 20 minuts i 

un altre de 15. Els alumnes de batxillerat fan dos períodes lectius més que els d’ESO cada 

setmana. 

4. En el claustre de final de curs s’aproven els criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del 

pròxim curs. 

5. L’horari general d’un grup només es podrà alterar amb l’autorització del cap d’estudis. Un 

professor no pot decidir motu propio fer variacions ni al seu horari ni al dels alumnes sense el 

vistiplau del cap d’estudis. 

 

 

3.2. HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

1. Tots els professors tenen, dins el seu horari lectiu, una hora a la setmana per atendre les famílies 

que ho han sol·licitat. 

2. Per parlar amb un professor, els pares o tutors ho han de sol·licitar a través de l’agenda del fill o 

del correu electrònic corporatiu. 

3. Tots els professors han de romandre al centre en horari d’atenció als pares, tot i que no tenguin 

cap cita concertada. 

4. Després d’haver-se duit a terme les sessions de 1a i 2a avaluació, els professors romandran un 

dia al centre, de 14.05 a 15 h, per atendre els pares que, sense demanar cita prèvia, hi acudeixin 

per parlar sobre el rendiment dels seus fills. 

 

 

3.3. CALENDARI 

 

1. En el primer claustre del curs s’aprovarà el calendari del curs, que s’incorporarà a la PGA i en el 

qual figuraran, entre d’altres, les dates següents: 

 Dates d’avaluacions 

 Dates de recuperacions 

 Dates de lliurament de tasques de matèries pendents 

 Dies no lectius 

 Dates de les activitats de final de trimestre i de curs, si s’escau. 

2. A ESO i batxillerat hi haurà una avaluació ordinària, una d’extraordinària i dues de prèvies a 

l’ordinària (1a i 2a avaluacions) amb informe acadèmic per a les famílies. A més, a ESO i 1r de 

batxillerat hi haurà una avaluació inicial. I a ESO, una avaluació intermèdia entre la 1a i la 2a, 

normalment al febrer, amb informe acadèmic per a les famílies (vegeu la CC). 
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3. A 1r curs d’FPB hi haurà una avaluació ordinària, una d’extraordinària i dues de prèvies a 

l’ordinària (1a i 2a avaluacions) amb informe acadèmic per a les famílies.  

4. A 2n curs d’FPB hi haurà una avaluació ordinària, una d’extraordinària i una de prèvia a l’ordinària 

(1a avaluació) amb informe acadèmic per a les famílies. 

5. L’equip directiu publicarà mensualment el calendari de sessions previstes de Claustre, CCP i 

Consell Escolar. 
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TÍTOL II. LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

CAPÍTOL 4. ALUMNES 

4.1. DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

Article 36. Drets reconeguts per la normativa vigent3 

 Dret a una formació integral. 

 Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats. 

 Drets a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

 Dret a l’orientació educativa i professional. 

 Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

 Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat personals. 

 Dret a la informació i a la llibertat d’expressió. 

 Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies. (ANNEX 7) 

 Dret a la participació en el funcionament i en les activitats del centre. 

 Dret d’associació. 

 Dret a la utilització de les instal·lacions del centre. 

 Dret de reunió. 

Article 37. Altres drets 

 L’alumne té dret a conèixer el contingut de la programació i els criteris de qualificació de cada 

assignatura, i a ser informat de totes aquelles qüestions acadèmiques que afectin el seu 

procés d’aprenentatge (canvis de matèria, modalitat, etc.). 

 L’alumne té dret a ser avaluat d’aquelles proves que no hagi realitzat o presentat per un motiu 

justificat. 

 L’alumne té dret a saber com serà el seu procés d’ensenyament i avaluació en tot moment, 

per la qual cosa les qualificacions de totes les assignatures estaran penjades i actualitzades a 

les plataformes digitals habilitades per a tal fi (moodle o Gestib). 

Article 38. Deures reconeguts per la normativa vigent4 

 Deure de l’estudi. 

 Deure de respectar tots els membres de la comunitat educativa. 

 Deure de complir les normes de convivència. 

Article 39. Altres deures 

 L’alumne té l’obligació de participar en les activitats complementàries. 

 L’alumne té l’obligació de reparar i fer-se càrrec del cost econòmic dels desperfectes que 

causi, de manera intencionada o per negligència, en les instal·lacions del centre. Igualment, 

                                                           
3 Els drets dels alumnes queden recollits al Capítol II, articles 7-19, del Decret 121/2010, de 10 de desembre. 
4 Els deures dels alumnes queden recollits al Capítol II, articles 20-24, del Decret 121/2010, de 10 de desembre, i a l’article 
9 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener. 
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els alumnes que sostreguin béns al centre han de restituir el que han sostret. En tot cas, els 

pares o tutors legals dels alumnes són els responsables civils en els termes prevists en les lleis. 

 L’alumne té l’obligació de justificar les faltes d’assistència i els retards. Les faltes s’han de 

justificar a través del Gestib o en paper. 

 L’alumne té l’obligació d’entregar als pares o tutors legals tota la documentació procedent 

del centre i al centre la procedents dels pares o tutors legals. 

 

4.2. PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ DEL CENTRE 

Article 39. Participació dels alumnes en la vida del centre 

1. Els alumnes han d’integrar-se i participar en la vida i la gestió general del centre d’acord amb la 

normativa vigent sobre drets i deures. 

2. La figura que representarà els alumnes en aquesta participació serà el delegat de cada grup. 

3. El cap d’estudis organitzarà la constitució de la Junta de Delegats, que es reunirà almenys tres 

vegades cada curs. 

4. La direcció del centre facilitarà la celebració de qualsevol reunió de la Junta de Delegats, sempre 

que se sol·liciti de manera raonada i que els temes que s’hi han de tractar tenguin a veure amb 

l’activitat acadèmica del centre. 

5. Els delegats i subdelegats informaran els seus companys dels temes tractats a la Junta de Delegats 

i dels acords adoptats. 

Article 41. Delegats i subdelegats 

Cada grup d’alumnes elegirà, per sufragi directe i secret, un delegat de grup, que farà part de la Junta 

de Delegats. S’elegirà també un subdelegat, que substituirà el delegat en cas d’absència. 

Article 42. Funcions del delegat 

A més de les funcions atribuïdes en la legislació vigent5, el centre, a través d’aquest ROFC, dota 

aquesta figura de les competències següents: 

 Vetlar perquè l’aula estigui ordenada i neta. 

 Donar a conèixer al tutor qualsevol tipus de desperfecte o d’incidència que s’hi produeixi. 

 Actualitzar el calendari d’exàmens i de lliurament de proves i treballs. 

Article 43. Elecció de delegats 

1. L’elecció dels delegats serà organitzada pels caps d’estudis, en col·laboració amb el 

Departament d’Orientació i els tutors de cada grup. (ANNEX 8) 

2. Abans de la convocatòria d’elecció dels delegats, el tutor informarà el grup: 

 De les funcions i responsabilitats del delegat del grup. 

 Que tots els alumnes són electors i elegibles. 

 Que poden presentar-se candidats. 

                                                           
5 Títol VI, article 81 del Decret 120/2002, de 27 de setembre. 
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 Que serà elegit com el delegat l’alumne amb més vots i serà el subdelegat el segon que 

obtengui més vots. En cas d’empat, serà el tutor el que decidirà. 

 Que, per renúncia voluntària del delegat o previ informe raonat del grup adreçat al tutor, 

pot ser substituït i procedir a noves eleccions si no hi ha un tercer candidat votat. 

3. No es poden adoptar mesures contra els delegats per actuacions duites a terme en l’exercici 

de les seves funcions o que hi estiguin relacionades, sens perjudici que les seves conductes, 

individualment considerades, puguin donar lloc a una correcció (vegeu el Títol III, capítol 9.4). 

Article 44. Junta de delegats 

1. Les funcions de la Junta de delegats estan regulades en l’article 80, Títol VI, del Decret 120/2002, 

de 27 de setembre. 

2. El cap d’estudis designarà un secretari, que serà l’encarregat de redactar l’acta de cada sessió. 

3. Quan la Junta de Delegats ho sol·liciti, en ple o en comissió, serà oïda pels òrgans de govern de 

l’institut, pel que fa a assumptes relatius a: 

 Celebració de proves i exàmens. 

 Realització de proves esportives o activitats culturals que els alumnes vulguin dur a terme 

en el centre. 

 Presentació de reclamacions en cas d’incompliment de tasques educatives per part del 

centre. 

 Llibres i material escolar. 

 Qualsevol altre tema d’interès relacionats amb la funció de la Junta que es proposi. 

4. Els acords presos en la Junta de Delegats seran recollits en una acta i tenguts en consideració per 

a possibles revisions i modificacions dels referents institucionals del centre (PEC, ROFC, CC, etc.). 

Article 45. Associacions d’alumnes 

1. Els alumnes de l’IES Baltasar Porcel poden associar-se a organitzacions d’alumnes i d’estudiants 

ja existents o crear les seves pròpies. 

2. Les organitzacions o associacions d’alumnes legalment constituïdes podran sol·licitar l’ús de les 

instal·lacions del centre i actuar segons el que estableix la normativa en vigor6 

 

4.3. RELACIONS ADMINISTRATIVES 

Article 46. Representació legal dels alumnes 

1. Amb la finalitat de garantir una correcta relació administrativa amb l’alumne i els seus 

representants legals, es convidaran aquests darrers a manifestar, en el moment de la matrícula o 

en qualsevol moment del curs, la situació legal que en cada cas existeixi entre l’alumne i els seus 

representants legals. 

2. Totes les autoritzacions referides a l’alumne menor d’edat han d’estar signades pels dos 

progenitors o tutors legals. Només es validaran les autoritzacions signades per un dels dos 

progenitors si aquest lliura al centre una declaració responsable (ANNEX 9). 

                                                           
6 Reial decret 1532/1986, d’11 de juliol. 
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Article 47. Comunicació d’informació de caràcter acadèmic 

Tot tipus d’informació que resulti de la relació de l’alumne amb el centre podrà ser comunicada als 

seus representants legals per alguna de les vies habituals (telèfon, correu ordinari, circulars, correu 

electrònic, etc.). 

Article 48. Baixes d’ofici 

1. Es poden donar de baixa d’ofici per faltes d’assistència injustificades els alumnes de batxillerat 

(segons el que estableix l’article 27 del Decret 35/2015, de 15 de maig) i els d’FPB que ja hagin 

complit 16 anys (segons el que estableix la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i 

Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l’organització i el 

funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu de les Illes Balears). 

2. Quan es detecti absentisme injustificat per part d’un alumne de batxillerat o d’FPB, s’iniciarà el 

procés de baixa d’ofici amb la notificació a les famílies, si és menor d’edat, o al mateix interessat 

si és major d’edat (ANNEX 10). 

3. Si després d’haver estat advertit que es procedirà a la baixa segueix sense assistir a classe, la baixa 

es farà efectiva mitjançant una resolució (ANNEX 11). 

 

4.4. EXÀMENS7 

Article 49. Dret a conèixer els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació i de qualificació de 

cada matèria 

Els alumnes tenen dret a conèixer des del començament del curs els objectius, els continguts i els 

criteris d’avaluació i de qualificació i els estàndards d’aprenentatge avaluables de cada una de les 

matèries de què se’ls avaluarà. És per això que cada professor els n’informarà a començament de 

curs i de cada unitat didàctica. 

Article 50. Dates d’exàmens i condicions 

1. Cada professor s’assegurarà que queda publicat (bé perquè ho fa ell, bé perquè ho fa el delegat) 

al calendari de la plataforma habilitada per a tal fi la data de cada prova avaluable, així com els 

continguts i els estàndards d’aprenentatge avaluables que els alumnes han de conèixer per a cada 

prova en qüestió. 

2. Una vegada fixada la data d’un examen, no es podrà modificar si no es per un motiu justificat, 

sempre que el professor ho trobi convenient i només si tots els alumnes del grup hi estan d’acord. 

3. Si no es pot realitzar un examen per absència del professor, els alumnes hauran de ser informats 

amb antelació sobre la nova data de l’examen. 

 

 

                                                           
7 La Conselleria d’Educació i Universitat publica cada any les normes sobre avaluació. En el moment d’elaborar-se aquest 
ROFC, la normativa vigent era recollida a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centre de 8 de 
novembre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears per al curs 2017-2018 (BOIB núm. 138, de l’11 de novembre de 2017). 
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Article 51. Dret a veure els exàmens i els treballs corregits i avaluats 

1. L’alumne té dret a veure els seus exàmens i treballs, una vegada corregits i qualificats. El professor 

els hi mostrarà dins el període lectiu corresponent, dins els deu dies posteriors a la data de 

realització. 

2. La correcció no es pot limitar a l’expressió d’un qualificació numèrica quantitativa, sinó que ha de 

contenir l’expressió dels errors comesos o l’explicació raonada de la qualificació. 

3. Els exàmens i els treballs s’han de guardar fins a l’1 de desembre del curs següent, excepte si hi 

ha reclamacions en curs. En aquest cas, es guardaran les proves objecte de reclamació fins que 

es resolgui la reclamació. Els responsables de custodiar aquestes proves i de destruir-les seran els 

caps de Departament. 

4. Si els pares o tutors legals, o els mateixos alumnes si són majors d’edat, demanen per escrit una 

còpia d’exàmens o de qualsevol prova o treball avaluat, mitjançant una sol·licitud adreçada al 

Departament afectat (a la qual donaran entrada a la Secretaria del centre), el centre els la 

facilitarà, en paper o digitalitzada, dins els quinze dies posteriors a la data de sol·licitud. En la 

mateixa tramesa hi apareixeran els criteris de qualificació. 

Article 52. Assistència a les diferents proves o exàmens 

1. L’assistència a les diferents proves és obligatòria. 

2. Si un alumne no es presenta a un examen i els seus pares o tutors legals no justifiquen la falta 

d’assistència dins els tres dies següents a la reincorporació de l’alumne, serà qualificat amb un 0. 

3. Si un alumne d’ESO i d’FPB no es presenta a un examen i els seus pares o tutors legals justifiquen 

la falta d’assistència dins els tres dies següents a la reincorporació de l’alumne, se li donarà 

l’oportunitat de fer-lo en temps de classe dins la seva aula. 

4. Si un alumne de batxillerat no es presenta a un examen i els seus pares o tutors legals, o ells 

mateixos, si són majors d’edat, justifiquen la falta d’assistència dins els tres dies següents a la 

reincorporació de l’alumne, se li donarà l’oportunitat de fer-lo en horari extraescolar, segons el 

calendari que figuri a la PGA. 

5. Si un alumne presenta una prova avaluable o fa un examen una vegada tancat el Gestib per a la 

introducció de les qualificacions de la 1a o la 2a avaluació, aquesta qualificació no ponderarà per 

a l’avaluació en curs. 

Article 53. Separació d’un alumne d’un examen 

1. Un alumne podrà ser separat d’un examen, sense que el pugui recuperar, si s’observa una 

conducta improcedent durant la realització de l’examen. 

2. S’entenen per conductes improcedents les següents: 

 No obeir les instruccions del professor. 

 Suplantar un altre alumne. 

 Usar material no autoritzat durant l’examen. 

 Intercanviar o facilitar informació amb un altre alumne durant l’examen. 

 Utilitzar qualsevol dispositiu electrònic. 

3. Si es produeix un dels casos anteriors, serà qualificat amb un 0. 

 



30 
 

4.5. REGULACIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES 

Article 54. Avaluació 

La regulació sobre avaluació d’ESO i de Batxillerat està contemplada a la LOMCE i a la Resolució del 

director general de Planificació, Ordenació i Centres que es publica cada curs escolar8. 

Article 55. Reclamacions 

1. Les reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs s’han de resoldre directament 

entre el professor i l’alumne afectat, i, si aquest és menor d’edat, els seus pares o tutors legals. Si 

no hi ha acord: 

 Es presenta la reclamació per escrit al tutor. 

 El tutor la traslladarà al Departament didàctic perquè la revisin. Tanmateix, la resolució 

definitiva correspon al professor responsable de l’avaluació. 

 La reclamació i la resolució adoptada s’adjuntarà a les actes del Departament. 

 La resolució es comunicarà, mitjançant un ofici de tramesa, a l’alumne o als pares o tutors 

legals, si aquest és menor d’edat. 

2. Reclamacions en avaluació ordinària o extraordinària que no afecten la decisió de titulació o de 

promoció: 

a) Òrgan responsable: Departament didàctic. 

b) Quan hi ha desacord amb la qualificació obtinguda en un àmbit o matèria, l’alumne o, si és 

menor d’edat, els pares o tutors legals, poden presentar una reclamació davant la direcció del 

centre, en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del moment en què es produeix 

la reclamació. 

c) El centre facilitarà un model de reclamació a l’alumne interessat. (ANNEX 12) 

d) El cap d’estudis traslladarà la sol·licitud de revisió al cap del Departament afectat i 

n’assabentarà el tutor. 

e) El Departament elaborarà un informe (ANNEX 13) en què farà referència a: 

 Adequació dels objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge 

avaluables per dur a terme l’avaluació del procés d’aprenentatge amb els criteris de 

la corresponent programació didàctica. 

 Adequació dels procediments i instruments d’avaluació aplicats amb els que 

s’assenyalen a la programació didàctica. 

 Correcta aplicació dels criteris de qualificació establerts a la programació didàctica per 

a la superació de la matèria. 

 Decisió de modificació o de ratificació de la qualificació final. 

f) El cap del Departament traslladarà l’informe al cap d’estudis. 

g) El cap d’estudis comunicarà, mitjançant una Resolució, la determinació adoptada al tutor del 

grup i a l’alumne o, si és menor d’edat, als pares o tutors legals. (ANNEX 14) 

h) D’aquesta actuació, el Departament en deixarà constància amb una acta. 

                                                           
8 En el moment d’aprovar aquest Reglament, la normativa vigent era la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i 

Centres de 8 de novembre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2017-2018. 
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i) A la notificació remesa a la persona interessada, s’hi farà constar que, en cas de persistir el 

desacord, existeix la possibilitat de presentar recurs, a través de la direcció del centre, davant 

la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en el termini de dos dies hàbils a partir 

de l’endemà de la notificació de la resolució. 

j) Si hi ha recurs, la direcció del centre trametrà al Departament d’Inspecció Educativa, en un 

termini màxim de tres dies hàbils, la documentació següent: 

 Còpia del recurs original adreçat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i 

Centres. 

 Còpia de l’acta de la reunió del Departament amb el respectiu informe. 

 Còpia de la resolució recorreguda. 

k) El centre rebrà la resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 

l) Si, acabat el procés de revisió, procedeix la modificació d’alguna qualificació final, el secretari 

del centre inserirà a les actes i a l’expedient acadèmic de l’alumne l’oportuna diligència, que 

serà visada pel director del centre. 

3. Reclamacions en avaluació ordinària o extraordinària que afecten la decisió de titulació o de 

promoció: 

a) Òrgan responsable: equip docent. 

b) Quan hi ha desacord amb la qualificació obtinguda en un àmbit o matèria, l’alumne o, si és 

menor d’edat, els pares o tutors legals, poden presentar una reclamació davant la direcció del 

centre, en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del moment en què es produeix 

la reclamació. 

c) El centre facilitarà un model de reclamació a l’alumne interessat. (ANNEX 12) 

d) El cap d’estudis traslladarà la sol·licitud de revisió al tutor. 

e) El tutor convocarà una reunió d’equip docent, el qual elaborarà un informe en què farà 

constar la modificació o la ratificació de la decisió. 

f) El tutor traslladarà l’informe al cap d’estudis. 

g) El cap d’estudis comunicarà, mitjançant una Resolució, la decisió adoptada a l’alumne i, si és 

menor d’edat, als pares o tutors legals (ANNEX 14). 

h) El tutors ha de reflectir en una acta de sessió extraordinària les actuacions realitzades. 

i) A la notificació remesa a la persona interessada, s’hi farà constar que, en cas de persistir el 

desacord, existeix la possibilitat de presentar recurs, a través de la direcció del centre, davant 

la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en el termini de dos dies hàbils a partir 

de l’endemà de la notificació de la resolució. 

j) Si hi ha recurs, la direcció del centre trametrà al Departament d’Inspecció Educativa, en un 

termini màxim de tres dies hàbils, la documentació següent: 

 Còpia del recurs original adreçat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i 

Centres. 

 Còpia de l’acta de la reunió extraordinària de l’equip docent amb el respectiu informe. 

 Còpia de la resolució recorreguda. 

k) El centre rebrà la resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 

l) Si, acabat el procés de revisió, procedeix la modificació d’alguna qualificació final, el secretari 

del centre inserirà a les actes i a l’expedient acadèmic de l’alumne l’oportuna diligència, que 

serà visada pel director del centre. 
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4. Reclamacions a les qualificacions finals dels alumnes de 2n de Batxillerat: 

Atesa la necessitat de resoldre amb celeritat les reclamacions de l’etapa de Batxillerat, les 

reclamacions finals d’aquests alumnes seguiran el mateix procediment que l’establert en el punt 

3 d’aquest capítol, a excepció dels terminis, que seran els següents: 

 Presentació de la reclamació per part dels alumnes o, si és el cas, dels seus pares p tutors 

legals: 1 dia hàbil a partir del moment en què se li comunica la qualificació. 

 Elaboració de l’informe del Departament didàctic i trasllat al cap d’estudis: el dia hàbil 

següent. 

 Comunicació de la resolució a l’alumne: el mateix dia. 

 Possibilitat de recurs: 1 dia hàbil a partir d’haver rebut la notificació. 

 Recepció per part del centre de la resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació 

i Centres: 4 dies hàbils. 

5. Quan la titulació d’ESO d’un alumne s’hagi de sotmetre a votació de l’equip docent, en avaluació 

tant ordinària com extraordinària, els professors que considerin que tal alumne no és mereixedor 

del títol perquè no ha assolit els objectius generals de l’etapa i les competències clau ho 

justificaran amb l’informe corresponent, que es trametrà, adjunt, al butlletí de qualificacions. 

(ANNEX 15). 

 

4.6. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

Article 56. Assistència a classe i control 

1. L’assistència a classe és obligatòria. Els professors de cada assignatura són responsables del 

control de l’assistència dels seus alumnes. 

2. El control i la comunicació de les faltes de tots els alumnes es realitzarà de la manera següent: 

 Cada professor té l’obligació de registrar cada dia al Gestib les faltes de tots els alumnes que 

no assisteixin a classe. 

 Els tutors revisaran quinzenalment les faltes que cada alumne té registrades, de manera que, 

davant un evident absentisme o davant la detecció de qualsevol altra circumstància relativa 

a l’absentisme, es posarà en contacte amb els pares o tutors legals de l’alumne per advertir-

los de les mesures que es prendran al respecte des del centre. 

 Les faltes d’assistència s’han de justificar al tutor i per escrit o a través del Gestib dins els tres 

dies posteriors a la reincorporació de l’alumne a l’activitat lectiva. En cas que s’excedeixi 

aquest temps, les faltes seran injustificades. 

 En els supòsits d’absentisme continuat s’obrirà el protocol d’absentisme corresponent. 

3. Les classes començaran sempre amb puntualitat. Els alumnes que entrin a classe després que ho 

hagi fet el professor tendran retard. 

4. Els alumnes que arribin al centre més tard de les 8.10 h no entraran a classe fins a segona hora, 

excepte en els casos següents: 

 Si tenen un examen, entraran, però no se’ls donarà més temps per acabar-lo. 

 Si arriben tard per un motiu justificat (per exemple perquè han anat a una consulta 

mèdica). 
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5. Quan un alumne hagi de faltar a classe durant un període llarg de temps, els pares o tutors legals 

ho comunicaran al tutor amb prou temps d’antelació perquè es pugui recollir la feina de cada 

assignatura que ha de fer durant aquest temps. Si, en tornar a classe, entrega la feina comanada 

als professors, podrà realitzar els exàmens que no hagi fet durant l’absència i les faltes no 

computaran per a un eventual inici de protocol d’absentisme. (ANNEX 16) 

6. Els alumnes menors d’edat només podran sortir del centre quan acabi la jornada escolar. Si un 

alumne ha de sortir del centre per un motiu justificat, haurà de presentar a un professor de 

guàrdia una autorització degudament emplenada i signada per algun dels seus tutors legals. El 

professor de guàrdia que atengui aquest alumne recollirà l’autorització (l’original o una fotocòpia) 

i la deixarà a consergeria. 

7. Els alumnes majors d’edat poden sortir del centre quan vulguin, sempre que no interrompin les 

activitats educatives dels altres i presentin a un professor de guàrdia un document oficial (DNI, 

carnet de conduir o passaport) que acrediti que ja és major d’edat. Si no va documentat, no podrà 

sortir. 

8. Si un alumne està malalt i demana sortir del centre, ho podrà fer si un membre de l’equip directiu 

creu oportú comunicar la indisposició als seus pares o tutors legals i aquests poden venir a cercar-

lo. 

9. Un alumne menor d’edat no podrà sortir del centre si no és acompanyat de qualsevol dels seus 

tutors legals o de la persona a qui aquests autoritzin per escrit. L’autorització (l’original o una 

fotocòpia) ha de quedar a Consergeria. 

10. Els alumnes de batxillerat i d’FP, per absència d’un professor, podran veure modificat el seu 

horari. 

Article 57. Assistència a activitats complementàries i extraescolars 

1. Els alumnes que en el moment de sortir del centre per realitzar una activitat complementària o 

extraescolar no hagin pagat o no hagin lliurat la corresponent autorització en paper al professor 

responsable no participaran en l’activitat. 

2. Els alumnes amb malalties cròniques que en el moment de sortir del centre per realitzar una 

activitat complementària o extraescolar no duguin el medicament prescriptiu no participaran en 

l’activitat. 

 

 

4.7. MALALTIA O ACCIDENT ESCOLAR 

Article 58. Assistència de l’alumne malalt 

Si un alumne manifesta indisposició a un professor, aquest el deixarà anar a la sala de guàrdia 

(acompanyat per un altre alumne) a avisar un professor de guàrdia. El professor de guàrdia 

l’acompanyarà al despatx del director, que serà qui decidirà si es telefona o no als pares o tutors 

legals perquè venguin a cercar-lo. Si el director no hi és, serà qualsevol altre membre de l’equip 

directiu qui ho decidirà i només en cas d’absència de tots els membres de l’equip directiu serà un 

professor de guàrdia qui ho decidirà i actuarà en conseqüència. 
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Article 59. Assistència de l’alumne accidentat 

1. Si un alumne té un accident, se l’ha d’atendre immediatament i tot seguit avisar algun membre 

de l’equip directiu perquè actuï. En cas que en aquest moment no n’hi hagi cap al centre, 

qualsevol professor, preferentment els de guàrdia, actuaran de la manera següent: 

 Si les conseqüències de l’accident són lleus, s’avisarà els pares o tutors legals perquè venguin 

a cercar-lo. Si no poden venir, poden autoritzar telefònicament alguna altra persona perquè 

vengui a cercar l’alumne. En aquest cas, els conserges fotocopiaran el DNI de la persona que 

ve a cercar l’alumne. Si no pot venir ningú a cercar l’alumne, un professor de guàrdia 

l’acompanyarà al Centre de Salut, a peu o amb taxi, perquè l’hi facin les cures necessàries, 

sempre que els pares o tutors legals hagin autoritzat per escrit el centre a traslladar l’alumne 

al Centre de Salut. 

 Si hi ha indicis que les conseqüències de l’accident poden ser greus, s’avisaran els serveis 

sanitaris a través de l’112 o del 061 i posteriorment els pares o tutors legals per informar-los 

de la situació. 

2. En cas d’accident d’un alumne en el centre, s’informaran els pares o tutors legals que tenen dret 

a demanar Assistència patrimonial de l’Administració (ANNEX 17). 

Article 60. Subministrament de medicaments 

1. El centre no subministrarà cap tipus de medicament als alumnes per iniciativa pròpia. Només els 

en pot administrar si té l’autorització escrita dels pares o tutors legals. 

2. Les famílies d’alumnes amb malalties cròniques han de cuidar-se que en el centre hi hagi en tot 

moment almenys una dosi del medicament prescrit, i també han de cuidar-se de reposar-lo quan 

estigui a punt de caducar. Els medicaments dels alumnes amb malalties cròniques seran a la sala 

de professors. 

 

4.8. INFORMACIÓ ACADÈMICA 

Article 61. Informació general 

Tota la informació relativa a l’activitat acadèmica (programacions, activitats complementàries i 

extraescolars, projectes educatius, etc.) estarà publicada al web del centre. 

Article 62. Informació acadèmica 

1. Els alumnes i els pares tendran accés a la informació acadèmica mitjançant la plataforma moodle 

o Gestib. 

2. Els professors han d’actualitzar setmanalment la informació acadèmica. 

3. En cas de reclamacions per qualificacions, la resolució s’haurà de basar en les qualificacions que 

fins al moment de la reclamació estaven publicades a la plataforma habilitada per a tal fi. 
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CAPÍTOL 5. PROFESSORS 

5.1. DRETS I DEURES DELS PROFESSORS 

Article 63. Reconeixement legal dels drets i deures dels professors 

1. Els funcionaris docents tenen els drets individuals i col·lectius prevists a la legislació bàsica de la 

funció pública9. 

2. Tots els professors podran desenvolupar la metodologia que trobin convenient a cada moment, 

sempre respectant el CC i en coordinació amb el Departament didàctic corresponent. 

Article 64. Deures dels professors 

Els professors tendran en compte les consideracions següents: 

1. Avaluaran els seus alumnes d’acord amb els criteris establerts a la programació del seu 

Departament. 

2. Participaran en l’avaluació dels diferents aspectes de l’acció educativa del centre. 

3. Orientaran els alumnes en les tècniques de treball relatives a la seva àrea. 

4. Acataran i compliran les decisions preses pel Claustre, pel Consell Escolar, per l’equip directiu, pel 

seu Departament i pels equips docents de què formen part sempre en el marc de les seves 

competències. 

5. Exerciran la tutoria del grup que li hagi estat assignada. 

6. Justificaran les absències a la feina abans del darrer dia lectiu de cada mes. 

7. Entregaran, dins els terminis establerts a la PGA, la informació relativa a l’avaluació dels alumnes. 

8. Informaran puntualment les famílies, el tutor i el cap d’estudis de les incidències que afectin algun 

alumne o un grup d’alumnes. 

9. Compliran i faran complir les normes de convivència del centre. 

10. Recolliran la informació de l’equip d’Orientació per a l’atenció i el seguiment dels alumnes amb 

necessitats educatives especials. 

11. Seguiran les directrius que l’equip directiu o la coordinació pedagògica fixin per a l’elaboració de 

documents necessaris en el desenvolupament de la tasca educativa. 

12. Qualsevol informació que hagi de sortir del centre (informes, cartes, circulars, invitacions, 

publicacions, etc.) han de tenir el vistiplau del director. 

13. Els professors que telefonin als pares o tutors legals registraran les cridades no respostes a 

l’ordinador que s’ha habilitat a la Secretaria amb aquest fi. 

14. Publicaran a la plataforma digital habilitada (moodle o Gestib) totes les qualificacions dels 

alumnes. 

15. Tendran la Programació d’Aula actualitzada i adequada a la Programació General del 

Departament i, en cas de baixa, la faran arribar al més aviat possible (si és possible el mateix dia 

d’absència al centre) al cap del Departament o al cap d’estudis. 

  

                                                           
9 Llei 3/2007, de 27 de març i Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 
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5.2. COMUNICACIÓ ENTRE ELS PROFESSORS I L’EQUIP DIRECTIU 

Article 65. Mitjans de comunicació establerts 

El correu electrònic corporatiu del centre serà el mitjà oficial per a totes les comunicacions. A més, 

tot i que no es considera el mitjà de comunicació intern oficial, es poden fer servir els taulons 

d’anuncis de la sala de professors per comunicar sobre sessions de Claustre, CCP i Consell Escolar; 

activitats complementàries i extraescolars; calendari de reunions d’avaluació. 

 

5.3. HORARI I ASSISTÈNCIA DELS PROFESSORS 

Article 66. Horari dels professors 

1. Els criteris per elaborar els horaris seran explicats per l’equip directiu i aprovats en el darrer 

claustre del curs anterior. Prevaldran els criteris pedagògics i d’agrupament recomanats per la 

Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

2. A l’hora d’elaborar els horaris dels professors, prevaldrà la conciliació de la vida familiar i laboral 

dels professors que tenguin fills menors de 12 anys. 

Article 67. Assistència dels professors 

1. Quan un professor tengui previst faltar al centre, sol·licitarà el preceptiu permís al cap d’estudis 

amb prou antelació. (ANNEX 18) 

2. En cas de falta d’assistència o de puntualitat per una causa imprevista, s’intentarà comunicar la 

falta al més aviat possible a algun membre de l’equip directiu, preferiblement telefònicament. En 

el moment que s’incorpori al centre, presentarà el corresponent justificant al cap d’estudis. 

3. Les faltes d’assistència es justificaran segons la normativa vigent. 

4. Si un professor preveu que arribarà tard a una classe, avisarà un professor de guàrdia perquè es 

faci càrrec del grup. 

5. Quan un professor sàpiga que faltarà a classe, deixarà al cap d’estudis les tasques que han de fer 

els alumnes durant la classe. En aquest cas, el professor de guàrdia es cuidarà que els alumnes 

facin la feina (ANNEX 19) 

6. L’absència d’un professor a una reunió no l’eximeix de conèixer, acatar i complir els acords 

presos. 

Article 68. Sol·licitud de permisos especials 

1. Quan un professor hagi de faltar al lloc de feina per un motiu excepcional10 ho comunicarà al 

director, que és qui accepta o denega el permís, amb 15 dies d’antelació en els casos previsibles: 

 Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves d’aptitud. 

 Permís per trasllat de domicili. 

 Permís per al desenvolupament d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per 

deures relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar. 

                                                           
10 Vegeu Conselleria d’Educació i Universitat > Direcció General de Personal Docent > Permisos, autoritzacions i excedències del 
personal laboral. 
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 Permís per assistir a cursos de formació organitzats per institucions dependents de la 

Conselleria d’Educació i Universitat d’una durada no superior a tres dies. 

2. En el moment de presentar la sol·licitud al director, el professor interessat també ha de presentar-

li els documents justificatius necessaris i la feina que els seus alumnes han de fer durant 

l’absència. 

 

5.4. GUÀRDIES 

Article 69. Tipologia de les guàrdies 

Hi ha tres tipus de guàrdies: de classe, de biblioteca i de pati. 

Article 70. Normes a tenir en compte durant les guàrdies de classe 

1. A la PGA s’especificaran el nombre de professors de guàrdia, el sistema de rotació i la manera 

d’actuar. 

2. Els professors seran àgils a anar a la sala de guàrdia quan tenguin una hora de guàrdia en el seu 

horari. 

3. Les guàrdies de classe es repartiran equitativament entre els professors de guàrdia. 

4. El professor que hagi de guardar una classe agafarà el full de tasques que han de realitzar els 

alumnes (sempre que el professor que falta l’hagi entregat al cap d’estudis amb antelació). 

5. Els professors que no hagin de guardar una classe faran una volta pel centre per tal de comprovar 

que tot (aules, passadissos i banys) està en ordre. 

6. Els professors de guàrdia han de romandre a la Sala de Guàrdies per atendre les demandes que 

sorgeixin. 

7. Un dels professors de guàrdia s’encarregarà d’atendre els alumnes que hagin estat expulsats de 

classe. Aquest professor menarà l’alumne a l’Aula-escolta i tractarà amb ell el conflicte que ha 

generat l’expulsió. Un cop resolt, l’acompanyarà a la seva aula o bé farà la feina que li haurà 

encomanat el seu professor a la Sala de Guàrdia. 

8. Està prohibit que hi hagi alumnes castigats sense feina a la Sala de Guàrdia. 

9. Si falta un professor de Batxillerat a darrera hora i el cap d’estudis ha autoritzat la sortida del 

centre dels alumnes menors d’edat afectats, un professor de guàrdia passarà llista i deixarà sortir 

els alumnes amb autorització dels pares o tutors legals, mentre que es farà càrrec dels que no 

poden sortir del centre perquè no tenen autorització dels tutors legals. 

10. Quan un professor no té classe perquè els seus alumnes participen en una activitat 

complementària o extraescolar, passarà a estar de guàrdia. Assistirà a la Sala de Guàrdies i 

esperarà instruccions del cap d’estudis. 

Article 71. Normes a tenir en compte durant les guàrdies de biblioteca 

1. El professor de guàrdia de biblioteca assistirà a la biblioteca, vetlarà perquè hi hagi ordre i 

s’encarregarà del servei de préstec de llibres. 

2. En cas que falti el professor de guàrdia de biblioteca, assumirà aquesta tasca un professor de 

guàrdia de classe. 
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Article 72. Normes a tenir en compte durant les guàrdies de pati 

1. Durant els esplais hi haurà professors de guàrdia de pati, que es distribuiran els espais, segons les 

indicacions del cap d’estudis, el qual mensualment informarà els professors sobre la zona que 

han de vigilar. 

2. A la PGA s’especificaran el nombre de professors de guàrdia de pati i la distribució. 

3. L’alumne privat del temps d’esplai per conducta contrària a les normes de convivència romandrà 

sota la custòdia del professor que ha imposat la correcció, que s’assegurarà que l’alumne berena, 

si ho vol. En cap cas, serà el professor de guàrdia de pati l’encarregat de vigilar aquests alumnes. 

 

 

5.5. TUTORIES 

Article 73. Tutoria de grup 

1. L’article 56 del Decret 120/2002, de 27 de setembre regula les funcions del tutor de grup, que 

bàsicament són aquestes: 

 Coordinar la tasca educativa de l’equip docent. 

 Presidir les reunions de l’equip docent i redactar-ne l’acta corresponent. 

 Proporcionar als alumnes i als pares o tutors legals tota la documentació necessària per donar 

a conèixer el funcionament del centre. 

 Coordinar, amb la col·laboració de l’equip directiu i d’Orientació, el procés d’avaluació del 

grup. 

 Mantenir reunions periòdiques amb les famílies i amb els alumnes per tal d’orientar-los sobre 

el procés educatiu i acadèmic d’aquests darrers. 

 Participar en el desenvolupament i en la revisió, si és el cas, del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

 Controlar les faltes d’assistència i de puntualitat dels alumnes. 

 Altres que li puguin ser encomanades pel cap d’estudis o pel director. 

2. Exerciran la tutoria dels ensenyaments de Formació Professional els professors d’àmbit pràctic, 

especialment el professor responsable del mòdul de formació en centres de treball. 

Article 74. Condicions per ser designat tutor 

1. A l’hora d’elaborar la proposta de tutor per part del cap d’estudis, es tendrà en compte, 

preferentment, el següent: 

 Professors voluntaris. 

 Professors amb més experiència en el nivell corresponent. 

 Professors que més hores imparteixin en el grup. 

2. Quan les necessitats dels alumnes ho requereixin, es podran nomenar tutors individuals o de 

grups específics d’alumnes d’entre els professors de l’equip docent, els quals actuaran segons les 

directrius del cap d’estudis. 

Article 75. Reunions de tutors amb el cap d’estudis i l’orientador 

1. El cap d’estudis s’encarregarà de la coordinació dels tutors. Amb aquest fi, a l’horari setmanal 

dels tutors hi haurà una hora destinada a la reunió de tutors amb el cap d’estudis i l’orientador. 
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2. A la reunió setmanal amb el cap d’estudis, a més dels assumptes de caire pedagògic i organitzatiu 

que correspongui tractar, s’hi tractaran els temes següents: 

 Seguiment de l’assistència a classe dels alumnes de cada grup. 

 Comportament general del grup. 

 Casos singulars d’alumnes de cada grup. 

 Aprofitament escolar general i particular. 

 Seguiment del PAT. 

3. Si, després d’una intervenció del tutor amb les famílies per tractar algun problema que ateny un 

alumne, no hi ha resposta per part de les famílies, el tutor derivarà l’assumpte al Departament 

d’Orientació, que, alhora, podrà proposar a la direcció del centre derivar el cas a entitats externes. 

Article 76. Sessions de tutoria amb els alumnes 

L’horari dels tutors d’ESO inclourà almenys una hora setmanal encaminada al desenvolupament 

d’activitats de tutoria amb tot el grup. El PAT inclourà aquelles activitats que es duran a terme durant 

el curs a les hores de tutoria. 

Article 77. Sessions de tutoria amb les famílies 

Amb la finalitat de facilitar la comunicació exigida entre el tutor i les famílies o tutors legals dels 

alumnes, correspondrà al tutor de cada grup: 

1. Informar els pares o tutors legals, a principi de curs, de les normes que regeixen en el centre. 

2. Conèixer la situació real respecte a la representació legal dels alumnes del seu grup i actuar en 

conseqüència. 

3. Atendre les visites de les famílies o representants legals. 

4. De totes les reunions que el tutor mantengui amb la família o amb els representants legals, hi 

haurà d’haver una acta, que redactarà el tutor i signaran tots els assistents. (ANNEX 20) 

5. Els tutors emplenaran un full de registre d’entrevistes amb els pares (ANNEX 21) 

Article 78. Registre d’informació de tutoria 

Els tutors, al llarg del curs, aniran introduint al Gestib la informació més rellevant de cada un dels 

alumnes de la seva tutoria, amb l’objectiu que aquesta informació arribi als pròxims tutors de cada 

alumne. 
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CAPÍTOL 6. FAMÍLIES I APIMA 

6.1. FAMÍLIES 

Article 79. Consideracions generals en relació amb l’atenció a pares o tutors legals 

La implicació de les famílies en la vida del centre és un dels factors determinants per a l’èxit en la vida 

acadèmica dels alumnes. Per això, en el PEC es recull la necessitat d’aquesta implicació i, a més, és 

un dels objectius de la PGA. Així doncs, amb la finalitat d’impulsar totes les mesures que es considerin 

necessàries per facilitar aquesta tasca, s’estableix que: 

1. Tots els professors del centre col·laboraran amb els pares i els donaran la informació necessària 

amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

2. En l’horari general del centre quedaran especificades les hores d’atenció a les famílies per part 

de tots els professors. 

3. Els pares poden concertar cita amb els professors a través de l’agenda del seu fill, telefònicament 

si hi parlen directament, o a través del correu electrònic corporatiu del professor. 

4. A través de la pàgina web del centre, els pares estaran informats de tots els aspectes acadèmics 

i de funcionament i organització del centre: 

 Calendari escolar 

 Dates d’avaluacions i de lliurament de butlletins 

 Horari d’atenció de tots els professors 

 El ROFC, que inclou les Normes de convivència 

 Reglament disciplinari 

 Programacions de totes les matèries i criteris de qualificació 

5. Cap professor donarà informació, ni verbalment ni per escrit, sobre un alumne a ningú que no 

siguin els pares o tutors legals, sempre que en tenguin la pàtria potestat. Si qui sol·licita la 

informació té la tutela de l’alumne però no la guarda i custòdia, des del centre, abans de donar-

li informació, s’informarà la persona que tengui la guarda i custòdia de l’alumne que s’ha produït 

aquesta circumstància i s’actuarà segons la legislació vigent. 

6. No es donarà cap tipus d’informació ni personal ni acadèmica d’un alumne a ningú que la sol·liciti 

telefònicament (en el cas de telefonades entrants), a través del WhatsApp o del correu electrònic, 

ni tan sols si diu ser-ne el pare, la mare o un tutor legal. 

7. Les telefonades d’un professor o PAS a un pare o tutor legal que no hagin obtingut resposta 

quedaran registrades a la base de dades habilitada per a tal fi en l’ordinador de Secretaria. 

Article 80. Drets i deures dels pares o representants legals 

Els drets i deures que els pares o els representants legals tenen en relació amb l’educació dels seus 

fills estan establerts a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre i a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de 

gener. 

1. Els pares, mares o tutors legals tenen dret, entre altres coses, a: 

 Tenir accés als documents institucionals del centre. 

 Que el centre ofereixi el tipus d’ensenyament descrit al PEC i concretats a la CC. 

 Rebre informació sistemàtica sobre tots aquells assumptes relacionats amb el 

desenvolupament del PEC. 
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 Participar en els assumptes relacionats amb el desenvolupament del procés educatiu del seu 

fill en el centre, d’acord amb el que descriu el PEC. 

 Ser atesos per tots els professors dels seus fills en els horaris establerts. 

 Elegir els seus representants al Consell Escolar. 

 Ser oïts pel personal del centre i expressar les seves reclamacions i suggeriments al voltant de 

la tasca educativa i acadèmica dels seus fills. 

 Autoritzar per escrit una persona major d’edat perquè pugui recollir el seu fill del centre.  

2. Els pares, mares o tutors legals tenen el deure de: 

 Acceptar el contingut dels documents institucionals del centre. 

 Procurar una adequada col·laboració entre la família i el centre, amb la finalitat d’assolir la 

major efectivitat possible en la tasca educativa. 

 Assistir a les reunions i entrevistes a què siguin convocats per l’equip directiu, pel 

Departament d’Orientació, pel tutor o per qualsevol professor, per tractar assumptes 

relacionats amb l’educació dels seus fills. 

 Propiciar les circumstàncies que fora del centre puguin fer més efectiva l’acció educativa en 

el centre. 

 Informar els educadors dels fills d’aquells aspectes de la personalitat i les circumstàncies dels 

seus fills que siguin rellevants per a la seva formació i integració en l’entorn escolar. 

 Justificar per escrit les faltes d’assistència o de puntualitat dels fills. 

 Assumir la responsabilitat civil, en els termes prevists per la llei, respecte als danys 

intencionats causats pels seus fills a les instal·lacions o materials del centre, així com en els 

béns i pertinences de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

 Acudir al centre quan són avisats que el seu fill està malalt o ha patit un accident. 

 Respectar els horaris establerts per a l’atenció als pares per part dels professors. 

 

6.2. APIMA11 

 

1. Les associacions de pares i mares d’alumnes (APiMA) són entitats sense ànim de lucre integrades 

per pares, mares i tutors legals d’alumnes del centre. 

2. L’APiMA està integrada per pares i mares dels alumnes del centre, presidida per un dels seus 

membres. 

3. Les normes de funcionament de l’APiMA estan recollides en l’Estatut de l’associació i hauran 

d’atendre’s a la legalitat. 

4. Qualsevol APiMA constituïda en el centre haurà d’aportar a la direcció una còpia dels estatuts i 

una còpia de la inscripció en el cens de la Conselleria d’Educació i Universitat, així com l’acta de 

l’elecció de la junta directiva en vigor. 

5. L’APiMA es compromet a posar en coneixement de l’equip directiu qualsevol canvi en els seus 

estatuts o en la composició de la junta directiva. 

6. El centre facilitarà a l’APiMA un espai adequat perquè es puguin reunir. 

                                                           
11 Les atribucions de les associacions de pares i mares venen recollides en el Decret 120/2002, de 27 de setembre i en el 
Decret 188/2003, de 28 de novembre. 
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7. La direcció del centre es reunirà periòdicament amb l’APiMA per atendre les seves demandes, 

suggeriments i oferiments. 
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CAPÍTOL 7. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

Article 81. Personal d’Administració i Serveis 

1. El PAS, com a part integrant de la comunitat educativa, comparteix drets i deures amb la resta de 

membres pel que fa a la convivència de l’àmbit escolar. Ha de seguir les instruccions de l’equip 

directiu i col·laborar, si cal, amb els professors en les tasques necessàries vinculades a la 

convivència escolar. Han de ser respectats per tots els membres del centre en l’exercici de les 

seves funcions. 

2. Integren el PAS el personal d’Administració, els conserges, el personal de neteja i qualsevol 

persona que, sense ser professor, presti serveis en el centre amb relació laboral o funcional amb 

l’Administració. 

3. L’organització de la feina, la jornada, horari, descans i altres aspectes relatius a les condicions de 

feina es farà d’acord amb els convenis col·lectius per al personal funcionari o laboral i amb la 

legislació vigent. 

4. Correspon al secretari, per delegació del director i sota la seva autoritat, exercir la prefectura del 

PAS adscrit al centre i controlar-ne l’assistència al lloc de feina. 

Article 82. Obligacions del PAS 

Les obligacions del PAS són regulades en els respectius convenis laborals. Ara bé, amb la finalitat de 

concretar quines són les diferents funcions que ha de realitzar el PAS, s’estableixen les següents 

pautes: 

 Assistir puntualment i realitzar íntegrament la seva jornada laboral. 

 Comunicar amb antelació, sempre que sigui possible, les absències o els retards al lloc de 

feina i aportar els corresponents justificants. (ANNEX 22) 

 Conservar amb cura els recursos i mitjans que tenen a la seva disposició per fer la seva feina. 

 Contribuir, des del seu àmbit d’actuació, al compliment dels objectius educatius del centre. 

Article 83. Funcions del personal d’Administració 

 Atenció i informació als alumnes i a les famílies, i al públic en general. 

 Suport administratiu a l’equip directiu. 

 Maneig del Gestib. 

 Gestió documental: 

o Tramitació d’expedients dels alumnes, beques, títols, etc. 

o Expedició de certificats. 

o Matriculació dels alumnes. 

o Arxiu de documents. 

o Tramitació de la correspondència. 

o Registre d’entrada i sortida. 

o Introducció a l’ECOIB de les dades econòmiques (factures, etc.). 

 Qualsevol altra tasca que, en el marc de les seves atribucions, li sigui encomanada per l’equip 

directiu. 
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Article 84. Funcions del personal de neteja 

Les tasques del personal de neteja estaran marcades pel secretari. En qualsevol cas, la feina del 

personal de neteja consisteix a mantenir netes totes les dependències del centre, a més de les 

següents: 

 Recollir tot tipus de deixalla, així com buidar els contenidors de reciclatge. 

 Comunicar al secretari la necessitat de controlar i reposar els productes de neteja. 

 Qualsevol altra tasca relacionada amb la neteja que pogués sorgir. 

Article 85. Funcions dels conserges 

 Control d’accessos a l’edifici, tant de les persones alienes al centre com dels membres de la 

comunitat educativa. Els visitants seran atesos, en primera instància, a la consergeria i 

acompanyats fins al lloc o la persona amb qui s’hagin de reunir. Els conserges han d’evitar que 

persones alienes al centre hi deambulin. 

 Control d’entrades i sortides d’alumnes en temps de classe. 

 Servei d’ús i control de fotocopiadora i enquadernació. 

 Trasllat de mobiliari i material escolar. 

 Control dels timbres que informen sobre els canvis de classe i sobre emergències. 

 Atendre el telèfon i desviar les cridades segons convengui. 

 Recollida i entrega del correu, de paquets i comunicats. El correu adreçat als professors, el 

deixaran al lloc especialment habilitat per a tal fi a la sala de professors. 

 Control i supervisió de les instal·lacions elèctriques, enllumenat, fontaneria, calefacció i 

qualsevol altre tipus de servei que necessiti vigilància constant. 

 Custòdia i administració de les claus de les diferents dependències. 

 Custòdia i administració dels comandaments a distància dels projectors. 

 Supervisió que totes les dependències del centre queden ben tancades quan s’acaba la 

jornada. 

 Qualsevol altra tasca que, en el marc de les seves atribucions, li sigui encomanat per l’equip 

directiu. 

 Fer les fotocòpies, enquadernacions i plastificacions, que els professors han de comanar 

almenys amb 24 hores d’antelació. 

 Supervisar que els carretons dels ordinadors portàtils queden connectats al final de la 

jornada. 

 Controlar que, durant les classes, no hi hagi més d’un alumne al bany. 
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CAPÍTOL 8. PERSONAL EXTERN 

Article 86. Personal dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Andratx 

L’Ajuntament d’Andratx posa al servei del centre l’assistent social, l’educadora social i la psicòloga, 

que es reuniran periòdicament amb l’equip directiu i l’orientador del centre per tractar els casos que 

el centre els hagi derivat. 

Article 87. Policia tutor 

1. El policia tutor és un membre de la policia local, amb formació específica, especialitzat a cooperar 

en la resolució de conflictes privats i en l’entorn escolar. És un col·laborador proper que facilita 

la resolució de problemes, incloses les conductes de risc relacionades amb menors dins el medi 

obert. Es tracta d’un policia local dedicat especialment a col·laborar amb el món educatiu i amb 

els professionals de l’àmbit social. 

2. El policia tutor treballarà en coordinació amb l’equip directiu del centre per tractar casos en què 

es faci necessària la seva intervenció: absentisme, no-escolarització de menors de 16 anys, actes 

vandàlics, tràfic o consum de substàncies tòxiques il·legals, assetjament escolar, seguretat viària, 

etc. 

3. Les actuacions resolutòries del policia tutor es duen a terme de manera coordinada amb els 

professionals dels Serveis Socials municipals i el Servei de Protecció de Menors del Consell de 

Mallorca. 

Article 88. Personal sanitari 

El centre treballarà en coordinació amb els serveis sanitaris del Centre de Salut d’Andratx per tal 

d’atendre, a través del Programa de Consulta Jove, els alumnes que ho necessitin. 

Article 89. Altres membres col·laboradors amb la comunitat educativa 

1. Podran col·laborar amb la comunitat educativa altres persones (col·laboradors habituals o 

esporàdics, antics alumnes i antics professors, voluntaris, etc.) que participin en l’acció educativa 

del centre d’acord amb les condicions fixades a la PGA. 

2. La col·laboració durant les activitats lectives d’aquestes persones es realitzarà sempre en 

presència del tutor o del professor responsable de l’activitat, o per qui designi el cap d’estudis. 

En cap cas, aquestes persones substituiran el professor en l’exercici de la seva responsabilitat 

educativa. 

3. Aquestes persones no interferiran en el normal desenvolupament de l’activitat del centre. 

4. Les persones que col·laborin amb la comunitat educativa i que, per tant, hagin de treballar amb 

els alumnes han d’acreditar la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. 
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TÍTOL III.  LA CONVIVÈNCIA 

 

CAPÍTOL 9. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

9.1. PRINCIPIS GENERALS 

Article 90. Plantejament general 

1. Les normes de convivència seran d’obligat compliment i hauran de concretar els deures dels 

alumnes i les mesures correctores en cas d’incompliment. 

2. La convivència en el centre ha de basar-se en l’acceptació, per part de tota la comunitat 

educativa, d’uns acords bàsics que venen marcats per la mateixa societat en què vivim. Aquests 

acords han d’ajudar que professors, alumnes, pares i mares i personal no docent puguin dur a 

terme les seves funcions amb normalitat i efectivitat. 

3. Les correccions de conductes que s’hagin d’aplicar per l’incompliment de les normes de 

convivència hauran de tenir un caràcter educatiu, pensades en la millora en les relacions de tots 

els membres de la comunitat educativa. 

4. L’aplicació de les següents normes i de les mesures correctores és extensiva a tots aquells llocs 

on es realitzin activitats organitzades pel centre, siguin dins el mateix recinte o en llocs externs. 

5. Les normes de convivència recollides en aquest ROFC tenen com a marc legislatiu la LOMCE i el 

Decret 121/2010, de 10 de desembre. 

Article 91. Mesures de caràcter preventiu 

1. Les normes de convivència i d’organització del centre es treballaran des de la tutoria, en 

col·laboració amb el Departament d’Orientació i amb la Comissió de Convivència. Així mateix, 

s’inclouran al PAT aquelles intervencions dirigides a fomentar valors de convivència pacífica i de 

respecte mutu. Aquestes intervencions poden ser iniciativa del centre o en col·laboració amb 

institucions externes. 

2. A principi de curs, en el marc de l’acollida dels professors nouvinguts, el cap d’estudis els 

informarà de les normes de convivència. 

3. S’inclouran en el Pla de Convivència accions preventives relacionades amb la mediació i els 

processos reeducadors. En concret, és important destacar les decisions relatives a la intervenció 

preventiva i reeducadora que es duran a terme des de l’Aula-escolta, així com la figura dels 

alumnes mediadors, les funcions i el perfil dels quals venen detallats al Pla de Convivència. 

4. S’avaluaran i es rectificaran, si és el cas, els procediments i les mesures de correcció segons cada 

cas. 

5. Es desenvoluparà una política educativa d’intervenció immediata davant qualsevol indici de 

conducta pertorbadora per a la convivència. 

6. Es difondran el Pla de Convivència i el ROFC entre els alumes i les famílies, a les quals se sol·licitarà 

col·laboració per prevenir situacions conflictives. 

Article 92. Obligació d’aplicació de les normes de convivència i d’imposició de mesures correctores 

1. Les normes de convivència del centre recollides en aquest ROFC són d’obligat compliment per 

tots els membres de la comunitat educativa. 
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2. L’incompliment d’aquestes normes per part dels alumnes serà considerat com a conducta 

contrària o conducta greument perjudicial per a la vida del centre i mereixerà la correcció o sanció 

corresponent. 

3. L’incompliment d’aquestes normes per part de la resta de membres de la comunitat educativa 

s’atendrà segons el que disposa la normativa vigent. 

Article 93. Principis generals de les mesures correctores i sancionadores 

En la correcció dels incompliments de les normes de convivència i en la imposició de sancions, es 

tendran en compte les criteris generals següents: 

1. Cap alumne no pot ser privat del dret a l’educació. 

2. S’han de corregir les conductes dels alumnes contràries a les normes de convivència comeses 

dins el recinte del centre. Igualment es poden corregir les actuacions d’un alumne que, encara 

que es duguin a terme fora del centre, estiguin directament relacionades amb la vida escolar i 

afectin els seus companys o algun membre de la comunitat educativa. 

3. No es podran imposar correccions contràries a la integritat física ni a la dignitat personal de 

l’alumne. 

4. A l’hora d’aplicar les diferents mesures correctores es valoraran, per part dels encarregats de la 

imposició de tals mesures, l’edat, la situació i les circumstàncies personals, familiars i socials de 

l’alumne, així com altres factors que puguin ser rellevants. Així mateix, es tendran en compte 

circumstàncies atenuants i agreujants, en cada cas. 

5. Les correccions seran proporcionals a la naturalesa dels actes i conductes de l’alumne i estaran 

pensades per contribuir a la millora del seu procés educatiu. 

6. S’haurà d’establir una graduació en les mesures correctores i sancionadores en funció de la 

gravetat de l’incompliment, la seva freqüència i repercussió, i s’han d’emprar, sempre que sigui 

possible, mesures preventives abans de recórrer a les mesures correctores o sancionadores. 

7. Els tutors dels alumnes tendran coneixement de les actuacions immediates i de les mesures 

adoptades pels professors que imparteixen docència en el seu grup de tutoria, amb l’objectiu de 

col·laborar en la resolució del conflicte i aconseguir un marc de convivència que faciliti el 

desenvolupament de l’activitat educativa. 

8. Amb la finalitat que el tutor tengui informació en relació amb les actuacions esmentades en 

l’apartat anterior, qualsevol conducta que hagi suposat una sanció serà registrada al Gestib per 

part del professor que sanciona. 

9. Les correccions imposades com a conseqüència d’aquestes conductes prescriuran en acabar el 

curs escolar. 

Article 94. Prescripció de les faltes 

1. Les sancions imposades per conductes contràries a les normes de convivència prescriuen en el 

termini de tres mesos comptadors a partir del moment en què han tengut lloc. 

2. Les sancions imposades per conductes greument perjudicials per a la convivència als centres 

prescriuen als sis mesos. 
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9.2. NORMES A TENIR EN COMPTE PELS DIFERENTS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Article 95. Normes comunes 

Les normes referides en els articles següents no substitueixen les que s’han recollit com a deures de 

cada un dels membres de la comunitat educativa i el seu incompliment podrà ser objecte de sanció. 

Article 96. Referents als alumnes 

1. Puntualitat: 

a) Als alumnes d’ESO que arribin a classe fins a les 8.10 h, se’ls permetrà l’entrada a classe però 

se’ls anotarà el retard al Gestib. Els retards són considerats com a faltes contràries a la 

convivència i, per tant, sancionables en cas que no es justifiquin. 

b) En el cas d’ensenyaments no obligatoris, el professor només permetrà l’entrada a classe dels 

alumnes que arribin amb retard si el retard és justificat en el mateix moment (per exemple si 

arriba d’una consulta mèdica). Si no és per un motiu justificat, no se’ls permetrà l’entrada a 

classe fins al període lectiu següent, i tendran una falta que s’haurà de registrar al Gestib. En 

aquest cas, els alumnes romandran a la Sala de Guàrdia fins a la propera classe. 

2. Assistència a classe: 

a) L’assistència a classe és obligatòria i és responsabilitat de cada alumne i dels seus pares o 

tutors legals. 

b) Totes les faltes d’assistència s’han de justificar. 

c) Els alumes de batxillerat que estiguin matriculats d’assignatures soltes podran entrar i sortir 

del centre segons l’horari de les assignatures que facin, sense interrompre el normal 

desenvolupament de l’activitat lectiva dels altres, i prèvia acreditació als conserges. 

d) Quan una part del grup participi en una activitat complementària o extraescolar, els alumnes 

que no hi participen tenen l’obligació d’assistir a classe com qualsevol altre dia. Seran atesos 

o bé pels professors seus que no participin de la sortida, o bé per professors de guàrdia, que 

es cuidaran que facin la feina que els seus professors els hauran encomanat. 

e) L’absència d’un alumne d’ESO i d’FPB a una prova avaluable s’haurà de justificar per escrit. Si 

es justifica dins els tres primers dies després de la reincorporació de l’alumne a classe, podrà 

realitzar la prova quan indiqui el professor. Si no es justifica per escrit dins els tres primers 

dies després de la reincorporació de l’alumne a classe, la prova no realitzada es puntuarà amb 

0. 

f) L’absència d’un alumne de batxillerat a una prova avaluable s’haurà de justificar per escrit. Si 

es justifica dins els tres primers dies després de la reincorporació de l’alumne a classe, podrà 

realitzar la prova en horari extraescolar, un dia cada mes, segons el calendari que figura a la 

PGA. Si no es justifica per escrit dins els tres primers dies després de la reincorporació de 

l’alumne a classe, tendrà un 0 de la prova en qüestió. 

3. Dur el material: el fet que un alumne no dugui el material necessari, un cop que ja ha estat 

advertit i que s’ha comunicat aquest fet a la família i s’ha comprovat que el té, podrà ser 

considerat com una conducta contrària a les normes de convivència del centre. 

4. Atendre les indicacions dels professors i del PAS. 

5. Realitzar les tasques que siguin encomanades per fer a casa. 

6. Està prohibit dur telèfons mòbils i qualsevol altre aparell electrònic al centre que no hagi estat 

autoritzat per l’equip directiu. 
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7. Respectar la feina d’altri tant a classe com en espais comuns del centre. 

8. Respectar les pertinences dels companys. 

9. Respectar la dignitat, integritat i creences dels diferents membres de la comunitat educativa. 

10. Respectar la intimitat i la privacitat de tots els membres de la comunitat educativa. 

11. Conservar i mantenir l’ordre establert en l’organització de l’aula. 

12. Mantenir net i en bon estat el mobiliari escolar i tots els espais del centre. 

13. Realitzar els canvis de classe en ordre i sense fer aldarulls. 

14. En cas d’absència d’un professor, esperar dins l’aula que arribi un professor de guàrdia i els doni 

instruccions. Si passats deu minuts no hi ha anat ningú, el delegat anirà a avisar un professor de 

guàrdia. 

15. Comunicar als pares o tutors legals tot allò que transmeti el tutor o qualsevol professor. 

Article 97. Referents als professors 

1. Puntualitat: 

a) Comunicar amb antelació les faltes de puntualitat, si estan previstes, i deixar feina per als 

alumnes. 

b) Justificar les faltes de puntualitat. 

2. Col·laborar a mantenir l’ordre i la disciplina dins l’exercici de les seves funcions, tant a classe, com 

en qualsevol altra zona de les instal·lacions. El professor que observi qualsevol conducta contrària 

a l’ordre que s’espera que hi hagi en el centre intervindrà de forma immediata i, si cal, 

posteriorment posarà els fets en coneixement del tutor o del cap d’estudis. 

3. Controlar que els alumnes no surtin de l’aula, excepte en casos de necessitat peremptòria per 

anar al bany. En qualsevol cas, si un professor veu un alumne transitant pel passadís en horari de 

classe li demanarà l’acreditació del professor que li ha donat permís per sortir de l’aula; en cas 

que no la dugui, l’acompanyarà personalment a la seva classe. 

4. El professor està obligat a complir i respectar l’horari de les diferents activitats lectives, d’acord 

amb l’horari del centre. És el professor qui dona per acabada la classe quan hagi tocat el timbre, 

no els alumnes. 

5. Els professors han de passar llista a través del Gestib cada classe. 

6. Els professors que imparteixen classe en l’hora anterior a l’esplai, a darrera hora, o quan els 

alumnes, després de la classe en qüestió, hagin d’abandonar l’aula esperaran que els alumnes 

abandonin l’aula i la deixarà tancada amb clau. Està prohibit que un professor deixi una aula 

oberta quan, en el període de temps posterior a la seva classe, no n’hi ha d’haver. 

7. Els professors poden utilitzar els telèfons mòbils i altres aparells electrònics per passar llista i com 

a mitjà de feina, però no per a qüestions personals en temps de classe ni durant les guàrdies (ni 

les ordinàries, ni les de pati). Els professors han de dur els mòbils en silenci en temps de classe. 
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9.3. TIPIFICACIÓ DE LES FALTES 

Article 98. Normativa aplicable 

La tipificació de les faltes coincideix amb el que estableix el Decret 121/2010, de 10 de desembre. 

Consegüentment, aquestes conductes es classifiquen en a) contràries a les normes de convivència i 

b) greument perjudicials per a la convivència. 

Article 99. Conductes contràries a les normes de convivència 

Són conductes contràries a les normes de convivència del centre: 

a) Quatre faltes injustificades de puntualitat i faltar de manera injustificada tres dies a classe. 

b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l’exercici o el compliment del 

deure d’estudi. 

c) La negativa a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats 

d’aprenentatge indicades pel professor. 

d) Els actes menors d’indisciplina, incorrecció o desconsideració cap al professor, els companys 

o altres membres de la comunitat educativa, o cap a persones externes al centre que hi 

col·laborin en alguna activitat complementària o extraescolar. 

e) Causar danys intencionats en les instal·lacions del centre. 

f) La incitació a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

g) La negativa a traslladar als pares o als tutors legals la informació facilitada pel centre o 

l’alteració d’aquesta informació. 

h) Sortir de classe entre classe i classe sense permís del professor. 

i) No tornar els llibres en préstec a la biblioteca dins el termini establert. 

j) Cridar, xiular, o provocar aldarulls enmig del passadís o dins un autobús escolar. 

k) La presència al centre de telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic per part dels 

alumnes. 

l) El deteriorament de les condicions higièniques del centre. 

m) La falta d’higiene personal o l’assistència al centre amb una indumentària poc o gens 

adequada. 

Article 100. Conductes greument perjudicials per a la convivència 

Són conductes greument perjudicials per a la convivència: 

a) L’agressió física, les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

b) La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc greu de provocar 

lesions a algun membre de la comunitat educativa. 

c) L’assetjament escolar. 

d) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre d ela comunitat educativa. 

e) Les injúries, calúmnies o ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

f) La difusió de rumors que atemptin contra la dignitat de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

g) L’ús de telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic per part dels alumnes. 

h) El consum o la tinença de tabac, alcohol o drogues en el centre. 
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i) Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o de qualsevol membre de 

la comunitat educativa. 

j) La suplantació de la identitat en actes de la vida docent. 

k) La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics. 

l) El fet de facilitar l’entrada al centre de persones no autoritzades. 

m) La reiteració (3 vegades) en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de 

convivència (article 99). 

n) Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació inclosa la negativa a complir les mesures 

correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre o professors. 

 

9.4. CORRECCIÓ DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES I GREUS 

Article 101. Mesures educatives de correcció 

1. En primera instància, s’emprarà la mediació escolar i la negociació d’acords com a mesura 

educativa de correcció. 

2. Només s’aplicaran mesures de correcció quan prèviament s’hagin aplicat pràctiques restauratives 

per rectificar males praxis i, això no obstant, les conductes contràries a les normes de convivència 

persisteixin. 

Article 102. Correcció de les conductes contràries a les normes de convivència 

1. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui com a conseqüència d’una sanció n’ha de quedar 

constància al Gestib. 

2. L’alumne té la possibilitat de pal·liar l’acumulació de conductes contràries a les normes de 

convivència mitjançant el carnet per punts que es gestiona des del Gestib i que controla el cap 

d’estudis: 

 Cada alumne parteix amb 7 punts. 

 Una sanció d’aquest capítol (avís o amonestació) resta 1 punt. 

 Quan l’alumne perd els 7 punts, serà privat d’assistir al centre per un període de temps 

que determinarà el cap d’estudis, segons la gravetat dels fets. 

 Cada dues setmanes sense sancions recuperen un punt. 
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amonestació 

 Realització de feines específiques en horari no 
lectiu (dilluns i dimarts de 14.05 a 15 h). Hi 
haurà un professor de guàrdia que supervisarà 
la feina d’aquests alumnes. 

 Suspensió del dret a romandre en el lloc on 
s’està duent a terme l’activitat durant el 
temps que el professor sancionador consideri, 
però sempre amb la vigilància constant de 
l’alumne en qüestió per part d’un professor de 
guàrdia. 

 Realització de tasques educatives per a 
l’alumne, en horari no lectiu o, si s’escau, 
dirigides a reparar el dany causat en les 
instal·lacions per un període no superior a un 
mes. 

cap d’estudis 

amonestació 

 Suspensió del dret a participar en algunes 
activitats complementàries o extraescolars. 

 Canvi de grup, en totes o algunes matèries, 
per un període màxim de dues setmanes. 

 Suspensió del dret a assistir a algunes classes 
per un període no superior a deu dies lectius. 
Durant el temps d’aquestes classes, l’alumne 
romandrà a la sala de guàrdia o a la Biblioteca 
fent la tasca que li hagi encomanat el 
professor sancionador. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre per 
un període no superior a tres dies lectius. 
Durant aquest temps, ha de realitzar les 
tasques que li hagin encomanat els professors, 
per tal d’evitar interrompre el procés 
formatiu. 

 Suspensió d’usar el transport escolar per un 
període determinat de temps. 

director 

 

3. La imposició de qualsevol d’aquestes sancions es comunicarà als pares o tutors legals de l’alumne. 
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Article 103. Correcció de les conductes greument perjudicials 

1. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui com a conseqüència d’una sanció n’ha de quedar 

constància al Gestib. 

2. L’alumne té la possibilitat de pal·liar l’acumulació de conductes greus mitjançant el carnet per 

punts que es gestiona des del Gestib i que controla el cap d’estudis: 

 Cada alumne parteix amb 7 punts. 

 Una sanció d’aquest capítol (amonestació greu) resta 5 punts. 

 Quan l’alumne perd els 7 punts, serà privat d’assistir al centre per un període de temps 

que determinarà el cap d’estudis, segons la gravetat dels fets. 

 Cada dues setmanes sense sancions recuperen 1 punt. 
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 Realització de tasques fora de l’horari lectiu, 
per un període màxim de tres mesos, que 
contribueixin a la millora i al 
desenvolupament de les activitats del centre, 
així com reparar el dany causat a les 
instal·lacions. 

 Suspensió del dret a participar en totes les 
activitats complementàries o extraescolars 
per un període comprès entre 16 dies lectius i 
3 mesos. 

 Canvi de grup. 

 Suspensió del dret a assistir a algunes classes 
per un període que pot anar de deu a vint dies 
lectius. Durant el temps d’aquestes classes, 
l’alumne romandrà a la sala de guàrdia fent la 
tasca que li hagi encomanat el professor en 
qüestió. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre per 
un període que pot anar de 4 a 22 dies lectius. 
Durant aquest temps, ha de realitzar les 
tasques que li hagin encomanat els professors, 
per tal d’evitar interrompre el procés 
formatiu. 

 Canvi de centre, si es tracta d’un alumne 
d’ESO. Aquesta sanció requereix que s’hagi 
iniciat la instrucció d’un expedient disciplinari. 

director 

 

1. L’aplicació d’aquestes mesures correctores es farà amb la màxima celeritat possible seguint el 

procediment que pertoqui en cada cas. 

2. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui en quedarà constància escrita. 

3. La imposició de qualsevol d’aquestes sancions es comunicarà als pares.  
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9.5. PROCEDIMENT PER A LA IMPOSICIÓ DE CORRECCIONS I SANCIONS 

Article 104. Procediment ordinari 

1. Aquest procediment serà d’aplicació per a les conductes contràries a la convivència en el centre. 

2. El procediment per a la imposició de correccions immediates, tant en conductes contràries com 

en conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, serà aplicat per la persona 

o l’òrgan competent, d’acord amb els articles 102 i 103 d’aquest Reglament. Una vegada 

adoptades, s’hauran de comunicar a l’alumne i a les famílies. 

3. Per a la imposició de les correccions i mesures disciplinàries previstes en els articles 102 i 103 

d’aquest Reglament, serà preceptiu el tràmit d’audiència a l’alumne. Aquesta audiència es durà 

a terme davant l’òrgan que imposa la sanció. En aquest moment, els menors han d’estar assistits 

pels pares o tutors legals. D’aquest tràmit d’audiència, se’n deixa constància escrita i signada per 

ambdues parts. 

4. Com a situació prèvia a la correcció d’aquest tipus de faltes, es podrà tenir en compte la 

intervenció dels alumnes mediadors, si n’hi ha, seguint el procediment contemplat al Pla de 

Convivència. Aquesta intervenció podrà provocar l’observació d’un atenuant a l’hora d’aplicar la 

sanció corresponent. 

5. S’haurà d’iniciar el procediment en el termini màxim de dos dies lectius des que es va tenir el 

coneixement dels fets, sens perjudici de les mesures d’aplicació immediata que s’hagin pogut 

adoptar. 

6. Seran circumstàncies atenuants de la sanció: 

 El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

 La petició d’excuses. 

 La voluntat d’arribar a un acord de mediació. 

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

centre. 

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

 El caràcter ocasional de la falta en la conducta habitual de l’alumne. 

7. Seran circumstàncies agreujants de la sanció: 

 La premeditació i la reiteració. 

 Quan la falta afecti una persona en clara situació d’indefensió o d’inferioritat, a causa de 

l’edat, d’alguna discapacitat o d’haver-se incorporat recentment al centre. 

 Quan s’inciti els altres a cometre alguna de les faltes contràries de conducta. 

Article 105. Procediment específic per a la imposició de sancions davant conductes greument 

perjudicials per a la convivència 

1. El nomenament del professor encarregat de la instrucció de l’expedient es farà per sorteig. Al 

primer Claustre de cada curs es realitzarà el sorteig del professor que es cuidarà del primer 

expedient. A partir d’aquest, es continuarà per ordre alfabètic. S’exclourà del sorteig els membres 

de l’equip directiu, els tutors i els professors que durant el curs anterior hagin instruït algun 

expedient sancionador. 
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2. El procediment per a la instrucció d’un expedient sancionador està recollit en els articles 62-65 

del Decret 121/2010, de 10 de desembre. 

Article 106. Resolució per conformitat 

1. Abans d’aplicar les mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència 

al centre, s’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 tutors legals.  

2. En el termini de cinc dies lectius des que es va tenir coneixement dels fets, el director ha de citar 

l’alumne i, si és menor d’edat, també els seus pares o tutors legals, per tal d’assabentar-los de les 

conductes mereixedores de correcció i per oferir-los la possibilitat de resoldre el procediment per 

conformitat. A la reunió amb l’alumne i, si fos el cas, amb son pare, sa mare o algun representant 

legal, hi ha d’assistir, a més del director, el cap d’estudis o el professor en qui aquest delegui.  

3. La resolució per conformitat ha de contenir el reconeixement per part de l’alumne dels fets o 

conductes mereixedors de correcció i, si és el cas, 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. 

4. Les resolucions per conformitat s’han d’aplicar en els termes en què es redactin, sense que 

l’alumne o els seus pares o representats legals puguin impugnar la conformitat lliurement 

acceptada. S’exclou d’aquest procediment la correcció de canvi de centre, la qual, per ser 

imposada, requereix sempre la instrucció del procediment disciplinari. 

5. En el cas que l’alumne o, si fos menor d’edat, els seus pares o tutors legals no acceptassin la 

resolució per conformitat, o l’alumne incomplís els acords que s’hi recullen, el director del centre 

ha d’iniciar l’expedient disciplinari. 
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TÍTOL IV. PLANS I PROGRAMES VARIS 

 

CAPÍTOL 10. PROGRAMA DE QUALITAT I DE GESTIÓ DEL CENTRE 

Amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció de tota la comunitat educativa representada per l’alumnat, 

les famílies, el professorat i les institucions públiques mitjançant l’aplicació eficaç i la millora contínua 

del seu sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la normativa legal vigent, el centre ha definit el 

seu sistema de gestió de la qualitat d’acord amb el Projecte d’Implantació de sistemes de Gestió de 

la Qualitat de la Conselleria d’Educació i Universitat.12 

 

CAPÍTOL 11. PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CENTRE 

Article 107. Mesures de seguretat i prevenció 

1. Es revisaran periòdicament els extintors, els mecanismes contra incendis, el parallamps i l’alarma. 

2. Es revisaran periòdicament els elements potencialment perillosos. 

3. Hi ha una farmaciola general a Consergeria. 

4. Se seguiran les mesures de prevenció dictades per la Conselleria d’Educació i Universitat i se 

n’informarà el Claustre de principi de curs. 

Article 108.Desperfectes 

1. Els delegats posaran en coneixement del tutor es desperfectes de reparació urgent que es 

produeixi a l’aula. El tutor, posteriorment, n’informarà els conserges, els quals prendran les 

mesures oportunes per arreglar els desperfectes 

2. En cas de desperfectes greus, els conserges n’informaran el secretari, que serà el que decidirà el 

procediment de reparació. 

3. Els caps de Departament controlaran que en els despatxos i aules específiques no hi hagi 

desperfectes. En cas que en detectin algun, n’informaran el secretari. 

Article 109. Conservació 

L’equip directiu proposarà anualment al Consell Escolar un pla de conservació i millora de les 

instal·lacions, juntament amb la proposta d’aprovació dels pressupostos generals del centre. 

Article 110. Previsió de riscos de fenòmens meteorològics adversos 

Quan hi hagi o es prevegin fenòmens meteorològics adversos, l’equip directiu seguirà les instruccions 

i recomanacions de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Article 111. Pla d’actuació en cas d’emergències 

1. El centre disposa d’un Pla d’actuació en cas d’emergència (ANNEX 23). 

                                                           
12 Vegeu, a la carpeta de SGQ, el procés DC050401-0. 
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2. El desplegament del Pla d’actuació en cas d’emergència disposa d’un mapa del procés (ANNEX 

24). 
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TÍTOL V. DIFUSIÓ I MODIFICACIÓ DEL ROFC 

 

Article 112. Difusió del ROFC 

Atès el paper transcendental d’aquest Reglament, és obligatori articular el procediment per a la seva 

difusió. 

1. A principi de curs, cada tutor explicarà als alumnes el funcionament de l’institut i els aspectes més 

rellevants del ROFC. 

2. El ROFC estarà publicat al web del centre. 

3. En la reunió de professors nouvinguts s’explicarà el contingut del ROFC. 

4. En començar cada curs, s’informaran, en una reunió convocada amb aquest propòsit, els pares o 

tutors legals dels drets i deures de pares i alumnes, de les normes de funcionament i de 

convivència, de les sancions previstes, del calendari escolar i d’avaluacions, a més de tot allò que 

el Claustre, la CCP i el Consell Escolar consideri convenient.  

Article 113. Modificació del ROFC 

1. Aquest ROFC haurà de ser modificat sempre que canviï la normativa legal que l’empara. 

2. Qualsevol sector de la comunitat educativa pot proposar els canvis que cregui convenients de la 

manera següent: 

a) Petició argumentada de part del text o inclusió d’algun aspecte nou per part de la Junta de 

delegats, o de la representació en el Consell Escolar de la meitat més un dels pares, o dels 

representants dels alumnes, o dels professors del Consell Escolar, la representació del PAS, el 

representant de l’Ajuntament o d’un terç dels professors del Claustre. Aquesta sol·licitud s’ha 

d’adreçar per escrit al director del centre. 

b) Comunicació al Consell Escolar de la proposta, que sempre haurà d’incloure un portaveu 

representant de la mateixa proposta. Aquesta proposta s’haurà de registrar a Secretaria i 

haurà de ser tractada en un Consell Escolar en el termini màxim de trenta dies lectius a partir 

de la data de registre. 

c) Obertura d’un període d’informació pública mitjançant els canals d’informació prevists en 

aquest ROFC. Aquest període d’informació de la proposta presentada es realitzarà amb un 

termini mínim de deu dies lectius abans de la celebració del Consell Escolar. 

d) Votació de les propostes presentades pel Consell Escolar en votació secreta i personal. Per 

ser aprovada la proposta, és necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres 

assistents al Consell Escolar. Es poden emetre vots delegats. 

3. En cas que se superi el tràmit recollit en l’apartat anterior, la modificació entrarà en vigor 

l’endemà de la seva aprovació. 
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Disposició Addicional Primera 

Aquest Reglament, perquè és el marc de referència de les relacions en la vida del centre, és d’obligat 

compliment per tots els membres de la comunitat educativa. 

Disposició Addicional Segona 

La direcció del centre, havent consultat el Claustre i informat el Consell Escolar, podrà aprovar la 

implantació de premis i distincions de caràcter intern destinats a reconèixer l’esforç, la implicació i el 

bon quefer de determinats alumnes en matèria de convivència i rendiment acadèmic. 

Disposició Addicional Tercera 

Aquest Reglament es revisarà d’ofici i, si és el cas, s’actualitzarà, durant el darrer trimestre de cada 

curs. 

Disposició final 

Aquest ROFC va ser informat al Claustre el dia 25 d’abril de 2018 i el Consell Escolar el dia 26 d’abril 

de 2018, i va entrar en vigor l’1 de setembre de 2018. 

 

Andratx, 26 d’abril de 2018 

 

 

Antonina Pujol Bosch 

Directora de l’IES Baltasar Porcel 

 


