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TÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) prenen com a marc            
normatiu de referència, la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació (LEC), el Decret 279/2006,               
de 4 de juliol, de Drets i Deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres                  
educatius no universitaris de Catalunya, en la seva part no derogada, el Decret 102/2010 de 3                
d’agost, d’autonomia de centres educatius de nivell no universitari de Catalunya, ,el Decret             
155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu                
professional docent i les normatives referents a la gestió de centres educatius públics publicades              
pel Departament.  
 
Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament per fer              
possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius                 
proposats en el PEC, en el projecte de direcció i en les diferents programacions anuals de                
centre.  
 
Les NOFC són vinculants per a totes els membres de la comunitat educativa del centre:               
professorat, alumnat, mares i pares del nostre alumnat i personal d’administració i serveis.  
Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar Les NOFC i les                 
seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts. 

TÍTOL 2. CONCRECIÓ PREVISIONS PEC 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica 
 
Els criteris per a l’organització dels grups d’alumnes 
Tot el que fa referència als criteris per la creació dels grups d’alumnat corresponents a la ESO                 
es troba desenvolupat al corresponent projecte curricular.  
 
Els criteris per a la formació dels equips docents i la coordinació dels mateixos. 
Tot el que fa referència a la formació dels equips docents i la coordinació dels mateixos també                 
es troba desenvolupat al projecte curricular de la ESO.  
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Els criteris per l’atenció a la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi d’escola              
inclusiva. Mecanismes d’acció i coordinació tutorial.  
 
Els criteris per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat així com els mecanismes i els                
procediments d’assignació dels recursos disponibles per a l’atenció de l’alumnat amb NEE, el             
que té trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i            
el que té altes capacitats també es troben desenvolupats al corresponent projecte curricular             
de la ESO.  

 

Capítol 2. Per orientar el retiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del   PEC 
 
El projecte educatiu i el projecte de direcció 
El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element              
l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, ha               
d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període i, si              
escau, ha de formular propostes en relació a l’adaptació o modificació, total o parcial, del               
projecte educatiu. 

 
El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals            
anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 
En l’actualització del projecte de direcció, en la renovació del mandat, s’han de tenir en               
compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es              
considerin pertinents, sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de noves, amb els            
indicadors corresponents, quan escaigui. 

 

Capítol 3. Aprovació, revisió i actualització del PEC 
 
La revisió, actualització i posterior aprovació del PEC es troben al corresponent mapa de              
processos del centre. Concretament dins el procés “ Elaborar i revisar el PEC” i el seu                
procediment associat “ PRC ERPE PEC Projecte educatiu de centre”.  
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TÍTOL 3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I 
COORDINACIÓ DEL CENTRE  

Capítol 1. Organigrama del centre 

 
La representació del mateix es troba en l’apartat annexos d’aquestes NOFC. Al llarg del mateix               
queda molt clara la idea del lideratge distribuït i que el centre cal que funcioni en tot moment                  
segons uns criteris clars d’eficàcia i eficiència. Des del centre entenem l’organigrama com un              
element viu que cal que s’adapti a unes necessitats de centre i entorn canviants. També volem                
que mitjançant el mateix la comunicació dins el centre flueixi en totes direccions, de manera               
horitzontal, descendent i ascendent.  

Capítol 2. Òrgans unipersonals de direcció 

2.1.  L’equip directiu  

Aquest és l’òrgan executiu del centre i les persones que en formen part ho fan de manera                 
coordinada en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip              
directiu la gestió del projecte de direcció. El conjunt de membres de l’equip directiu, de forma                
col·legiada, prenen decisions en matèries de la seva competència i elaboren els documents de              
gestió de centre i estratègics de la seva competència. Així mateix, l’equip directiu estableix els               
criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de               
coordinació.  
L’elecció, nomenament i cessament dels mateixos venen marcats per la normativa vigent. Les             
competències i funcions específiques també per la normativa vigent i en tot allò establert a les                
NOFC de centre. L’equip directiu del centre està format pel director del centre, que el presideix,                
sots directora de CF, caps d’estudi, coordinadora pedagògica i secretari. 

 2.2.  Director 

● Responsabilitzar-se de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, exercir          
la direcció pedagògica i ser el cap de personal. 

● Formular i presentar al claustre la proposta inicial de projecte educatiu i, si escau, les               
modificacions i adaptacions posteriors. 
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● Posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa i impulsar, d’acord            
amb els indicadors de progrés, l’avaluació del mateix. 

● Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels             
plantejaments tutorials , coeducatius i d’inclusió. També de tots els altres plantejaments            
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.  

● Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre            
i dirigir-ne l’aplicació i el seu compliment.  

● Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i           
impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre. 

● Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació            
de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de               
requisits o perfils propis d’alguns llocs de treball. 

● Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació             
general anual i vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum             
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

● Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació. 
● Representar el centre davant les diferents instàncies i exercir la representació de            

l'Administració educativa en el centre. 
● Convocar i presidir el claustre de professorat, el consell escolar i els actes acadèmics del               

centre. També executar els acords presos en l’àmbit de les seves competències.  
● Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa. 
● Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques adoptades per             

l’Administració. 
● Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al                  

centre. 
● Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions vigents i              

sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 
● Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general             

del centre conjuntament amb l'equip directiu i vetllar per l'elaboració, aplicació i revisió,             
quan s'escaigui, del projecte curricular del centre i per a la seva adequació al currículum               
aprovat pel govern de la Generalitat. 

● Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa. 
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● Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l’Institut, supervisar el compliment de              
les tasques i funcions que aquell hi té encomanades, i adoptar les resolucions             
disciplinàries que corresponen d’acord amb la normativa vigent.  

● Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern              
del centre, visar les actes i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva               
competència. 

● Tenir cura de la gestió econòmica de l’Institut i formalitzar els contractes relatius a              
l'adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d'obres, serveis i            
subministraments, d'acord amb la normativa vigent.  

● Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, i autoritzar les despeses i              
ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost del centre. 

● Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 
● Designar els/les caps d'estudis, sotsdirector/a de CF, coordinador/a        

pedagògic/a,secretari o secretària i proposar el seu nomenament al director o directora            
dels Serveis Territorials corresponent del Departament d'Ensenyament. També correspon         
al director o directora designar la resta d'òrgans unipersonals de govern i nomenar els              
de coordinació. Pel que fa referència al posterior cessament també és competència del             
director.  

● Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient              
per a l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui              
adscrit cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de              
les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, un cop escoltada la proposta dels               
departaments i de la resta de l’equip directiu.  

● Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general de l’alumnat, vetllant per              
l'harmonia de les relacions interpersonals. 

● Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i             
facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la                 
normativa vigent. 

● Promoure plans de millora de la qualitat a l’Institut, així com projectes d’innovació i              
d’investigació educativa. 

● Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del centre i            
trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament d'Ensenyament, un          
cop el Consell Escolar del centre n'hagi emès el corresponent informe. 
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● Formar part de la Comissió de Qualitat del Centre. 
● Obrir i resoldre els expedients disciplinaris segons la normativa vigent.  
● Presidir les corresponents reunions de caps de departament i aixecar acta de les             

mateixes. 
● El director o directora, a proposta de la persona responsable de coordinar el servei              

d'assessorament, designa el nombre de professors necessaris per prestar el servei           
d’assessorament i reconeixement en funció de la demanda prevista. 

● Totes les altres funcions establertes en la normativa vigent del Departament           
d'Ensenyament que siguin atribuïdes als directors/es dels centres. 

2.3.  Secretari 

● Dur a terme la gestió de l'activitat administrativa de l’Institut, sota el comandament del              
director o directora, i exercir, per delegació d’aquest o aquesta, la prefectura del             
personal d'administració i serveis adscrit a l’Institut, quan el director o directora així ho              
determini. 

● Tenir cura de les tasques administratives de l’Institut, tot atenent la seva programació             
general i el calendari escolar. 

● Vetllar per l'adequat acompliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i             
matriculació de l’alumnat, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

● Dur a terme la gestió de l’aplicatiu SAGA en la fase de matriculació de l’alumnat. 
● Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats            

d'acord amb la normativa vigent. 
● Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i              

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
● Exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del               

centre i d’altres òrgans col·legiats segons les directrius de direcció. 
● Estendre les certificacions i els documents oficials de l’Institut, amb el vist-i-plau del             

director. 
● Assumir les funcions de cap de manteniment del centre. 
● Elaborar els documents necessaris per a l’aprovació del pressupost anual de l’institut i la              

seva execució. 
● Aixecar actes dels corresponents claustres, consells escolars, reunions de la comissió 

TAC i de la junta directiva.  
● Coordinació de les diferents tasques de manteniment de l’edifici instal·lacions. 
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● Participació en la creació i revisió dels diferents documents del centre. 
● Supervisió del funcionament de les guàrdies al centre 
● Exercici de les funcions delegades pel director segons les establertes en la LEC i totes les                

altres que li encarregui, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental,            
dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions.  

● Estat de les obres al centre i proposta de pressupostos per futures actuacions. 
● Manteniment de la pàgina web del centre. 
● Coordinar la gestió del banc de llibres del centre i les gestions amb diferents editorials. 
● Crear els grups classe de les diferents etapes educatives als corresponents aplicatius del             

Departament d’Ensenyament. 
● Responsabilitzar-se de l’arxiu de les corresponents actes de les juntes de l’avaluació de             

les diferents etapes educatives que es centralitzaran a la secretaria del centre.  
● També totes les que li delegui el director d’ entre les previstes a l’article 147.4 de la LEC                  

i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió               
econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les             
instal·lacions, d’acord amb el PdD i s’incorpori a aquestes NOFC.  

● Formar part de la comissió de qualitat del centre.  
● Participar en la creació i revisió dels diferents documents de gestió de centre.  
● Càlcul i anàlisi dels indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit de             

responsabilitat.  
● Responsabilitzar-se de tots els objectius, estratègies i activitats de la PGA del seu àmbit              

de responsabilitat.  

2.4.  Cap d’estudis professorat ESO-BAT 

● Elaborar els horaris corresponents al professorat d’ESO, BATX i CAS segons els diferents             
criteris organitzatius i pedagògics establerts. També el seguiment dels mateixos i la seva             
avaluació interna.  

● Elaborar la proposta d’assignació als Departaments de coordinació didàctica de les           
matèries que aquests han d’impartir als diferents grups d’alumnes. 

● Exercir la prefectura immediata del personal docent que imparteix ensenyaments a l’            
institut. 

● Coordinar les activitats escolars reglades en l’àmbit dels horaris.  
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● Coordinar també, quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries     
(sortides) i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les                
aules i altres espais docents segons la naturalesa de les mateixes.  

● Supervisar l’assistència del professorat d’ESO i Batxillerat mitjançant els corresponents          
aplicatius i comunicar-ne les incidències al director del centre.  

● Vetllar per la prestació del servei educatiu davant absències del professorat o davant             
activitats escolars complementàries (sortides) de centre i organitzar les guàrdies          
corresponents.  

● Aplicar el protocol de centre establert per als casos de baixes de llarga durada, permisos               
i llicències. 

● Instar l’administració per tal que es cobreixen les baixes del professorat amb la màxima              
celeritat.  

● Responsabilitzar-se del pla d’acollida del professorat nou d’ESO i Batxillerat segons el            
procediment establert a nivell de centre.  

● Fixar les dates de les avaluacions, setmanes d’exàmens i altres esdeveniments 
acadèmics a realitzar al llarg del curs corresponents als estudis d’ESO i  Batxillerat 
conjuntament amb la coordinadora pedagògica i les coordinacions corresponents.  

● Aprovar les programacions dels estudis de Batxillerat un cop estiguin revisades pels Caps             
de Departament. 

● Realitzar la corresponent assignació de matèries i professors als corresponents grups           
classe de les etapes ESO, Batxillerat i CAS.  

● Substituir al director en els casos d’absència temporal del centre o malaltia.  
● Formar part de la comissió de qualitat i realitzar totes les accions necessàries per la               

implementació i consolidació del pla de qualitat i millora contínua de centre. 
● Vetllar pel compliment de les normes de convivència de l’institut. 
● Presidir i coordinar les reunions de la comissió de convivència, la realització de les              

diferents tasques assignades a la mateixa i aixecar la corresponent acta. 
● Ser el referent dins l’equip directiu en l’aplicació i actualització, durant el curs lectiu, de               

tota la normativa de centre referent a la convivència.  
● Donar suport als tutors/res de la ESO i Batxillerat, a la integradora social i a l’equip de                 

mediadors, en tots els aspectes referents a la convivència dins el centre i prendre les               
accions necessàries.  
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● Contactar amb les famílies, en el cas d’alumnat menor d’edat, quan s’iniciï un expedient              
disciplinari ordinari. En el cas d’alumnat major d’edat, contactar directament amb ells.  

● Encarregar-se de la tramitació dels expedients disciplinaris ordinaris de centre. 
● Traslladar a la resta de membres de l’equip directiu les propostes de la comissió de               

convivència pel seu estudi i posterior aprovació.  
● Coordinar totes les reunions amb els delegats/des de classe per tractar temes referents             

a la convivència del centre (mínim dos cops a cada curs acadèmic). 
● Portar el control trimestral de l’absentisme a la ESO, realitzar els corresponents informes             

trimestrals de seguiment del mateix conjuntament amb la integradora del centre.  
● Confeccionar i actualitzar tots els documents i procediments de centre relatius a l’àmbit             

de la convivència. 
● Supervisar el bon funcionament de totes les guàrdies del centre i de manera especial les               

corresponents als temps d’esbarjo i les dinàmiques que impliquen les mateixes.  
● Realitzar totes les altres tasques encomanades pel director del centre en aquells casos             

en que sigui necessari.  
● Coordinar totes les accions que afavoreixin un bon clima d’entesa dins la comunitat             

educativa. 
● També totes les que li delegui el director d’ entre les previstes a l’article 147.4 de la LEC                  

i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular,              
d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres           
activitats del centre i d’atenció a l’alumnat,  d’acord amb el PdD i s’incorpori a aquestes 
NOFC.  

● Formar part de la comissió de qualitat del centre 
● Prendre part en tots els procediments de centre en que hi formi part.  
● Participar en la creació i revisió dels diferents documents de gestió de centre.  
● Càlcul i anàlisi dels indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit de             

responsabilitat.  
● Responsabilitzar-se de tots els objectius, estratègies i activitats de la PGA del seu àmbit              

de responsabilitat.  

2.6.  Sotsdirectora CF 

● Elaborar els horaris de CCFF i FPB amb el suport pedagògic dels Caps de Departaments i                
coordinacions corresponents.  
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● Coordinar la gestió acadèmica de la formació dual als cicles formatius del centre             
conjuntament amb la cap d’estudis adjunt CF. 

● Supervisar l’assistència del professorat de CCFF, FPB i CAS corresponent a les            
especialitat de CF i la justificació de les corresponents absències mitjançant els            
corresponents aplicatius i comunicar-ne les incidències en aquest àmbit al director del            
centre.  

● Vetllar per la prestació del servei educatiu davant absències del professorat o davant             
activitats escolars complementàries (sortides) de centre i organitzar les guàrdies          
corresponents.  

● Aplicar el protocol de centre establert per als casos de baixes de llarga durada, permisos               
i llicències. 

● Instar l’administració per tal que es cobreixen les baixes del professorat amb la màxima              
celeritat.  

● Responsabilitzar-se del pla d’acollida del professorat nou de CCFF segons el procediment            
establert a nivell de centre.  

● Coordinar el procés d’elaboració i revisió de les concrecions curriculars de CCFF, Família i              
Cicle, conjuntament amb caps de Departament i coordinadores de cicle. 

● Aprovar les programacions dels diferents mòduls un cop estiguin revisades pels Caps de             
Departament. 

● Establir el calendari de setembre i el corresponent al curs acadèmic de CF, les dates 
de les corresponents juntes d’avaluació, lliurament de notes i altres esdeveniments           
pedagògics. 

● Fixar les dates de les avaluacions trimestrals, setmanes d’exàmens i altres           
esdeveniments acadèmics a realitzar al llarg del curs conjuntament amb les 
coordinadores de cicle. 

● Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació  
finals de CF, conjuntament amb la resta de membres de l’equip directiu.  

● Supervisar i revisar, fer esmenes o canvis  i fer signar les actes d’avaluació dels diferents  
cicles del centre. 

● Convocar i presidir  les reunions sectorials de Cicles conjuntament amb el director.  
● Convocar i presidir  les reunions de coordinació de cicles.  
● Impulsar les accions d’innovació i recerca educatives i de formació del professorat en             

l’àmbit de la formació professional i FPB. 
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● Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament          
referits a la Formació Professional. 

● Participar en la jornada de portes obertes de CF i FPB.  
● Supervisar conjuntament amb la coordinadora pedagògica el desenvolupament        

d’activitats conjuntes que es desenvolupin al centre i impliquin a la comunitat educativa             
del mateix.  

● Representar al centre en tot allò referent a mesures flexibilitzadores dins l’àmbit dels CF.  
● Traslladar al director del centre les corresponents propostes de convalidacions de           

l’alumnat que des del centre es puguin resoldre directament. En altres casos, com en el 
cas de les convalidacions singulars, donar trasllat a l’organisme competent per la seva             
posterior resolució.  

● Participar en el protocol de centre referent a les reclamacions de qualificacions i queixes              
presentades per l’alumnat , pares o professorat que qüestionin la prestació del servei en              
el centre.  

● Assistir a les reunions convocades per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals,           
Artístics i Especialitzats referents als temes de la seva competència. 

● Aplicar la normativa corresponent en relació a irregularitats i faltes de l’alumnat dels             
estudis CF dins el centre. 

● Formar part de la comissió de qualitat del centre.  
● Prendre part en tots els procediments de centre en que hi formi part.  
● Participar en la creació i revisió dels diferents documents de gestió de centre del seu               

àmbit de responsabilitat.  
● Càlcul, confecció i anàlisi dels indicadors, informes i memòries corresponents al seu            

àmbit de responsabilitat. 
● Responsabilitzar-se de tots els objectius, estratègies i activitats de la PGA del seu 

àmbit de responsabilitat.  

2.7.  Cap d’estudis adjunt CF 

● Donar suport en la sots directora de CF segons les necessitats de centre en l’àmbit de CF                 
i FPB 

● Impulsar les accions d’innovació i recerca educatives i de formació del professorat en             
l’àmbit de la CF i FPB. 

● Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament          
referits a la Formació Professional. 
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● Participar en la jornada de portes obertes de CF i FPB.  
● Supervisar conjuntament amb la coordinadora pedagògica el desenvolupament        

d’activitats conjuntes que es desenvolupin al centre i impliquin a la comunitat educativa             
del mateix.  

● Assistir a les reunions convocades per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals,           
Artístics i Especialitzats referents als temes de la seva competència.  

● Aplicar la normativa corresponent en relació a irregularitats i faltes de l’alumnat dels             
estudis d’FP bàsica i CAS dins el centre. 

● Supervisar la promoció i difusió de l’oferta educativa de CF i FPB. 
● Realitzar la gestió acadèmica i organitzativa de la FP bàsica i el  CAS.  
● Aplicar la normativa corresponent en relació a irregularitats i faltes de l’alumnat dels             

estudis d’FP bàsica i CAS dins el centre. 
● Supervisar la programació de l'acció tutorial de Formació Professional desenvolupada en           

el centre i fer-ne el seguiment conjuntament amb les coordinacions de cicles, que faran              
les propostes de millora corresponents. 

● Coordinar la implementació del PAT dins l’àmbit dels CF així com la seva millora              
continuada conjuntament amb les tutories corresponents. També la millora i revisió de            
tota la documentació i procediments dins l’àmbit de l’acció tutorial. 

● Assistir a les reunions convocades per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals,           
Artístics i Especialitzats referents als temes de la seva competència.  

● Assistir conjuntament amb la coordinadora de mobilitat a totes les reunions           
programades de la xarxa de centres dins el Programa de Mobilitat formativa i Cooperació              
internacional del centres de FP inicial i ensenyaments de règim especial. 

● Rebre les informacions del Departament d’Ensenyament en relació als projectes de           
mobilitat dels estudiants de CF del centre i traslladar-ho a la coordinadora de mobilitat. 

● Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les            
empreses de l’àrea d’influència.  

● Assistir i representar al centre en totes les reunions referents a temes del seu àmbit de                
responsabilitat.  

● Detectar les necessitats dels perfils professionals demandats pel mercat de treball i            
proposar adaptacions als cicles formatius del centre o l’àmbit territorial on s’ubica            
l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i els programes del Departament            
d’Ensenyament.  
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● Presidir  les reunions sectorials de Cicles conjuntament amb la Sots directora de CF. 
● Formar part de la Comissió de Qualitat del centre. 
● Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions del centre               

amb les empreses de l’entorn relacionades amb els cicles formatius que s’imparteixen. 
● Fer recerca d’empreses de l’entorn relacionades amb els cicles formatius que imparteix            

el centre per, un cop redactats els corresponents projectes, establir convenis amb les             
mateixes per al desenvolupament de la formació dual. 

● Coordinar el procés d’implementació de la formació dual als cicles formatius del centre             
conjuntament amb la sots directora de CF. 

● Fer formació al professorat del centre participant en els projecte de formació dual i en               
totes les gestions que la mateixa impliqui.  

● Participar en la creació i revisió dels diferents documents de gestió de centre del seu               
àmbit de responsabilitat.  

● Càlcul, confecció i anàlisi d’indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit            
de responsabilitat. 

● Responsabilitzar-se de tots els objectius, estratègies i activitats de la PGA del seu 
àmbit de responsabilitat.  
 

2.8.  Coordinadora pedagògica 

● Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica          
el seguiment i l'avaluació de les accions educatives en l’àmbit de l’ESO que es              
desenvolupen a l’Institut, sota la dependència del director o directora. 

● Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular de centre (PCC) i vetllar per             
la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes i nivells que               
s’imparteixen a l’institut. En el cas de batxillerat juntament amb la coordinadora de             
batxillerat. 

● Coordinar les accions formatives i de tutoria a realitzar en tots els nivells de la ESO. 
● Coordinar la oferta i l’assignació de les diferents matèries optatives que correspon a             

l’ESO. Vetllar per la correcta assignació de dites matèries als alumnes de l’ESO. 
● Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la           

diversitat dels diferents ritmes d’aprenentatge i la singularitat de l’alumnat, especialment           
d’aquell que presenta necessitats educatives especials (NEE) i en aquest cas, proposar            
les modificacions curriculars que es considerin necessàries. 
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● Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament           
d’Ensenyament quan s’escaigui. 

● Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i           
especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

● Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge de l’alumnat dels           
ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria i            
els corresponents als del cicle superior d'educació primària en el si de la zona escolar               
corresponent. 

● Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en             
relació amb les competències bàsiques, amb els objectius generals de etapa i amb els              
generals i terminals de cada matèria, juntament amb els caps de departament.  

● Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material digital didàctic i             
complementari utilitzat en els ensenyaments d’ESO que s'imparteixen a l’ Institut,           
juntament amb els/les caps de departament. 

● Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents nivells dels            
ensenyaments d’ESO impartits al centre. 

● Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del             
professorat que es desenvolupin a l’Institut, quan s’escaigui. 

● Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació            
finals d’ESO, conjuntament amb la resta de membres de l’equip directiu.  

● Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació de l’alumnat al llarg dels diferents cicles,             
etapes i nivells dels ensenyaments impartits al centre. 

● Confeccionar les diferents accions tutorials incloses en el pla d’acció tutorial (PAT) amb             
coordinació amb les coordinadores d la ESO i CF.  

● Coordinar i presidir les reunions setmanals de la CAD i estar al cas del pla d'absentisme. 
● Fomentar i portar a terme el traspàs d’informació dels alumnes provinents de primària a              

secundària.  
● Coordinar la realització de les diferents proves diagnostiques externes i internes a            

realizar en el centre juntament amb les coordinadores d’ESO. Posteriorment fer el            
tractament dels resultats obtinguts i fer difusió i anàlisi als responsables corresponents. 

● Formar part de la comissió de qualitat del centre.  
● Prendre part en tots els procediments de centre en que hi formi part.  
● Participar en la creació i revisió dels diferents documents de gestió de centre.  
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● Càlcul i anàlisi dels indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit de             
responsabilitat.  

● Responsabilitzar-se de tots els objectius, estratègies i activitats de la PGA del seu 
àmbit de responsabilitat.  
 

Capítol 3. Òrgans col·legiats de participació en el  govern i la gestió  del centre  
 
Els òrgans col·legiats de govern del centre el formen el Consell Escolar i el Claustre de 
professors.  

3.1.  Consell Escolar 

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del                
centre. 

La composició del Consell Escolar en l’Institut Vallvera és la següent:  
●El director de l’Institut, que n'és el president. 
●La cap d'estudis de professorat d’ESO i BATX.  
●Un regidor/a o representant de l'Ajuntament de Salt.  
●Sis membres del professorat escollits pel Claustre de professors/es. 
●Tres representants d’entre els pares i mares del centre. Un d’ells serà designat per              
l'associació de pares i mares d'alumnes del centre.  

●Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 
●Tres representants de l’alumnat del centre. 
●Un representat del personal d’atenció educativa de la USEE. 

3.2.  Funcions del Consell Escolar 

● Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres             
cinquenes parts dels membres. 

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

● Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de           
col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

● Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
● Aprovar la carta de compromís educatiu. 
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● Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
● Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
● Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o               

directora. 
● Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
● Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i           

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  
● Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer              

l'evolució del rendiment escolar.  
● Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.  
● Realitzar qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

3.3.  Reglament del Consell Escolar 

● El secretari de l’Institut, que actua de secretari  del Consell, amb veu i sense vot. 
● Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació             

secundària obligatòria. 
● El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total                

dels components del Consell. El nombre de representants de l’alumnat i de pares i mares  
● en conjunt, inclòs el designat per l'associació de pares i mares d’alumnes, no pot ser               

inferior a un terç del total dels components del Consell. 
● Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi               

mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
● Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors,           

ho són per un període de quatre anys. 
● El consell escolar es renova per meitats de les persones representants electes de cada              

sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat               
s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.  

● Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell              
escolar les convoca el director del centre amb quinze dies d’antelació, dins les dates que               
a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació 

● Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la següent               
candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits  
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● que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates                 
per cobrir-la,a vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.  

● La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la               
persona representant que ha causat la vacant. 

● La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que                
comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible              
o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació. 

● Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi              
el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del                 
centre privat concertat. En tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels  
respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la            
composició de les meses, que seran presidides pel director o directora, o persona de              
l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la                 
convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions. 

● El consell escolar es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el              
convoca el director o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A                
més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització. 
 

3.4.  Comissions   específiques del Consell Escolar 

● En el si del Consell Escolar es constitueix una Comissió Econòmica, integrada pel director              
o la directora, que la presideix, el/la Cap d’Estudis, el secretari o secretària, un/a 
professor/a, un pare o una mare i un/a alumne/a, designats/des pel Consell Escolar 
del centre d'entre els seus membres. 

● La Comissió Econòmica té les competències que expressament li delega el Consell            
Escolar. 

● L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són             
delegables. 

● El Consell Escolar del centre decideix renunciar a la constitució d’una Comissió            
Permanent i acorda reunir-se sempre en ple. 

● Són funcions de les comissions estudiar aspectes de l'àmbit del Consell que se'ls             
sol·licitin o considerin convenient aportar, informar-ne al Consell i elevar-hi propostes,           
així com desenvolupar les tasques que el Consell li encomani i col·laborar en la  
planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. 
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3.5.  Renovació parcial dels membres del Consell Escolar del centre 

● La primera renovació parcial dels membres electes dels consells escolars, representants           
del sector del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares de l’alumnat s'efectuarà amb               
els següents criteris: 

● Si el nombre total de membres electes del sector respectiu és parell, es renovarà la               
meitat dels membres. 

● Si el nombre total de membres electes del sector respectiu és senar, el nombre de               
membres a renovar serà l'arrodoniment per defecte de la meitat del nombre total. 

● El Consell Escolar del centre decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els              
membres concrets de cada sector afectats per la renovació. Si no s'assoleix la majoria              
exigida, els criteris són: 

o Sector professorat: els membres afectats per la renovació són successivament els           
demés recent destinació definitiva al centre, els de menys antiguitat com a            
funcionaris docents i els de menys edat. 

o Sector alumnat i de pares i mares de l’alumnat: els membres afectats per la              
renovació són els/les alumnes i els pares i les mares que, atesa l'edat i el curs                
escolar dels alumnes, tinguin previst deixar d'ésser membres de la comunitat           
educativa abans. En cas de coincidència de criteri, es procedirà a efectuar un             
sorteig. 

3.6.  Claustre de professors 

El Claustre de professors/es és l'òrgan propi de participació d'aquests en el control i  la 
gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del 
centre . Està integrat per la totalitat dels/les professors/es que hi presten serveis i el 

presideix el director o la directora. 
 

Totes les persones membres del claustre de professorat, amb independència de la seva 
situació escolar dins el són elegibles per formar part del Consell Escolar, amb l’única 
excepció del professorat substitut, que no és elegible. Com a membres del Consell Escolar del               
centre, poden ser membres de les comissions constituïdes en el seu si. 
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El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i sempre                
que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones                   
membres.  
 

Són funcions del Claustre de professors/es: 
● Participar en l'elaboració i modificació del Projecte Educatiu del Centre. 
● Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l'equip directiu sobre              

l'organització i la programació general del centre, i per al desenvolupament de les             
activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 

● Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar            
l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions. 

● Elegir els seus/les seves representants al Consell Escolar del centre. 
● Conèixer les propostes fetes a l’Administració educativa del nomenament i cessament de            

membres de l’equip directiu, així com els nomenaments de càrrecs per completar            
l’organització (Caps de departament, coordinadors/es, tutors/es...) 

● Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria de l’alumnat. 
● Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògica, i en el             

de la formació del professorat de l’Institut. 
● Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació de l’alumnat i del centre en general. 
● Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració de les Normes               

de Funcionament i Organització del Centre. 
● Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis del             

centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en             
general. 

● Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats/es. 
● Realitzar qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  
● A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la                

programació anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el               
marc del projecte educatiu de centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans unipersonals i             
col·legiats del centre.  
 

Capítol 4. Consell de direcció 
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Aquest Consell, màxima expressió del lideratge distribuït al centre, es convocarà per part             
de la direcció del centre per tractar aspectes pedagògics, metodològics, d’oferta formativa o             
aquells altres de caire estratègic que afectin a la planificació i organització futura del centre.               
La composició del mateix pot implicar als diferents òrgans de govern i coordinació del              
centre depenent de la temàtica a tractar dins el mateix. 

Capítol 5. Junta de caps de departament 

 
En formen part el/la director/a i els/les caps de departament del centre. Serà convocada              
per la direcció del centre per tractar temes que afectin al funcionament dels seus              
departaments i del centre. Les seves tasques tenen una estreta relació amb les de les/els               
caps de departament corresponents. 
També seran consultats per fixar criteris en l’assignació de pressupostos, per coordinar la             
utilització eficaç de les instal·lacions i material, per proposar millores en les corresponents             
concrecions curriculars de centre, per establir metodologies educatives aplicables en la           
pràctica docent, propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent del             
professorat, per coordinar I' acció dels diferents departaments, etc. 
A les reunions podran assistir altres membres de l’equip directiu i, per a tractar temes               
puntuals,  altres càrrecs unipersonals de coordinació. 

 
La Junta es reunirà sempre que sigui convocada per la direcció del centre. En la mateixa                
s’establiran les línies d’actuació en tots aquells temes que siguin de la seva competència.              
D’aquesta reunió se’n aixecarà acta, amb constància dels acords. El/la director/a vetllarà pel             
compliment dels mateixos.  

Capítol 6. Comissió de qualitat 
La Comissió de Qualitat ha de representar l’òrgan fonamental per poder portar a terme, 
amb eficiència i eficàcia, les estratègies i la metodologia del sistema de gestió de qualitat 
del centre, recolzant les actuacions de l’Equip Directiu del centre i del coordinador de 
qualitat. 
La Comissió, proposarà actuacions a seguir, d’acord amb la política de qualitat 
planificada i programada, als òrgans unipersonals i col·legiats de l’Institut, en l’àmbit de 
les seves competències. 
La Comissió de Qualitat estarà formada per les següents persones: 
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● L’Equip Directiu 
● El coordinador de qualitat 
● Professors nomenats pel director a proposta del coordinador de qualitat. 
Són competències de la Comissió de Qualitat: 
● Establir els objectius de qualitat, d’acord amb el Pla Estratègic del centre. 
●  Difondre la política de qualitat del centre. 
●  Fer el seguiment del sistema de gestió de qualitat (SGC) 
●  Planificar les auditories i fer-ne l’anàlisi del resultat 
● Analitzar les possibles no conformitats del SGC. 
●  Proposar accions de millora, incloent-hi les correctives i les preventives, quan s’escaigui.  

 

Capítol 7. Òrgans unipersonals de coordinació 

7.1.  Coordinador/a  de curs ESO 

● Coordinar el PAT del corresponent curs de la ESO conjuntament amb la coordinadora             
pedagògica, fer-ne el corresponent seguiment i participar en la seva revisió.  

● Coordinar les diferents activitats escolars complementàries del seu nivell conjuntament          
amb la coordinadora pedagògica i segons el procediment establert.  

● Convocar i coordinar els corresponents equips docents i aixecar acta dels mateixos. 
● Convocar i coordinar les reunions de tutors i aixecar acta de les mateixes. 
● En el cas de la coordinació de primer curs de la ESO, preparar conjuntament amb la                

coordinadora pedagògica el material necessari per les escoles de primària.  
● Convocar i coordinar les corresponents juntes d’avaluació inicial, trimestral i final i            

aixecar acta de les mateixes.  
● Fer les corresponents esmenes al llarg de les juntes d’avaluació. Un cop finalitzades,             

demanar a la cap d’estudis el canvi d’estat de les avaluacions en el cas de l’ordinària de                 
juny i l’extraordinària de setembre.  

● Un cop rebi el vist-i-plau de cap d’estudis generar les actes d’avaluació i demanar la               
signatura de tot l’equip docent. 

● Un cop signades lliurar-les a la secretaria del centre pel seu arxiu.  
● Comunicar als corresponents tutors/es que ja es poden generar els butlletins de notes.  
● Donar suport a l’equip directiu en l’organització i funcionament de les corresponents            

reunions d’inici de curs i la JPO.  
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● Formar part de la CAD de centre. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial.  
● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            

corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 

7.2.  Coordinador/a batxillerat  

● Coordinar i actualitzar el PAT de batxillerat de centre juntament amb la cap d’estudis. 
● Coordinar les diferents activitats escolars complementàries de batxillerat conjuntament         

amb la cap d’estudis d’ESO i BAT i segons el procediment establert.  
● Convocar i presidir les reunions de tutors de batxillerat i aixecar les corresponents actes. 
● Ajudar en la confecció o actualització dels processos i procediments del projecte de             

qualitat de centre relacionats amb el batxillerat. 
● Coordinar la realització de les corresponents juntes d’avaluació de primer i segon curs de              

batxillerat i introduir les possibles esmenes a les notes. 
● Posteriorment demanar a la cap d’estudis d’ESO i Batxillerat el canvi d’estat de les              

avaluacions i la generació de les actes.  
● Responsabilitzar-se que tots els membres de l’equip docent signin les actes d’avaluació. 
● Comunicar als corresponents tutors/es que poden fer la impressió dels butlletins de            

notes.  
● Convocar i presidir els corresponents equips docents i aixecar acta dels mateixos. 
● Coordinar tot el procés de prematrícula i matrícula a les PAU de l’alumnat. 
● Exercir la representació del centre en les PAU. 
● Actualitzar el llibret de batxillerat i altres materials conjuntament amb cap d’estudis. 
● Realitzar les corresponents visites amb el director del centre prèvies a la JPO 
● Donar suport a l’equip directiu en l’organització i funcionament de la JPO.  
● Donar suport al PAT de quart curs de l’ ESO pel que fa referència al batxillerat. 
● Donar suport al procés de preinscripció i matrícula als estudis de batxillerat del centre. 
● Donar suport a la cap d’estudis d’ESO i BATX en la confecció del calendari de batxillerat                

pel curs acadèmic. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells 

aspectes que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
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● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             
competencial.  

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.  

● Coordinar la gestió dels treballs de recerca a batxillerat. 
 

7.3.  Coordinador/a del Projecte de Qualitat i Millora contínua (PQiMC) 

El centre estableix un sistema de gestió educativa mitjançant la planificació i la implantació              
de processos participatius de millora continuada per tal de donar respostes a les necessitats              
i expectatives del seu personal, dels alumnes com a usuaris del sistema i del seu clients                
externs (famílies i empreses col·laboradores) i alhora intentar assolir els objectius fixats. 

Són funcions del coordinador de qualitat i de millora contínua: 
● Controlar tota la documentació generada pel Sistema de Gestió de Qualitat del centre. 
● Convocar, presidir i moderar, per delegació del director, les reunions de la Comissió 

de Qualitat del centre, així com estendre'n les actes. 
● Orientar els membres de la Comissió de Qualitat en les tasques que cal realitzar i sobre                

la metodologia de treball que cal emprar. 
● Supervisar l’elaboració del manual de qualitat i del manual de procediments, així com el              

control de les modificacions que s’hagin de fer. 
● Establir els mecanismes que permetin que la informació del sistema de gestió de qualitat              

arribi a tots els treballadors del centre. 
● Informar i comunicar a tot el personal que treballa en el centre, sobre la política i cultura                 

de la qualitat per tal de facilitar l’acceptació de la qualitat com a estratègia. 
● Organitzar accions formatives per tal de fomentar la cultura de la qualitat en el centre i                

resoldre dubtes i aclariments quant als processos i procediments de treball. 
● Proposar punts de millora a la Comissió de Qualitat del Centre, com a conseqüència de               

l’anàlisi de resultat de les diferents accions presses en l’àmbit de la qualitat. 
● Gestionar el procés de satisfacció inclòs en el mapa de processos. 
● Assistir a les reunions proposades pel Departament d’Ensenyament. 

7.4.  Coordinador/a informàtica 

● Comunicar d’avaries a GEPSE. 
● Actualitzar el moodle de centre a la versió 2. 
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● Crear i eliminar usuaris a l’entorn moodle. 
● Crear cursos i assignar  professors a l’entorn moodle. 
● Realitzar sessions de formació referents a l’entorn moodle. 
● Gestionar i comunicar usuaris al google apps. 
● Gestionar la web del centre. 
● Gestionar avaries amb telefònica referents a la xarxa. 
● Editar butlletí informatiu referents a les TAC del centre. 
● Donar suport a l’equip directiu en tot allò referent al manteniment i gestió dels diferents               

equipaments informàtics del centre.  

7.5.  Coordinador/a  riscos laborals 

● Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral. 
● Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la               

implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 
● Revisar periòdicament el pla d’emergència  
● Revisar periòdicament la senyalització del centre  
● Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat           

complementària a les revisions oficials 
● Controlar el manteniment de les instal·lacions: caldera, electricitat, gas, parallamps,          

equips d’extinció, alarmes, etc. i de les empreses instal·ladores corresponents          
(contractes de manteniment) 

● Notificació d’accidents laborals, portar un registre 
● Notificació d’incidents, portar un registre 
● Gestió de la Farmaciola de treballadors del centre. 
● Promoure actuacions d’ordre i neteja a les zones d’emmagatzematge, quadres 

elèctrics, etc.  Evitar obstacles a portes i recorreguts d’evacuació. 
● Col·laborar amb els tècnics del Servei de PRL en l’avaluació i el control dels riscos               

generals i específics del centre (seguiment de les avaluacions de riscos) i en la              
investigació dels accidents laborals del centre. 

● Donar la informació necessària al professorat en matèria de prevenció de riscos laborals. 
● Col·laborar amb l’organització de les revisions mèdiques. 
● Assistir a les reunions organitzades pel SPRL. Recollir informació en matèria de 

seguretat i salut. 
● Coordinació d’activitats empresarials.  
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7.6.  Coordinador/a del pla de comunicació de centre 

● El Servei de Comunicació té la missió de gestionar i dirigir des del punt de vista tècnic                 
les actuacions relatives a garantir l’existència de canals d’informació i comunicació entre            
l’Institut Vallvera, la comunitat educativa que la configuren, i els ciutadans i 
ciutadanes del municipi. 

● Difondre una imatge pedagògica adequada, per tal d’aconseguir que la institució estigui            
ben valorada per la ciutadania, les altres administracions i la societat en general. 

● Elaborar i implantar un pla de comunicació interna, com una eina estratègica per al              
conjunt del centre i la millora de la convivència.  

● Proposta de definició i direcció de la política informativa de l’Institut.  
● Elaboració, seguiment i avaluació de plans de comunicació, tant interna com externa,             

per a una òptima difusió de les tasques, activitats i projectes que realitza l’alumnat del               
centre. 

● Gestió de les relacions institucionals en l’àmbit de la comunicació. 
● Avaluació dels projectes proposats.  
● Gestionar, de manera tècnica i sistemàtica, els missatges generats per les coordinadores            

i difondre’ls amb mitjans propis i externs. Els destinataris d’aquests missatges són la             
pròpia organització del centre, pel que fa a la comunicació interna, i la ciutadania i tot                
l’àmbit d’influència del municipi, pel que fa a la comunicació externa. 

● Relació amb els mitjans de comunicació. 
● Seguiment del material audiovisual relatiu a les activitats del centre 
● Redacció de notícies per a mitjans de comunicació. 
● Elaboració de comunicats i notes de premsa. 
● Redacció i actualització de l’apartat de notícies de tv , entrada. 
● Realització de fotografies i gravacions d’àudio en format digital dels actes realitzats 

al centre.  
● Elaboració i anàlisi del recull de premsa. 
● Assessorament sobre el comportament davant els mitjans de comunicació 
● Disseny, implantació i seguiment dels elements gràfics que configuren la imatge del            

centre. 
● Disseny de publicacions, revista digital del centre. 
● Disseny dels materials impresos no externalitzats. 
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● Elaboració del calendari de realització de cada material. 

7.7. Coordinador/a de formació professional  

El coordinador/a de formació professional, sota la dependència de la sotsdirectora de CF, és              
nomenat per la direcció del centre, escoltada la sotsdirectora de CF d’entre el professorat              
que imparteix ensenyaments de formació professional al centre.  

  
Té les següents funcions: 
● Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors/es de pràctiques professionals. 
● Convocar i presidir les reunions amb els/les tutors/es de pràctiques. 
● Coordinar la gestió del lliurament de la documentació de l’alumnat de primer curs al              

darrer trimestre per tal de fer les corresponents sol·licituds d’exempcions.  
● Rebre les diferents sol·licituds d’exempció per part de la secretaria del centre pel seu              

posterior estudi i proposta de resolució. 
● Proposar la resolució de les diferents sol·licituds d’exempció del mòdul d’FCT i donar             

trasllat al director del centre per tal de realitzar el corresponent escrit de resolució de les                
mateixes i traspàs de tota la informació als corresponents tutors/res de grup i FCT. 

● Traslladar a l’expedient de l’alumnat les corresponents exempcions totals del mòdul           
d’FCT mitjançant el programari SAGA. 

● Realitzar la corresponent formació amb l’aplicatiu Qbid adreçada als tutors/es d’FCT. 
● Centralitzar tota la documentació bàsica referent a l’FCT de l’alumnat. A la finalització             

del curs, coordinar el lliurament dels expedients complerts de l’alumnat per part del             
tutors/es.  

● Cercar noves empreses, institucions o administracions per les pràctiques de l’alumnat a            
nivell nacional.  

● Iniciar el primer contacte amb les empreses, institucions i entitats que rebrà l’alumnat en              
pràctiques a l’inici de curs en cas que es consideri convenient. 

● Proposar, si escau, l’extinció de l’homologació de l’empresa i comunicar-la a la            
coordinadora territorial de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i          
Especialitzats. 

● Rebre i respondre a les demandes d’empreses que volen alumnat en pràctiques així com              
altres temes que es puguin plantejar.  

● Donar suport als tutors/es responsables en  la programació del mòdul d’FCT.  
● Actualitzar la guia del tutor/a d’FCT. 
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● Actualitzar tota la normativa referent a l’FCT. 
● Realitzar xerrades informatives sobre FCT per l’alumnat de primer curs dels diferents            

cicles formatius.  
● Realitzar la xerrada informativa a l’alumnat de primer de batxillerat a l’inici del tercer              

trimestre. 
● Formar part de la Comissió de mobilitat donant suport als tutors/es de mobilitat pel que               

fa a tota la gestió de l’aplicatiu qBid.  
● Assistir a les reunions convocades per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals,           

Artístics i Especialitzats referents als temes de la seva competència.  
● Assistir i representar al centre en totes les reunions referents a temes del seu àmbit de                

responsabilitat. 
● Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les            

empreses de l’àrea d’influència.  
● Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit territorial            

on s’ubica l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i els programes del             
Departament d’Ensenyament. 

● Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions del centre               
amb les empreses de l’entorn relacionades amb els cicles formatius que s’imparteixen. 

● Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT, del bloc i de                
l’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat. 

● Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de la                
finalització dels estudis que hagin cursat. 

● Gestionar la borsa de treball del centre i fer-ne la màxima difusió entre tots els sectors 
que en poden fer-ne ús. 

● Gestionar tot el referent als indicadors, informes, enquestes i memòries del seu àmbit 
de responsabilitat. 
o     Indicadors satisfacció d’empreses de CFGM 
o     Indicadors satisfacció d’empreses de CFGS 
o     Indicadors satisfacció alumnat FCT 
o     Índexs inserció laboral de cada CF 
o     Índex inserció laboral de CFGM 
o     Índex inserció laboral de CFGS 
o     Índex inserció professional de CFGM 
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o     Índex d’inserció professional de CFGS 
o     % alumnat que participa en projectes de mobilitat 
o     % alumnes que cursen la  mobilitat en cada CF 
o     Borsa de treball: 

·    Nº ofertes totals 
·    Nº ofertes per cada CF 
·    Nº ofertes cobertes amb alumnat del Vallvera 
·    % enquestes contestades 
·    Grau de satisfacció  de les empreses amb la borsa de treball 

● Qualsevol altra tasca que se li encomani, en relació amb les seves funcions. 
 

7.8  Coordinador/a de CF 

● Recollir i registrar a la intranet del centre la proposta d’activitats complementàries            
consensuada amb l’equip docent, que posteriorment serà revisada per la sotsdirectora           
de CF per la seva incorporació a la PGA.  

● Coordinar les activitats complementàries,  jornades, sortides i conferències dels cicles 
del seu àmbit de responsabilitat. Posteriorment proposar el professorat deslliurat en el            
cas de les sortides i/o les possibles necessitats d’espai en el cas de jornades i/o               
xerrades. Amb aquesta informació, per part de la Sotsdirectora CF, es realitzarà la gestió              
dels recursos humans i/o espais.  

● Entrar al registre de sortides de la intranet del centre totes les que es fan dins el cicle                  
del seu àmbit de responsabilitat.  

● Intervenir en la selecció de llibres de text i del material curricular del cicle per part del                 
corresponent equip docent i transmeteu-ho a la cap de departament.  

● Transmetre la proposta de l’equip docent en relació a la distribució de mòduls, alumnat,              
aules i tallers a la Cap de departament i aquesta ho transmetrà a la Sotsdirectora CF.  

● Intervenir en el procediment de reclamacions motivades per les qualificacions provinents           
dels cicles que coordina. 

● Organitzar conjuntament amb els tutors/es l’acollida de l’alumnat el primer dia de curs i              
la reunió de principi de curs amb les famílies en el cas dels CFGM. 

● Col·laborar amb la sotsdirectora de CF en l’elaboració dels horaris de curs. 
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● Col·laborar amb la sotsdirectora de CF en la planificació del calendari del curs, dates              
d’avaluacions, períodes de realització de les diferents convocatòries entre d’altres          
aspectes.  

● Convocar les reunions d’equip docent del cicle corresponent i aixecar acta de les             
mateixes.  

● Convocar i presidir les reunions de tutor/es del cicle corresponent per tal de fer i/o               
revisar el seguiment del PAT. 

● Supervisar la realització de les corresponents juntes d’avaluació amb els tutors/es,           
introduir les possibles esmenes a les notes, fer la impressió de les actes per la posterior 
signatura de tot l’equip docent i comunicar a la sotsdirectora de CF la conveniència del               
canvi d’estat de les mateixes.  

● Col·laborar conjuntament amb la cap de departament en la difusió dels CF, JPO i              
jornades tècniques.  

● Comunicar a la Coordinadora del Pla de comunicació del centre la divulgació de notícies 
en relació al cicle corresponent. Prèviament el professorat responsable d’aquella     
activitat, implementació i/o APS passarà la notícia al/a la coordinador/a del cicle            
corresponent. 

● Col·laborar, si s’escau, amb el cap de departament en la revisió de les programacions del               
seu Departament per a la posterior aprovació per la Sotsdirectora de CF per tal que               
siguin coherents amb la CCCF 

● Col·laborar, si s’escau, amb el cap de departament en la revisió trimestralment del             
seguiment de les programacions. 

● Vetllar per l’adquisició del perfil professional definit  pel currículum i l’equip docent. 
● Dinamitzar l’equip docent per assolir els objectius proposats al inici de curs. 
● Atendre les demandes del professorat pedagògiques 
● Revisar els continguts del cicle publicats a la web del centre i informar al secretari del                

centre per la seva actualització.  
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells 

aspectes que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
● Participar en l’elaboració i/o revisió i/o actualització dels diferents documents de gestió            

de centre del seu àmbit competencial, com per exemple: 
o     Power point del CF corresponent per la jornada portes obertes 
o     Memòria equip docent del CF corresponent de final de curs 
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o     Triptic/diptics del CF corresponent 
● Recopilar i si és necessari el càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels              

indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 
o     Indicadors d’abandonament 
o     Indicadors d’absentisme del 5% i 25% 
o     Indicadors de promoció 
o     Indicadors de graduació 
o     Indicadors de rendiment acadèmic 
 

7.9.  Coordinació FP DUAL  

● Fer recerca d’empreses de l’entorn relacionades amb els cicles formatius que imparteix            
el centre per, un cop redactats els corresponents projectes, establir convenis amb les             
mateixes per al desenvolupament de la formació dual. 

● Coordinar el procés d’implementació de la formació dual als cicles formatius del centre. 
● Fer formació al professorat del centre participant en els projecte de formació dual i en               

totes les gestions que la mateixa impliqui.  
● Establir un contacte mínim mensual amb les empreses.  
● Gestionar el Qbid dual. 
● Fer-se càrrec de la formació dels tutors/res d’empresa. 
● Formar, orientar i donar suport  als tutors/res de dual del centre educatiu. 
● Fer el corresponent seguiment de l’FP dual. 
● Trametre a la DGFP el corresponent informe per cada projecte.  
● Realitzar i actualitzar tota la documentació i procediments referents a l’FP dual.  
● Representar el centre educatiu a les diferents reunions o convocatòries referents a l’FP             

dual. 
● Centralitzar tota la informació rebuda al centre en referència a l’FP dual.  
● Fer el càlcul de tots els indicadors corresponents a l’àmbit de l’FP dual. 
● Presidir la comissió d’FP dual, que es trobarà un mínim d’un cop al trimestre, i aixecar 

acta de les reunions de la mateixa.  
● Oferir assessorament a tots els nous cicles que vulguin començar en dual.  
● Dur un check-list de la situació de cada projecte dual.  
● Explicar al claustre tot allò referent a la situació de l’FP dual i el seu desenvolupament                

als diferents estudis.  
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● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells 
aspectes que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  

● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit 
competencial, com per exemple  
o     Memòria anual de la formació en alternança en el centre 
o     Power point explicatiu de la  formació en alternança, si s’escau 
o     Tríptic i díptics  de cada cf relacionats amb la formació en alternança si s’escau. 

●  Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries             
corresponents al seu àmbit de responsabilitat, com per exemple. 
o     % alumnes que cursen la  modalitat dual a l’empresa en cada CF 
o     Nº de convenis Duals signats per cada CF 
o     % inserció laboral de l’alumnat que ha realitzat la modalitat dual en l’empresa 

7.10. Coordinació FP DUAL Dependència 

● Fer recerca d’empreses de l’entorn relacionades amb el CFGM d’Atenció a les persones             
en situació de dependència que imparteix el centre per, un cop redactats els             
corresponents projectes, establir convenis amb les mateixes per al desenvolupament          
de la formació dual. 

● Coordinar, juntament amb la coordinadora de DUAL, el procés d’implementació de la            
formació dual el CFGM   d’Atenció a les persones en situació de dependència. 

● Establir un contacte mínim mensual amb les empreses del CFGM d’Atenció a les             
persones en situació de dependència. 

● Col·laborar en formar, orientar i donar suport als tutors/res de dual del CFGM             
d’Atenció a les persones en situació de dependència del centre educatiu. 

● Fer el corresponent seguiment de l’FP dual del CFGM d’Atenció a les persones en              
situació de dependència. 

● Centralitzar tota la informació rebuda al centre en referència a l’FP dual el CFGM              
d’Atenció a les persones en situació de dependència. 

● Fer el càlcul de tots els indicadors corresponents a l’àmbit de l’FP dual del el CFGM                
d’Atenció a les persones en situació de dependència. 

● Dur un check-list de la situació del projecte dual del CFGM d’Atenció a les persones en                
situació de dependència. 
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● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               
que afectin a la línia pedagògica i metodològica del CFGM d’Atenció a les persones en               
situació de dependència. 

● Participar en l’elaboració i revisió i/o actualització dels diferents documents de gestió de             
centre del seu àmbit competencial, com per exemple: 

o Power point explicatiu de la formació en alternança, si s’escau CFGM d’Atenció            
a les persones en situació de dependència. 

o Tríptic i díptics del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència             
relacionats amb la formació en alternança si s’escau. 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            
corresponents al seu àmbit de responsabilitat, com per exemple. 

o % alumnes que cursen la modalitat dual a l’empresa en c CFGM d’Atenció a les               
persones en situació de dependència. 

o Nº de convenis Duals signats per CFGM d’Atenció a les persones en situació de              
dependència. 

o % inserció laboral de l’alumnat que ha realitzat la modalitat dual en l’empresa             
CFGM   d’Atenció a les persones en situació de dependència. 

 

7.11.  Coordinadora de mobilitat i cooperació internacional de CF 

● Assistir a totes les reunions programades de la xarxa de centres dins el Programa de               
Mobilitat formativa i Cooperació internacional del centres de FP inicial i ensenyaments de             
règim especial, i realitzar les activitats que s’acordin en aquestes. 

● Cercar noves empreses, institucions o administracions per les pràctiques de l’alumnat a            
nivell internacional.  

● Realitzar i coordinar tots els tràmits necessaris per tal de gestionar les beques Erasmus              
+ a través del SEPIE (Servei Espanyol per a la internacionalització de l’Educació) si es               
dóna el cas. 

● Vehicular totes les gestions documentals i econòmiques amb el Departament          
d’Ensenyament que implica la mobilitat dels estudiants de CF del centre.  

● Traslladar al tutor/a d’FCT de mobilitat o responsable de l’estada del cicle les             
informacions rebudes des del Departament d’Ensenyament per tal que pugui realitzar           
totes les gestions assistencials, documentals i econòmiques amb l’alumnat de mobilitat           
del cicle corresponent. 
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● Fer una xerrada informativa de mobilitat a l’alumnat de segon curs de CF durant el               
primer trimestre. 

● Presidir la Comissió de mobilitat. 
● Planificar i/o organitzar conjuntament amb el responsable de l’estada del cicle l’acollida            

del professorat i/o alumnat d’altres països amb els quals tenim establert un compromís;             
planificar visites d’estudi a institucions i/o centres, visites culturals a la ciutat, fer             
l’acompanyament a l’alumnat durant la seva estada,... 

● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit 
competencial, com per exemple: 

o Memòria anual de la mobilitat al centre. 
o Power point explicatiu de la mobilitat, si s’escau 
o Tríptic i díptics relacionats amb la mobilitat si s’escau. 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i 
memòries corresponents al seu àmbit de responsabilitat, com per exemple. 

o % alumnes que cursen la  mobilitat en cada CF 
o % professorat que fa activitats englobades en la mobilitat (estades) 
o Índex de la mobilitat del professorat del centre 

7.12.  Coordinador/a Formació Professional Bàsica 

● Vetllar i supervisar la realització de la Concreció Curricular de FPB el pla d’estudis i les                
activitats del centre que afecten al departament didàctic. 

● Revisar les programacions de la FPBàsica per a la posterior aprovació per la             
Sotsdirectora de CF  per tal que siguin coherents amb la CCCF 

● Revisar trimestralment el seguiment de les programacions de FPBàsica que coordina i si             
s’escau, i recollir-ho en l’acta d’equip docent corresponent 

● Vetllar per l’adquisició del perfil professional definit  pel currículum i l’equip docent. 
● Dinamitzar l’equip docent per assolir els objectius proposats al inici de curs. 
● Atendre les demandes del professorat pedagògiques 
● Planificar i/o organitzar conjuntament amb la Sotsdirectora de CF el calendari anual dels             

dos cursos d’ FPB. 
● Responsabilitzar-se de la revisió de tota la documentació de centre corresponent a            

l’àmbit de l’ FPB així com dels seus procediments. 
● Coordinar les reunions dels equips docents d’ FPB i aixecar les actes corresponents. 
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● Coordinar les juntes d’avaluació que es realitzin al llarg del curs, fer les esmenes              
corresponents a les actes d’avaluació, generar-les, responsabilitzar-se de que consti la           
signatura de tot l’equip docent a les mateixes i lliurar-les finalment a la secretaria del               
centre.  

● Col·laborar amb la sotsdirectora de CF en l’elaboració dels horaris de curs. 
● Donar el vist-i-plau al corresponents tutors/res per la impressió dels butlletins de notes             

de les diferents avaluacions. 
● Entrar a la intranet de centre totes les sortides que es facin dins l’àmbit de l’FPB i                 

coordinar les mateixes amb la Sotsdirectora de CF.  
● Prendre part en representació del centre en totes les reunions relacionades amb l’àmbit             

de la FPB. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial.  
o Memòria anual de FPBàsica 
o Power point de FPBàsica per la jornada de portes obertes 
o Tríptics i díptics de FPbàsica. 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            
corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 

o Indicadors d’abandonament 
o Indicadors d’absentisme del 5% i 25% 
o Indicadors de promoció 
o Indicadors de graduació 
o Indicadors de rendiment acadèmic 
o Indicadors d’alumnes que obtenen el títol en GESO  

7.13. Coordinador/a Servei de Mesures flexibilitzadores (Servei d’assessorament i         
reconeixement) 

Servei d’assessorament 
● Programar, organitzar i coordinar el servei d’assessorament.  
● Promoure el servei i informar a les persones interessades, gestionar la direcció d’email:             

serveifp@iesvallvera.cat , i el formulari d’informació de la web del centre. 
● Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei d’assessorament.  
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● Gestionar les reclamacions i incidències del procés. 
● Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment. 
● Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual, segons instruccions extretes            

del portal Odissea. 
● Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries, extretes de l’aplicatiu de             

gestió servei fp. 
● Millorar la qualitat del procediment. 
● Assistir a les reunions d’informació i actualització relacionades amb el servei           

d’assessorament. 
● Crear les juntes de reconeixement per cada procediment. 
● Facilitar la documentació actualitzada als assessors/es, s’extreu del portal Odissea. 
● Donar la informació al secretari/ administrador del centre per poder gestionar les            

minutes dels assessors/es i coordinació i les despeses que es puguin originar del servei. 
● Publicar les convocatòries del servei així com els resultats tant a la web com al taulell                

d’anuncis del centre. 
● Convocar les reunions i realitzar les actes corresponents. 
● Prendre part en representació del centre en totes les reunions relacionades amb l’àmbit             

de les mesures flexibilitzadores. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial.  
o Memòria anual del servei d’assessorament 
o Power point de del servei d’assessorament 
o Tríptics i díptics del servei d’assessorament. 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.  

o % aspirants que han realitzat l’assessorament 
 
Servei de reconeixement 

● Programar, organitzar i coordinar el servei. 
● Promoure el servei i informar a les persones interessades, gestionar la direcció d’email:             

serveifp@iesvallvera.cat , i el formulari d’informació de la web del centre. 

 
Arxiu:  NOFC INS Vallvera.doc 

Pàgina 40 de 127 
Elaborat per: Equip directiu   

Versió: 9 Revisat per:   Coordinador qualitat  
(Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès) Data: 19/06/2019 

 

mailto:serveifp@iesvallvera.cat


NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INS VALLVERA (NOFC) 
 

● Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei de reconeixement acadèmic dels             
aprenentatges.  

● Gestionar les reclamacions. 
● Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment. 
● Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual, segons instruccions extretes            

del portal Odissea. 
● Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries, extretes de l’aplicatiu de             

gestió servei fp. 
● Assistir a les reunions d’informació i actualització relacionades amb el servei           

d’assessorament. 
● Crear les juntes de reconeixement per cada procediment. 
● Facilitar la documentació actualitzada als assessors, s’extreu del portal Odissea. 
● Donar la informació al secretari/ administrador del centre per poder gestionar les            

minutes dels avaluadors i la coordinació del servei i totes les despeses que es puguin               
originar del servei de reconeixement. 

● Publicar les convocatòries del servei de reconeixement així com els resultats tant a la              
web com al taulell d’anuncis del centre. 

● Col·laborar en la gestió de les certificacions. 
● Col·laborar en la gestió d’obertura d’expedients. 
● Mantenir i millorar la qualitat del servei. 
● Convocar les reunions i realitzar les actes corresponents. 
● Convocar les reunions i realitzar les actes corresponents. 
● Prendre part en representació del centre en totes les reunions relacionades amb l’àmbit             

de les mesures flexibilitzadores. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial.  
o   Memòria anual del servei d’assessorament. 
o Power point de del servei d’assessorament. 
o Tríptics i díptics del servei d’assessorament. 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.  
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o %aspirants que han realitzat l’assessorament. 

7.14.  Coordinador/a AICLE 

● Donar suport i coordinar el professorat amb perfil lingüístic en l’elaboració de les             
activitats AICLE.  

● Impartir, si s’escau, formació al professorat sobre metodologia AICLE. 
● Convocar les reunions amb el professorat AICLE i realitzar les actes corresponents, si             

s’escau. 
● Prendre part en representació del centre en totes les reunions relacionades amb l’àmbit             

de l’AICLE. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica AICLE.  
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial. 
o Memòria anual AICLE 
o Tríptics i díptics dels diferents CF en anglès.  

● Càlcul, introducció i anàlisi als aplicatius necessaris dels indicadors corresponents al seu            
àmbit de responsabilitat i que són els següents: 

o % d’alumnat que supera les activitats AICLE en mòduls no lingüístics 
o % de superació del mòdul d’anglès tècnic.  

● Realització d’informes i memòries corresponents al seu àmbit de responsabilitat.  
 

7.15. Coordinador/a d’Emprenedoria  

Amb l’alumnat d’ESO-Batxillerat:  
 

● Implementar la nova matèria: “Orientació professional i iniciativa emprenedora” (4t          
ESO).  

● Desenvolupar la perseverança, creativitat i confiança en un mateix.  
● Descobrir les habilitats i interessos personals i els riscos d’abandonar els estudis. 
● Comprendre la relació entre economia i empresa, així com el funcionament del mercat             

entre països en un món globalitzat.  
 
Amb l’alumnat de CCFF: 

● e) Generalitzar la nova matèria d’FP “Empresa i iniciativa emprenedora”. 
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● f) Aplicar de manera pràctica els coneixements obtinguts, fomentant el treball en equip.  
● g) Comprendre la realitat social i econòmica que els envolta, estimulant la capacitat             

crítica.  
● h) Analitzar les aptituds requerides en el mercat laboral i comparar-les amb els seus              

interessos i habilitats. I en general:  

● i) Donar xerrades periòdiques sobre com emprendre, quins serveis d’ajuda hi ha,  donar             
xerrades de motivació en la vocació emprenedora de l’alumnat. 

● j) Crear un servei d’assessorament dintre del centre, que juntament amb els serveis que              
s’ofereixen des de l’Ajuntament, Generalitat i altres guiï a l’alumne a poder portar la seva               
idea a term 

7.16.  Cap de departament didàctic ESO-BATX 

● Revisar les programacions del seu departament en les dates fixades.  
● Revisar trimestralment el seguiment de les programacions i recollir-ho en l’acta de            

departament corresponent. 
● Coordinar el registre de seguiment de les diferents programacions dins el seu            

departament.  
● Responsabilitzar-se de l’acollida del professorat nou del seu departament segons el           

procediment establert pel centre.  
● Gestionar el funcionament del departament, en cas d’absències del professorat en els            

casos que sigui necessaris, juntament amb la cap d’estudis de professorat corresponent. 
● Coordinar la participació del departament en tot allò necessari per la confecció dels             

diferents documents de centre, fonamentalment la programació general de centre i la            
posterior memòria. 

● Coordinar la realització dels informes i valoracions corresponents als alumnes que han            
fer les proves de setembre juntament amb la resta de professors del departament. 

● Coordinar la realització i posterior correcció de les activitats d’estiu de la ESO             
corresponents a les matèries del seu departament segons les orientacions pedagògiques           
de centre. 

● Coordinar la realització i posterior correcció de les proves de setembre de la ESO              
corresponents a les matèries del seu departament segons les orientacions pedagògiques           
de centre.  
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● En el cas dels Departaments corresponents a matèries instrumentals, organitzar la           
correcció de les corresponents proves diagnòstiques de tercer curs de la ESO.  

● Fer d’enllaç entre direcció i els professors del departament. 
● Assistir a les reunions convocades per la direcció del centre i transmetre tot allò tractat a                

les mateixes als membre del seu Departament.  
● Convocar i presidir les reunions amb els professors del seu departament i realitzar les              

corresponents actes a iEducació. 
● Participar activament en el procediment del banc de llibres del centre.  
● Elaborar o mantenir l’inventari del departament corresponent. 
● Responsabilitzar-se de la gestió econòmica  del seu departament.  
● Vetllar pel procés de recuperació de matèries de cursos anteriors i la realització de les               

mateixes en les dates fixades en la corresponent programació anual del centre.  
● Altres tasques encomanades pel director segons els diferents protocols establerts per les            

normes del centre i oficials.  
● Gestionar els indicadors del seu àmbit de treball així com participar en l’elaboració dels              

diferents documents de gestió de centre del seu àmbit competencial.  
 

7.17. Coordinació Activa FP 

● Donar suport i coordinar el professorat que està implicat en el projecte ACTIVA FP  
● Impartir, si s’escau, formació al professorat sobre metodologia ACTIVA FP. 
● Convocar les reunions amb el professorat implicat en el projecte ACTIVA FP i realitzar les               

actes corresponents, si s’escau. 
● Prendre part en representació del centre en totes les reunions i xarxes relacionades amb              

l’àmbit de ACTIVA FP. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica relacionada amb els projectes ACTIVA             
FP.  

● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             
competencial.  

● Càlcul, introducció i anàlisi als aplicatius necessaris dels indicadors corresponents al seu            
àmbit de responsabilitat.  

● Realització d’informes i memòries corresponents en relació a l'ACTIVA FP 
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7.18.  Cap de departament CF 

● Vetllar i supervisar la realització de la Concreció Curricular de cicles (CCCF), el pla              
d’estudis i les activitats del centre que afecten al departament didàctic. 

● Revisar les programacions del seu Departament amb la col·laboració dels/les          
coordinadors/es corresponents, si s’escau, per a la posterior aprovació per la           
Sotsdirectora de CF  per tal que siguin coherents amb la CCCF 

● Revisar trimestralment el seguiment de les programacions amb la col·laboració dels/les           
coordinadors/es corresponents, si s’escau, i recollir-ho en l’acta de departament          
corresponent.  

● Coordinar les reunions de departament, aixecar-ne acta i deixar constància per escrit 
dels acords. 

● Assignar conjuntament amb les coordinacions de cicles la distribució de mòduls entre el  
professorat del departament segons la normativa de centre i sempre amb el 
vist-i-plau de la Sotsdirectora de CF. 

● Fomentar i proposar cursos de formació i actualització del professorat i innovacions 
educatives. 

● Realitzar la gestió econòmica del departament i el corresponent retiment de comptes,            
control d’ingressos i despeses, realitzar els pressupostos anuals de compres en           
col·laboració de les diferents coordinacions de cicle. 

● Assistir a les reunions corresponents al seu àmbit de responsabilitat: caps de            
departament, si és necessari, coordinació de cicles i d’altres que li encomani la Direcció. 

● Supervisar i coordinar les hores de manteniment dels tallers assignades al professorat            
del departament, realitzar les corresponents comandes juntament amb els/les         
responsables del manteniment de taller. i tenir constància de l’inventari en format            
digital. 

● Responsabilitzar-se de l’acollida del professorat nou del seu Departament segons el           
procediment establert pel centre i, si és necessari, fer la corresponent derivació a la              
coordinació de cicle corresponent.  

● Coordinar la participació del departament en tot allò necessari per la confecció dels             
diferents documents de centre.  

● Recollir propostes del professorat del departament i traslladar-les a l’equip directiu. 
● Col·laborar conjuntament amb les coordinacions de cicle en la difusió dels mateixos i en              

les JPO.  
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● Col·laborar amb la sotsdirectora de CF en l’elaboració dels horaris de curs. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica.  
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial.  
● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i 

memòries corresponents al seu àmbit de responsabilitat.  
 

7.19. Cap de departament de FOL 

● Vetllar i supervisar la realització de la Concreció Curricular de cicles (CCCF), el pla              
d’estudis i les activitats del centre que afecten al departament didàctic. 

● Revisar les programacions del seu Departament amb la col·laboració dels/les          
coordinadors/es corresponents i/o altres cpas de departament, si s’escau, per a la            
posterior aprovació per la Sotsdirectora de CF  per tal que siguin coherents amb la CCCF 

● Revisar trimestralment el seguiment de les programacions amb la col·laboració dels/les           
coordinadors/es corresponents, si s’escau, i recollir-ho en l’acta de departament          
corresponent. 

● Coordinar les reunions de departament, aixecar-ne acta i deixar constància per 
escrit dels acords. 

● Assignar conjuntament amb les coordinacions de cicles la distribució de mòduls entre el             
professorat del departament segons la normativa de centre i sempre amb el vist-i-plau             
de la Sotsdirectora de CF. 

● Fomentar i proposar cursos de formació i actualització del professorat i innovacions 
educatives. 

● Realitzar la gestió econòmica del departament i el corresponent retiment de comptes,            
control d’ingressos i despeses, realitzar els pressupostos anuals de compres 

● Assistir a les reunions corresponents al seu àmbit de responsabilitat: caps de            
departament, si és necessari, coordinació de cicles i d’altres que li encomani la Direcció. 

● Responsabilitzar-se de l’acollida del professorat nou del seu Departament segons el           
procediment establert pel centre i, si és necessari, fer la corresponent derivació a la              
coordinació de cicle corresponent. 

● Coordinar la participació del departament en tot allò necessari per la confecció dels             
diferents documents de centre. 
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● Recollir propostes del professorat del departament i traslladar-les a l’equip directiu. 
● Col·laborar conjuntament amb les coordinacions de cicle en la difusió dels mateixos i 

en les JPO.  
● Col·laborar amb la sotsdirectora de CF en l’elaboració dels horaris de curs. 
● Formar part del consell de direcció del centre per prendre part en tots aquells aspectes               

que afectin a la línia pedagògica i metodològica. 
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit 

competencial. 
● Formar  part i col·laborar amb l’equip docent d’un projecte d’FP dual. 
● Preparar de l’organització del cicle formatiu en dual: 

o Contactar amb les empreses, si s’escau. 
o Col·laborar en l’anàlisi de les possibilitats d’organització del cicle formatiu. 
o Col·laborar en la preparació de l’alternança a l’empresa (contractació, etc). 
o Impartició dels mòduls professionals FOL i EIE en dual 
o Programar les activitats d’ensenyament-aprenentatge tenint en compte les        

activitats formatives transversals i les pròpies dels mòduls. 
o Realitzar la valoració de l’alumnat en relació a l’assoliment dels resultats           

d’aprenentatge. 
o Seguiment del cicle formatiu en dual 
o Formar part de l’equip de seguiment del conveni amb l’empresa. 
o Col·laborar en l’elaboració de la memòria final de la promoció DUAL. 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            
corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 
 

7.20.  Responsables manteniment de tallers CF  

● Vetllar perquè les instal·lacions, instruments, i maquinària del seu taller/espai es           

mantingui en condicions de seguretat activa i passiva. 

● Assegurar que als tallers i espais específics es mantinguin de manera ben visible les              

normes i instruccions bàsiques de seguretat i manteniment. 

● Comunicar les incidències a través d’i-Educació al personal responsable i també al/a la             

cap de departament. 
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● Realitzar l'inventari del material inventariable el mes de juny per a la memòria i fer el                

seguiment durant el curs. 

● Realitzar la comanda de material necessari per al curs acadèmic i les reposicions             

necessaries que calguin, sota la supervisió del/a cap de departament. 

● Vetllar per l’adequada neteja i ordre de l’espai i/o aula taller. 

● Explicar el funcionament de l’aula al professorat novell a l’inici del curs i facilitar la guia                

del taller. 

● Elaborar propostes de millora en la gestió del manteniment de taller i d’altres si, s’escau 

● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial: 
o Excel i inventari del material de cada aula o taller 

● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i 

memòries corresponents al seu àmbit de responsabilitat 

7.21.  Nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de coordinació  

● En funció de les necessitats del centre, d’acord amb els criteris del seu projecte educatiu               
concretats en el projecte de direcció que en cada moment sigui vigent, i també quan així  
ho prescriguin normes amb rang de llei, els centres es doten d’òrgans unipersonals de              
coordinació. 

● Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions             
previstes a les normatives d’Ensenyament o adients a les necessitats del centre            
derivades de l’aplicació del projecte educatiu. De l’exercici de les seves funcions            
responen els òrgans de coordinació  davant de l’equip directiu. 

● En el cas de l’ Institut Vallvera la normativa específica pel que fa al nomenament i                
cessament dels òrgans unipersonals de coordinació és la següent:  

● Com a norma general els òrgans de coordinació unipersonals són nomenats pel director             
del centre un cop escoltat l’equip directiu i consensuats els mateixos.  

● Tot i això i, degut a la necessària coordinació amb equips de treball més o menys                
nombrosos i a les característiques específiques de determinats òrgans es fixen           
determinats procediments de nomenament dels següents òrgans unipersonals de         
coordinació: 

● El coordinador/-a d’ FP és nomenat/-da pel Director un cop escoltada la Sots directora              
de CF 
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● En el cas del càrrec de cap de departament, és el departament qui fa la proposta, entre                 
el professorat del departament didàctic o departament de la família professional           
corresponent que tingui la condició de catedràtic/a. En cas que cap dels funcionaris que              
tingui aquesta condició opti al càrrec, circumstància aquesta que es farà constar en acta,              
caldrà aplicar el següent: Es proposaran els funcionaris de carrera, en servei actiu i amb               
destinació definitiva al centre (DD).  

● Si cap d’ells no hi opta, circumstància aquesta que es farà també constar en acta, pot                
proposar-se qualsevol altre/-a professor/-a del departament. El/la cap de departament          
és nomenat/-da pel Director un cop escoltada la Sots directora de CF. 

● En el cas del càrrec de coordinador/-a de cicle, també és el departament qui fa la                
proposta, entre el professorat que en forma part. En aquest cas la proposta cal que               
recaigui en primer terme sobre funcionaris de carrera, en servei actiu i amb destinació              
definitiva al centre (DD). Si cap d’ells no hi opta, circumstància aquesta que es farà               
també constar en acta, pot proposar-se qualsevol altre/-a professor/-a del departament.           
El coordinador/-a de cicle és nomenat/-da pel Director un cop escoltada la Sots directora              
de CF. 

● Les tutories de cada grup es nomenen, escoltada la Sots directora de CF, entre el               
professorat dels equips docents dels diferents cicles del centre. La mateixa pot demanar             
l’assessorament del Cap de Departament i/o coordinadors/-es de cicles. Les tutories           
s’assignaran entre el professorat que tingui jornada sencera al centre, durant tot el curs. 

● Les tutories de pràctiques professionals de cada grup es nomenen, escoltada la Sots             
directora de CF, entre el professorat dels equips docents de segon curs del diferents              
cicles del centre. La mateixa pot demanar l’assessorament del/de la coordinador/-a d’            
FP. 

● El nomenament per exercir les funcions corresponents als diferents òrgans de           
coordinació s’estendrà, com a màxim, fins a la data de la fi del mandat de la direcció del                  
centre. I com a mínim, a la durada d’un curs acadèmic.  

● Una vegada el Director hagi donat el vist-i-plau i nomenat els diferents càrrecs informarà              
al Claustre i al Consell Escolar del Centre. 

● La mateixa direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de             
coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de               
la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada pel Director, i            
amb audiència de la persona interessada.  
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7.22.  Horari del professorat i distribució curricular a CF/FPB/CAS 

Quan la distribució curricular del CF/FPB/CAS no és la ordinària, el càlcul d’hores del              
professorat es farà en funció de les hores lectives totals anuals i no lectives totals anuals                
i que segons la normativa de confecció de plantilles, el càlcul d’hores lectives setmanals              
de cada especialitat resulta de dividir el nombre total d’hores de cada crèdit/mòdul, per              
35 setmanes, que és la durada del curs escolar 
Resolució de 16 maig de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment                 
per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2018-2019 i de                 
supressió o transformació dels llocs de treball docents 
Per concretar el nombre d’hores per determinar l’especialitat de cada lloc de treball             
(professors dels dos cossos amb atribució docent en formació professional i, en alguns             
cicles formatius, el professor o professora especialista) cal aplicar els criteris següents: El             
càlcul d’hores lectives setmanals de cada especialitat resulta de dividir el nombre total             
d’hores de cada crèdit/mòdul, per 35 setmanes, que és la durada del curs escolar 
 

7.23.  Dedidació horària dels òrgans de coordinació de centre 

Les corresponents dedicacions horàries fan referència només al curs 16-17. Les mateixes            
poden patir variacions a cada any i, cal tenir molt present, que sempre es trobaran               
condicionades per les necessitats organitzatives del centre i la disponibilitat de plantilla            
del centre a cada curs.  

Càrrec Dedicació lectiva Dedicació no 

lectiva 

Cap departament Serveis 1 0 

Cap departament Administració 1 0 

Cap departament FOL 1 0 

Tutors GFGM 1 2 

Tutors GFGS 1 1 

Tutors FPB1 1 0 

Tutors FPB2 1 0 
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Coordinador/a 1r DEP 2 2 

Coordinador/a 2n DEP 2 2 

Coordinador/a EDI 2 2 

Coordinador/a  ASCT 1 2 

Coordinador/a  TIS 1 2 

Coordinador/a GAD 1 2 

Coordinador/a GAS 1 2 

Coordinador/a AFI 1 2 

Coordinador/a FPB 1 0 

Coordinador/a DUAL 7 0 

Coordinador/a DUAL DEP 1 0 

Coordinador/a Qualitat 4 2 

Coordinador/a AICLE 1 1 

Coordinador/a Mobilitat 0 1 

Coordinador/a Activa FP 0 2 

Coordinador/a  Mesures flexibilitzadores 1 1 

Professorat mesures flexibilitzadores 0 1 

   

Tutor Batxillerat 1 2 

Tutor ESO 2 3 

Coordinació Batxillerat 3 0 

Coordinació ESO 2 1 

 

TÍTOL 4 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  

Capítol 1. Organització del professorat 

1.1.  Drets del professorat  

● Participar en els òrgans de govern i gestió del centre. 
● Reunir-se lliurement a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics,           

laborals o derivats de la seva condició de professors/es, en horaris que no interrompin              
les activitats lectives dins de l’horari en què el centre estigui obert. 
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● Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre,           
d’acord amb la programació general. 

● Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les           
activitats lectives. 

● Ésser assistit i protegit per l'Institut envers qualsevol atemptat contra llur persona o llurs              
béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. 

● Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre,            
en activitats del municipi, etc.). 

● Cada un/a dels professors/es del centre pot exercir lliurement el dret de vaga, sempre              
que aquesta estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, la             
informació a les famílies i alumnes i els serveis mínims, cal que els/les professors/es que               
vulguin exercir el dret de vaga ho comuniquin a la direcció, almenys, amb 48 hores               
d’antelació. 

1.2.  Funcions del professorat  

● Complir amb l’exercici de les seves funcions docents i complir i fer complir les presents               
NOFC així com tots els acords que s’estableixin en el centre. 

● Assistir puntualment a les classes i a totes les reunions a què se’l convoqui. 
● Romandre al centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins el seu               

horari fix. 
● Atendre de manera personalitzada l’alumnat o, si escau, les famílies o tutors/es legals,             

per a la resolució de llurs dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s'estableixi. 
● Atendre la diversitat de l’alumnat. 
● Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneixen per raó              

de les seves funcions. 
● Firmar a l’arribada del centre el firmòmetre corresponent. 
● Signar a ieduca l’assistència de cada hora de classe. 
● Realitzar el corresponent control d’assistència de l’alumnat mitjançant la intranet del           

centre.  
● Llegir totes les comunicacions i informacions rebudes per part dels diferents equips            

docents, departaments i òrgans de coordinació i equip directiu del centre.  
● Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de           

formació permanent que promouen diferents entitats i les habilitacions dels diferents           
processos. 
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● Actuar en els corresponents processos d’assessorament i reconeixement per part del           
professorat de CF habilitat, seguint el que marca les instruccions d’inici de curs. 

1.3. Acollida del professorat nou  

● Dins el mapa de processos, procés “Gestionar i formar l’equip humà”, queda definit el              
procediment d’acollida del professorat nou.  

1.4.  De les absències del professorat 

● Tot el que fa referència a la gestió de les absències del professorat, es troba dins el                 
procés “Gestionar i formar l’equip humà”, procediment “Gestionar les absències del           
professorat”. 

1.5.  Llicències i permisos del personal docent 

● Els permisos i les llicències estan regulats al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,              
pel qual es refonen en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents               
a Catalunya en matèria de funció pública, a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de                  
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les              
administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de            
març,de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les             
estades en establiments turístics, a la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic               
de l’empleat públic, modificada per la Llei estatal 39/2010, de 22 de desembre,dels             
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i al Reial decret llei 20/2012, de13 de                
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat. 

1.6.  Equips docents 

El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d'alumnes constitueix            
l'equip docent de grup per tal d'actuar coordinadament en l'establiment de criteris per             
garantir la correcta convivència del grup d'alumnes, la resolució de conflictes quan            
s'escaigui i la informació als pares o tutors. Aquest equip docent es constitueix en junta               
d'avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants            
d'aquest seguiment.  

 
Els equips docents els presideixen les corresponents coordinadores i en ells tenen un             
paper fonamental els tutors i tutores.  
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En el cas dels primers cursos de la ESO i, per tal d’evitar la dispersió i afavorir la                  
coherència didàctica i l’avaluació integrada, caldrà que el nombre de components de            
l’equip docent sigui el mínim. També en el cas de la ESO i per els mateixos motius cada                  
membre del claustre formarà part d’un únic equip docent.  

1.7.  Departaments 

● Es reuniran amb la freqüència mínima que determini la PGA del centre, i totes les               
vegades que es considera oportú, de manera extraordinària, sempre que el convoqui el             
o la cap de departament, la direcció del centre per mitjà d’algun dels seus membres, o                
així ho sol·licitin almenys un terç dels seus membres. 

● Repartir, segons raons pedagògiques i/o els criteris establerts als corresponents PCC, les            
matèries, mòduls i UF assignats a cada professor/a.  

● Elaborar les corresponents programacions i els criteris d’avaluació per a ser lliurats a             
direcció a l’inici de curs. 

● Fer el corresponent seguiment de les programacions. 
● Participar en la confecció de la programació general de centre, la corresponent memòria             

i tots els altres que siguin necessaris per la bona gestió i funcionament del centre. 
● Elaborar tota la documentació necessària per lliurar a l’alumnat a l’ inici de curs, al llarg                

del mateix i a la seva finalització. 
● Realitzar les corresponents propostes de sortides o activitats complementàries a          

realitzar al llarg del curs. 
● Mantenir actualitzat l’inventari del departament i gestionar les compres necessàries          

mitjançant el cap o la cap corresponent. 
● Escollir els llibres de text del curs següent. 
● Totes les altres, que li que siguin necessàries per una millor gestió i funcionament del               

centre.  

1.8. Comissions  

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD). 
Les funcions de la mateixa es troben definides a l’apartat corresponent a l’atenció a la               
diversitat .  

 

Comissió de mobilitat de CF 
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Depèn directament de l’equip directiu, concretament de la sotsdirectora de CF. La seva             
finalitat és fer el seguiment de la mobilitat de l’alumnat de CF. Està formada per la                
sotsdirectora de CF, coordinadora de formació professional, coordinador/-a de mobilitat          
i cooperació internacional de CF i els responsables d’estada dels cicles que fan mobilitat.              
Aquesta comissió es reuneix periòdicament per tal d’avaluar i fer un seguiment de             
l’estratègia i els objectius marcats per la pròpia comissió. 

 
Comissió de convivència 
La comissió de convivència està presidida pel cap d’estudis de convivència i en forma              
part professorat de totes les etapes educatives del centre. 
 Les seves funcions són:  

● Revisar i actualitzar les normes de comportament dels alumnes i les seves mesures             
correctives i la posterior gestió del cap d’estudis de convivència.  

● Coordinar i potenciar el projecte de mentoratge per tal d’aconseguir que sigui            
efectiu. 

● Avaluar i proposar diferents actuacions a l’hora del pati per aconseguir una millor             
integració, participació i sobretot satisfacció de tots els i les alumnes. 

● Garantir la convivència i fomentar la igualtat de tots els membres de la comunitat              
educatiu ja siguin per qüestions de gènere, lloc de procedència o classe social. (Es              
pot coordinar a través de l’AMPA) 

● Aportar suggeriments en el funcionament de les guàrdies dels professors, els           
passadissos i les aules, sobretot en el canvi d’aules i a les hores de pati, per                
aconseguir una millor prevenció en la reducció de possibles focus d’aldarulls. 

● Donar a conèixer les actuacions que el centre realitza per tal de millorar la 
convivència i implicar aquelles persones dins de la comunitat educativa interessats a            
desenvolupar una iniciativa determinada.  

1.9. Criteris generals d’assignació de mòduls/UF al professorat de CF 

 
El marc normatiu de regulació d’aquest apartat es troba a:  

● Reial decret 1701/1991 , de 29 de novembre, pel qual s’estableixen especialitats del            
cos de professors d’ensenyament secundari, s’hi adscriuen els professors         
corresponents de l’esmentat cos i es determinen les àrees i matèries que haurà             
d’impartir el professorat respectiu (BOE núm. 288, de 2.12.1991) 
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● Reial decret 1635/1995 , de 6 d’octubre, pel qual s’adscriu el professorat dels cossos             
de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional          
a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de             
10.10.1995) 

● Reial decret 777/1998 , de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes            
de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm.             
110, de 8.5.1998) 

● Decret 200/2000 , de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació            
professional (DOGC núm. 3166, de 22.6.2000) 

● Decret 214/2001 , de 24 de juliol, de modificació del  Decret 67/1996 , de 20 de              
febrer, pel qual es regula, entre d’altres matèries, el desenvolupament dels           
requisits d’especialització (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001) 

 
La concreció organitzativa al nostre centre es tradueix en:  

● Cal respectar que els diferents mòduls/UF siguin impartits pel professorat de           
l’especialitat corresponent. 

● Abans de fer la tria es buscarà un consens entre el professorat del Departament. Per               
això, prèviament al moment de la tria, el professorat ha de parlar, s’ha d’expressar i               
donar a conèixer les seves preferències a la tria de mòduls per tal de cercar un consens                 
en la tria de matèries a impartir. És a dir, es reparteixen els mòduls per consens i cedint                  
si s’escau. En últim terme, si no s’arriba al consens. La tria es farà de la següent                 
manera: 

● Proposició i adjudicació de les tutories prioritzant l’atenció continuada de l’alumnat de            
primer a segon curs. Es prioritzarà la continuïtat en les mateixes (de primer a segon               
curs), sempre que sigui possible i/o sempre que es consideri adient per al grup tutoria. 

● A la finalització del curs els equips docents recolliran a la memòria les necessitats              
pedagògiques, les motivacions entre d’altres. Posteriorment el professorat es reunirà          
per fer l’elecció de mòduls. 

● S’escollirà, aproximadament, un 50% de les hores lectives corresponents per persona           
(independentment de reduccions) i ronda segons la seva preferència, tot tenint en            
compte el següent ordre:  

● Funcionaris Catedràtics amb plaça definitiva al centre (CD), seguint l’ordre d’any oposició            
del cos i de més a menys antiguitat en el centre. 
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● Funcionaris amb plaça definitiva al centre (DD), seguint l’ordre d’any oposició del cos i              
de més a menys antiguitat en el centre. 

● Funcionaris amb destinació provisional al centre (PP), seguint l’ordre d’any oposició del            
cos i de més a menys antiguitat en el centre. 

● Funcionaris amb comissió de serveis al centre (CS), seguint l’ordre d’any oposició del             
cos i de més a menys antiguitat en el centre. 

● Interins i els especialistes (IN – E),  de més a menys antiguitat en el centre. 
● Consideracions especials: 
● El tutor/-a s’ha de responsabilitzar d’escollir almenys un mòdul de la seva tutoria en les               

dues rondes. Si després de la primera ronda, s’observa que, un dels membres del              
professorat que té assignada una tutoria no té cap mòdul del seu grup tindrà prioritat en                
la tria dels mateixos en segona ronda. 

● En el cas de tutories de pràctiques professionals es prioritzarà assignar el màxim nombre              
d’hores als tutor/-a de segon curs, segons característiques del cicle. En cas que es cregui               
convenient s’assignaran hores a d’altres membres de l’equip docent de segon. I, en últim              
terme, el professorat que hagi fet docència el curs anterior en aquell grup. 

● El mòduls s’hauran de demanar per ordre de preferència. Quan s’elaborin els horaris,             
s’intentarà respectar al màxim les demandes del professorat, tot i que poden haver-hi             
canvis per necessitats pedagògiques, d’ajustament de les hores i per gestió de centre.             
En el cas que això sigui així, es comunicarà al professorat implicat. 

● Es procurarà que dins els diferents equips docents tothom tingui una càrrega de feina              
equitativa evitant, sempre que sigui possible, que determinat professorat tingui molts           
mòduls i altres pocs, molts grups desdoblats i altres no. En el cas dels cicles               
d’Administratiu el mòduls escollits han de contemplar la franja horària de matí i de tarda. 

● En aquells mòduls en que la docència es pot impartir per dues especialitats diferents, és               
aconsellable que la mateixa es reparteixi equitativament tenint en compte criteris           
pedagògics.  

● Els mòduls que requereixin d’uns requisits específics per ser impartits hauran de ser             
acreditats segons la normativa vigent. 

● Recomanacions a tenir en compte en l’elecció de mòduls. Es recomana que: 
● Evitar la fragmentació de mòduls, i per tant, l’elecció per UF’s. En el cas que la 

casuística del cicle o mòdul ho requereixi es recomana que aquesta fragmentació 
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sigui per grups. Evitant que un mateix grup tingui molt de professorat d’un mateix              
mòdul (recomanable màxim 2 professors). 

● Els mòduls “troncals del currículum” de cada CF s’assignin a professorat amb estabilitat             
al centre,  i per tant, evitant la seva assignació a professorat substitut. 

● El professorat que ha participat en la posada en marxa d’uns nous ensenyaments i ha               
preparat i impartit per primera vegada un mòdul nou al centre tingui dret a repetir-lo               
durant un segon any.  

● S’eviti assignar en un mateix professor/a tot de mòduls de nova creació. 
● En els mòduls desdoblats un dels professors/es del desdoblament tingui experiència en            

la seva impartició per tal que pugui realitzar una correcta harmonització amb el             
professorat novell. 

● El professorat imparteixi més d’un únic mòdul per garantir la càrrega de feina equitativa. 
● Intentar que els càrrecs de tutoria de grup no recaiguin en professorat substitut. 
● En el cas de no arribar a un acord per consens, la sotsdirectora de CF, un cop escoltades                  

el/la cap de departament o els/les coordinadores de cicles corresponents, proposarà al            
Director l’assignació dels mateixos atenent a criteris pedagògics, d’especialització 
professional, d’implicació del professorat en projectes de centre o d’altres de caire més             
organitzatiu. 
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Capítol 2. Organització de l’alumnat  

2.1.  Drets de l’alumnat 

Els drets dels alumnes són els reconeguts en els decrets que regulen el dret a l’educació                
i en especial al decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació                  
de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 
Aquests drets es poden resumir en els següents:  
● Dret a la formació: L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el                

desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i            
socials comunament acceptats en la nostra societat.  

● Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar : L’alumnat té dret a una valoració               
objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per tant se l’ha d’informar dels              
criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de           
l’ensenyament.  

● Dret al respecte de les pròpies conviccions : L’alumnat té dret al respecte de les seves                
conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a              
la seva intimitat en relació amb les seves creences i conviccions.  

● Dret a la integritat i la dignitat personal: L’alumnat té els drets següents 
● A la seva integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 
● A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.  
● A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene              

adequades.  
● A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.  
● Dret de participació: L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre                

en els termes que preveu la legislació vigent. Mitjançant delegats i delegades i el              
funcionament d’un consell de delegats i delegades, constituït pels delegats i delegades            
electes, i la representació de l’alumnat en el consell escolar del centre.  

● Dret de reunió: L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. L’alumnat té dret a               
associar-se. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord amb la           
legislació vigent. 

● Dret d’informació. L’alumnat dels centres docents ha de ser informat pels seus            
representants i pels de les associacions d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del             
seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres docents.  
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● Dret a la llibertat d’expressió. L’alumnat té dret a manifestar amb llibertat,            
individualment i col·lectiva, les seves opinions, sens perjudici dels drets de tots els             
membres de la comunitat educativa i del respecte que d’acord amb els principis i drets               
constitucionals mereixen les persones.  

● Dret a l’orientació escolar, formativa i professional  
● L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la llibertat i la               

responsabilitat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus             
coneixements i les seves capacitats.  

● Dret a la igualtat d’oportunitats. L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per              
compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic i sociocultural,          
amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat            
d’oportunitats real. 

● Dret a la protecció social .L’alumnat té dret a protecció social en cas d’infortuni familiar,               
malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, els alumnes i les               
alumnes tenen dret a rebre l’ajut que necessitin, ja sigui mitjançant l’orientació,            
materials didàctics i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin              
una disminució del seu rendiment escolar. 

● Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. Les accions que es produeixin dins l’àmbit               
dels centres docents que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat que            
s’estableixen en aquest Decret o del seu exercici, poden ser objecte de queixa o de               
denúncia per part de l’alumne o l’alumna afectat o dels seus pares, mares o persona en                
qui recau l’exercici de la tutela davant del director del centre.  
 

2.2.  Deures de l’alumnat 

Els deures dels alumnes estan també regulats pel mateix decret i són els següents:  
● Deure de respecte als altres . L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les                 

llibertats dels membres de la comunitat escolar.  
● Deure d'estudi. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el 

desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que           
s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 
 

Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:  
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● Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general             
del centre i respectar els horaris establerts.  

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

● Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes 
en les activitats formatives.  

● Deure de respectar les normes de convivència. El respecte a les normes de convivència              
dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:  

● Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques,            
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat                
educativa.  

● No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe              
o per qualsevol altra circumstància personal o social.  

● Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent. 
● Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del            

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

● Complir segons les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC).  
● Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del              

centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus            
drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del             
centre i la legislació vigent.  

● Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per              
tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació             
i de la convivència en el centre.  

● Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet                
que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

● A més dels tipificats en el decret, els alumnes tenen el deure de complir les normes de                 
convivència del centre. L’incompliment d’aquestes normes i dels deures dels alumnes           
suposarà un acte d’indisciplina amb les corresponents conseqüències recollides dins          
aquestes NOFC. 

2.3.  Representació de l’alumnat 

Els delegats i delegades de classe 
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A les primeres sessions de tutoria de grup es produirà l’elecció del delegat/da de curs.  
 
El consell de delegats i delegades 
A tots els grups de cadascun dels cursos hi ha un/a delegat/da i un/a sots-delegat/da               
escollits per votació. Els delegats són els representants de l’alumnat i tenen diverses             
funcions.  
El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els               
òrgans de govern del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre.                
El consell de delegats està format pels delegats i sots-delegats de cada grup i pels               
representants dels alumnes en el consell escolar del centre. 
El consell de delegats es reuneix periòdicament per tractar els diferents temes            
relacionats amb la participació de l’alumnat en la vida del centre. Les seves             
competències es poden resumir: 
 
● Participar en l’organització d’activitats com festes tradicionals ( Castanyada,         

Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi ), viatges finals de curs, activitats amb els            
alumnes dels centres de primària adscrits, etc. 

● Col·laborar en la difusió i aplicació de mesures i normes que millorin la 
convivència i la vida en el centre. 

● Donar assessorament i suport als representants dels alumnes del consell escolar,           
als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos. 

● Elaborar informes per al Consell Escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment              
d'aquest òrgan col·legiat. 

● Ser informat amb antelació suficient respecte l'ordre del dia del Consell Escolar, i             
dels acords adoptats, amb la finalitat de difondre-ho a tots els cursos. 

● Informar de les seves activitats a tots els membres del centre. 
● Fer propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l'Institut. 
● Canalitzar la informació rebuda i explicar-la a la resta de l'alumnat. 
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Capítol 3. L’atenció a la diversitat  

3.1.  Recursos per atendre la diversitat 

 

 
Recursos 

 
Nivell Nombre d’alumnat 

atès 
Nombre de professorat 

implicat 

Programa de 
diversificació 
curricular: 
Aula oberta 

3r i 4t d’ESO 3r d’ESO: 5 alumnes 
 

4t d’ESO: 5 alumnes 

7 professors a 3r d’ESO 
5 professors a 4t d’ESO 

 
Coordinador d’AO 

Programa de 
diversificació 
curricular: 
UEC 

3r i 4t d’ESO 3r d’ESO: 5  alumnes 
4t d’ESO: 5  alumnes 

Orientadora educativa i 
tutor de la UEC 

EAP 

Aula d’Acollida De 1r a 4t d’ESO 13 alumnes 5 professors (del 
Departament de català) 

USEE De 1r a 4t d’ESO 10 alumnes 1’5 orientadores educatives 
i 1 educadora d’educació 

especial. 

 

3.2.  Mesures per atendre la diversitat dins l’aula  

 
Matèria/recurs Tipus de mesura 2n 3r 4t 

Anglès Desdoblament grup tutoria 
( menys el grup D ) 

X X  

Naturals Desdoblament 
grup tutoria (menys el grup 
D ) 

X X  

Tecnologia Desdoblament 
grup tutoria ( menys el grup 
D ) 

X X  

Treball per projectes 2 h setmanals X   

Programa de 
diversificació 
curricular: Aula 
Oberta 

Treball per projectes:  X 
 
 

X 
 

USEE Treball per projectes:  X X X 
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Orientació Individual X X X 
Grups alumnat amb 
NEE 

Adaptació grupal 
significativa o PDC 

Grup D Grup C i D Grup C i 
D 

 
Matèria/recurs Tipus de mesura 1r 

Anglès Desdoblament grup de nivell (menys el 4) X 
Naturals Desdoblament 

Grup tutoria 
X 

Tecnologia Desdoblament 
Grup tutoria 

X 

Castellà  Grups per nivells(menys el 4) X 
Treball per projectes 4h setmanals X 
USEE Treball per projectes  X 
Orientació Individual X 

 

3.3.  Recursos humans per a l’atenció a la diversitat 

 
Professionals de centre Atenció alumnat 
Orientadora educativa - Atencions Individualitzades  a l’alumnat amb 

NEE. 
- Participació a la CAD i la Comissió Social. 
- Tutoria alumnat UEC i coordinació amb les 

UEC per fer el seguiment i l’avaluació de 
l’alumnat. 

- Professora al nivell 4 de 1r ESO. 
- Treball amb xarxa i coordinacions:  CAP , 

CSMIJ i Creu Roja. 
Orientadora educativa - Atencions Individualitzades a l’alumnat amb 

NEE.  
- Professora de grups amb adaptacions 

curricular. 
- Reforç a grups classe amb dificultats de 

convivència. 
Mestra de Pedagogia 
Terapèutica 

- Tutoria de grups classe amb adaptacions 
curriculars. 

Professors d’atenció a la 
diversitat 

- Professorat aula oberta de 3r i 4t d’ESO i 
coordinació d’AO 

- Orientadores educatives USEE 
- Tutora  AA 

Professionals que fan assessorament en relació a la inclusió de l’alumnat 
Professionals Hores de 

dedicació 
Periodicitat Tipus d’intervenció 

Tècnica de 
control 
d’absentisme  

Aproximada
ment 15 
hores 

Diària - Suport a la gestió de 
l’absentisme. 
- Suport en la gestió 
dels retards. 
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- Suport en la prevenció 
de conflictes (1r pati). 
- Coordinació del servei 
de mediació i del 
projecte alumnat-guia, 
juntament amb 
l’orientadora educativa . 
- Participació en el taller 
de mares. 

Psicòloga  4 hores Setmanal - Atenció 
terapèutica-educativa 
alumnat amb NE i 
famílies. 

Orientadora 
educativa EAP 

5 hores Setmanal 
(+ 5h al mes ) 

-Participació a la CAD. 
-Valoració 
psicopedagògica 
- Traspàs d’informació 
- Elaboració de 
dictàmens i informes 
socials. 
- Derivació a altres 
recursos: Educatius 
(CREDAG, CREDV 
SEETDIC i  recursos de 
salut mental del sector: 
CSMIJ.  
- Orientació acadèmica 
alumnat NEE. 
- coordinació amb les 
UEC per fer el 
seguiment i l’avaluació 
de l’alumnat. 

Treballadora 
social de l’EAP 

Variable Variable - Assessorament en 
casos greus  de 
l’alumnat i famílies amb 
risc d’exclusió social . 

Educadors 
socials (Serveis 
Socials zona) 

1 hora Trimestral - Seguiment de 
l’alumnat amb dificultats 
familiars o risc d’exclusió 
social (dins la Comissió 
Social). 

Assessor LIC 1 hora Setmanal  - Coordinació CLIC. 
- Assessorament Aula 
d’Acollida. 
- Dinamització relacions 
amb l’entorn (escoles, 
ajuntament...) 
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- Dinamització de la 
formació . 

Inspecció Variable variable - Vetllar per l’adequada 
integració del procés 
educatiu 
- Proposta de mesures 
de millora. 
 

Coordinacions 
Reunió de la CAD - Seguiment de l’alumnat amb NEE i gestió dels 

recursos d’atenció a la diversitat 
- Reunió setmanal (1 hora) 
- Coordinadora pedagògica, orientadora educativa, 

coordinadores de cicle, tutora de l’AA, TIS, tutora 
USEE, coordinació AO i  EAP  

Reunió de la Comissió de 
Convivència 

- Seguiment de l’alumnat amb greus problemes de 
conducta.  

- Proposta de mesures pedagògiques alternatives 
o complementàries a les sancions disciplinàries. 

- Elaboració i coordinació del Projecte de Serveis 
comunitaris . 

Reunió del Departament de 
Diversitat 

- Seguiment de les Atencions individuals. 
- Seguiment alumnat grups amb adaptació 

significativa i coordinació de la programació amb 
els diferents departaments. 

- Seguiment dels recursos d’atenció a la diversitat 
del centre i propostes de millora. 

- Reunió setmanal (1 hora) 
- Professorat de diversitat. 

Reunió de la USEE - Seguiment alumnat USEE i coordinació de la 
programació. 

- 2 reunions a la setmana (2 hores) 
- Professorat USEE,  iCoordinador/a Pedagògic/a i 

EAP. 
Reunió de l’AO - Seguiment alumnat AO i coordinació de la 

programació. 
- Reunió setmanal ( 1h per 3r i 1h per 4t) 
- Professorat de l’Aula oberta i Coordinador/a de 

l’AO. 
Reunió de l’Aula d’Acollida - Seguiment alumnat AA i coordinació de la 

programació. 
- Reunió setmanal (dins la reunió de departament) 
- Professorat Aula d’Acollida 

Reunió de la Comissió de 
Mediació 

- Coordinació del servei de mediació . 
- (TIS i orientadora ) 
- Coordinació del projecte“Alumnat-guia” (TIS i 

orientadora ) 
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3.4.  Comissió d’atenció a la diversitat.  

 
És l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la               
diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen i es promouen              
canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.  
 
La composició de la mateixa és la següent: 

▪ coordinador/a pedagògic/a 
▪ orientador/a educatiu/a del centre 
▪ tutor/a de l’AA 
▪ orientador/a educatiu/a de la USEE 
▪ coordinadors/es d’ESO 
▪ coordinador/a d’AO 
▪ orientador/a educatiu/a de l’EAP 
▪ professorat responsable de Cicles 

 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat: 
● Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels               

alumnes. 
● Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures                

adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la               
diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació. 

● Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel            
seu desenvolupament i concreció. 

● Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i            
específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre. 

● Estudiar, valorar i aprovar o denegar les propostes que fan els diferents equips docents,              
referents a l’atenció d’alumnes , individualitzades o en petit grup. 

● Pel que fa a l’alumnat amb NEE ( Dictamen, Dictamen de conducta, Dictamen USEE,              
Informe social, alumnat AA, alumnat AO) acordar les mesures d’atenció a la diversitat             
que se li facilitaran, vetllar pel compliment d’aquestes mesures, valorar-ne l’aplicació i            
proposar les modificacions oportunes. Les propostes de canvi de grup de l’alumnat amb             
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NEE , proposades pels equips docents, han de ser aprovades per la CAD. Les propostes               
d’alumnat d’AO, proposades pels equips docents i l’equip d’AO, han de ser aprovades per              
la CAD. 

● Analitzar la proposta de derivació d’alumnat a una Unitat Externa Compartida , que             
finalment l’EAP acabarà de decidir (UEC). 

● Fer un seguiment dels alumnes atesos en els diferents serveis i dels recursos que es               
dediquen a l’atenció a la diversitat: atenció individualitzada, USEE, UEC, 2n D, 3r i 4t C                
(ESO), Aula d’acollida, Aules Obertes i alumnes que han manifestat algun tipus de             
necessitat educativa especial, encara que no estiguin dictaminats. 

●  Analitzar els resultats acadèmics dels alumnes amb NEE. 
● Col·laborar, juntament amb els tutors, en l’orientació de l’alumnat amb NEE.  

3.5.  Comissió social  

Espai interdisciplinari, que sorgeix de la CAD, on es recullen les demandes detectades a              
l’institut i en d’altres serveis, sobre problemàtiques socials que s’hi manifesten, i on es fa un                
anàlisi i reflexió per tal de consensuar el diagnòstic, delimitar la intervenció i establir un               
procés de seguiment. La Comissió Social es reuneix els dimarts de 10:00 a 11:00h al               
departament de diversitat. 

Objectius. 
● Donar suport a la tasca socio-educativa. 

● Recollir i compartir informacions respecte situacions socials i familiars que afecten           
el desenvolupament integral i escolar de l’alumne/a, analitzant conjuntament         
aquestes situacions. 

● Acordar i planificar la intervenció dels professionals de la comissió per afavorir la             
millor escolarització dels menors en situacions socials i/o familiars desfavorides          
i/o de risc social. 

● Fer un seguiment de les actuacions portades a terme. 

● Planificar accions preventives individualment, en grup i/o comunitat. 

● Generar propostes de millora, adreçades a les instàncies pertinents (EAIA, CSMIJ,           
CRAE, ...) i altres agents socioeducatius del territori. 

Participants. 
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La Comissió Social ha de ser una reunió operativa i àgil, ja que s’estableixen objectius i 
plans de treball de cada situació plantejada. Per tant, cal prioritzar la participació dels 
professionals implicats en cada cas, que poden ser: 

● Orientadora educativa de centre (figura d’enllaç amb la CAD). 

● Professionals dels serveis educatius de zona: treballador/a social de l’EAP. 

● Professionals dels serveis socials bàsics municipals. 

● Altres professionals que tinguin rellevància en els temes i/o casos tractats. 

 

3.6.  Criteris d’atenció d’alumnat  

Els tutors/res recullen les demandes de valoració de l’alumnat dels equips docents i les 
traslladen a l’orientadora de centre. Es valora el tipus de demanda i s’acorda qui atendrà 
l’alumne/a en AI: 

- EAP, quan es tracti d’alumnat amb dificultats greus d’aprenentatge, per poder fer            
una valoració de les necessitats i orientar recursos educatius/terapèutics de zona           
(Beques EE, derivació al CSMIJ, etc) o de centre (AI, PI, canvi de grup,etc). 

- Orientadores de centre, quan es tracti d’alumnat amb dificultats emocionals,          
familiars, socials, problemes de conducta, etc. El repartiment entre elles tindrà en            
compte el nombre d’hores d’AI setmanals de cadascuna. 

 

3.7.  Atenció individualitzada 

▪ Alumnat amb problemes d’aprenentatge ( en petit grup). 

▪ Alumnat amb risc d’exclusió social (problemes greus d’adaptació a l’entorn          
educatiu, problemes greus de conducta, manca d’HHSS, problemes socio-familiars,         
etc). 

▪ Alumnat que fa escolarització compartida. 

▪ Aquells casos que no es troben en els supòsits descrits anteriorment i que han de               
ser atesos degut a la seva complexitat 

▪ Adaptació de material i metodologia, coordinació amb el professorat, etc 
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 Procés per atendre alumnat en AI. 
 
▪ La Comissió d’Atenció a la Diversitat és l’encarregada de gestionar tots els recursos             

disponibles d’atenció a la diversitat (AI, Grups adaptats, UEC, AO...). 

▪ A principi de curs, tenint en compte els alumnes que tenien AI el curs anterior, la                
CAD valorarà la continuïtat d’aquestes AI. Aquesta proposta quedarà recollida en           
l’acta de la reunió de la CAD i les coordinadores n’informaran als tutors/es i equips               
docents. 

▪ En cas de dubte, es demanarà al tutor i l’equip docent que informin sobre              
l’evolució d’un/a alumne/a a través de les coordinadores de cicle. Amb aquesta            
informació recollida, la CAD decidirà si l’alumne/a continua o no tenint AI. 

 

3.8.  Unitats Externes Compartides 

▪ Alumnat amb rebuig escolar que provoca un nivell elevat de conflictivitat:           
absentisme, problemes greus de relació, incompliment reiterat de les normes de           
convivència del centre, etc. 

▪ Centres amb conveni: 

Oscobe:  

UEC 19  L’alumnat realitza una escolarització compartida, assisteix al centre UEC i al              
centre educatiu i s’avalua conjuntament. 

UEC 30  L’alumnat realitza una escolarització compartida, assisteix al centre UEC i al              
centre educatiu i s’avalua conjuntament. 

 

Can Cuní : L’alumnat només assisteix al centre UEC però s’avalua conjuntament. 

 Proposta de derivació d’alumnat a Unitats Externes Compartides 

▪ La CAD fa proposta de derivació d’alumnat a una UEC. 

▪ Trasllada la proposta als ED, a través de les coordinadores de cicle. 

▪ Les coordinadores de cicle recullen l’opinió dels equips docents i la comuniquen a             
la CAD. 
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▪ La CAD, amb la conformitat de l’EAP, pren la decisió sobre si es fa la proposta de                 
derivació a la UEC. 

▪ Es comunica la decisió als equips docents. 

▪ El tutor/a de l’alumne/a, la orientadora de centre i l’EAP es reuneixen amb             
l’alumne/a i els seus pares per fer la proposta de UEC. 

▪ Una vegada els pares han acceptat aquest recurs específic, s’inicien els tràmits de             
documentació. 

▪ L’EAP tramita la derivació a inspecció educativa. 

 Documentació i responsable: 

▪ Document de conformitat dels pares: EAP o orientadora educativa. 

▪ Document de la CAD: Coordinadora pedagògica. 

▪ Informe del tutor/a: Tutor/a de l’alumne/a amb el suport de l’orientadora           
educativa. 

▪ Informe del director: Director del centre amb el suport de la coordinadora            
pedagògica. 

▪ Informe de l’EAP: Professional de l’EAP. 

3.9.  Adaptacions curriculars significatives grupals.  

▪ Alumnes amb retard greu en els aprenentatges (retard superior a dos cursos), amb             
dictamen de l’EAP ( per RGA o USEE). Es valorarà que l’alumnat tingui possibilitats              
de millora i pugui realment aprofitar el recurs (continuïtat en l’assistència a classe,             
actitud favorable,...). 

▪ Excepcionalment, alumnat en què es valori positiu aquest grup per atendre les            
seves necessitats socio-afectives sempre i quan no pugui perjudicar la dinàmica del            
grup. 

▪ No hi aniran aquells alumnes amb dictamen conductual ( amb trastorn greu de             
conducta) o problemes de conducta. 

▪ A 1r els alumnes amb dictamen tenen PI , però estan en un grup de tutoria                
heterogeni. 
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▪ A 2n d’ESO el grup tindrà un màxim de 12 alumnes.  

▪ A 3r i 4t d’ESO, el grup serà més nombrós però no hi haurà alumnat amb                
problemes de conducta, ja que en aquests cursos es disposa de 2 recursos més              
específics per aquests alumnes (AO i UEC). 

3.10.  Aula d’acollida 

 
El Projecte del funcionament  de l’Aula d’Acollida està recollit en el Document annex.  

3.11.  Aules Obertes de 3r D i 4t D d’ESO 

▪ La selecció d’alumnat que s’incorpora a l’Aula Oberta (AO) es fa mitjançant un             
procés d’avaluació de: 

- Les necessitats d’aprenentatges dels/de les alumnes: nivell i rendiment acadèmic,          
actitud cap als aprenentatges, perfil d’aprenentatge. 

- El seu entorn familiar i social. 

- El grau d’adaptació al grup classe. 

- El nombre limitat d’alumnes que es poden incorporar en aquest entorn. 

▪ La ràtio d’alumnat de l’aula oberta de 3r i 4t d’ESO ha de ser de 12 alumnes per                  
curs. 

▪ Qui intervé en la presa de decisions: 

- Equip docent  

- Tutor/a 

- Coordinador Aula oberta 

- Coordinador de disciplina 

- CAD 

▪ El procediment es descriu dins la carpeta de procés 07 Ensenyament-Aprenentatge 

▪ El perfil que reuneix l’alumnat d’AO és: 

- Alumnat amb problemes de conducta. 
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- Alumnat amb baix rendiment escolar, que arrosseguen un endarreriment         

important en el seu rendiment acadèmic. Endarreriment que no els permetria           
aconseguir, en el grup classe ordinari, els objectius de superació del curs            
(alumnat de 3r ) ni l’acreditació del títol de graduat en ESO (alumnat de 4t). 

- Alumnat que presenta un rebuig als marcs d’aprenentatge més teòrics, que es            
poden motivar mitjançant activitats de caràcter més manipulatiu i experimental          
amb resultats immediats tangibles i aplicables. 

- Alumnes que, el alguns casos, presenten un entorn familiar i social de dificultats             
severes i /o desestructuració familiar, els fa susceptibles de patir situacions de            
marginació social. 

 Alumnat que s’incorpora a mig curs 

▪ L’acollida de l’alumnat nouvingut està descrita en el procediment del procés           
06-acollida. 

▪ Quan l’alumnat és d’AA l’entrevista amb l’alumne/a i els pares la fa la tutora de               
l’AA, quan l’alumnat ve d’un altre centre educatiu l’entrevista la du a terme la              
coordinadora pedagògica. 

Capítol 4. L’acció i la coordinació tutorial 

4.1.  El pla d’acció tutorial (PAT) 

● Els tutors d’ESO, Batxillerat i CF desenvolupen el pla d’acció tutorial del centre en els               
seus diferents àmbit. La posada en pràctica del mateix així com les propostes de millora,               
depenen de l’acció de les diferents coordinacions de cicle del centre i de l’equip de               
tutors/res corresponent.  

4.2.  Tutor/a ESO 

● Realitzar l’acollida de l’alumnat a l’inici de curs segons la planificació establerta.  
● Participar en la reunió amb les famílies a l’inici de curs.  
● Realitzar les sessions de tutoria establertes segons el PAT de centre. 
● Donar compliment a la carta de compromís educatiu en allò referent a les seves tasques. 
● Prendre part activament en les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, juntament            

amb la coordinació corresponent.  
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● Vehicular l’intercanvi d’informació acadèmica amb els pares, mares o representants          
legals de cadascun dels alumnes mitjançant la generació dels corresponents butlletins de            
notes.  

● Realitzar la graella de traspàs d’informació del grup d’alumnes a la finalització del  curs. 
● En els casos de finalització de l’escolaritat obligatòria, tant per l’alumnat que acredita             

com pel que no, elaborar el corresponent document orientatiu. També en aquells casos             
que calgui el corresponent document del consell orientador.  

● Seguiment del procés d’aprenentatge del grup en coordinació amb els membres de            
l’equip docent del nivell. 

● Assessorament a l’alumne/a en l’elecció del currículum variable; cal vetllar perquè sigui            
l’elecció coherent i doni resposta als seus interessos i necessitats actuals i en relació al               
seu futur acadèmic i laboral. 

● Organització i participació en activitats de tutoria, sortides, diades del centre, crèdits de             
síntesi i projecte de recerca.  

● Seguiment individual de l’alumnat, oferint-li suport per a aconseguir millora en el seu             
autoconeixement i orientació acadèmica. 

● Canalització de la relació família-centre. Cal mantenir degudament informada a la família            
de l’evolució del seu fill/lla i en tot cas és imprescindible realitzar almenys una reunió               
amb cada família. 

● Realitzar la corresponent orientació acadèmica i professional, molt especialment a 3r i            
4t d’ESO, amb el suport de coordinació pedagògica i la resta de professionals del centre.  

● Seguiment de les incidències relatives a la manca d’assistència de l’alumnat del seu             
grup i coordinar les accions que calgui amb la integradora de centre  

● Fer seguiment setmanal de les incidències acumulades per l’alumnat relacionades amb el            
seu comportament i comentar amb el cap d’estudis d’ESO i Batxillerat els casos més              
rellevants.  

● Contactar amb les famílies, en el cas d’alumnat menor d’edat, quan s’iniciï un expedient              
disciplinari ordinari abreujat.  

● Registrar les sancions de l’alumnat en els casos de tots els expedients disciplinaris a la               
intranet del centre.  

● Mantenir al dia l’expedient/arxiu individual amb fotocòpia dels butlletins d’avaluacions,          
recull dels acords presos en les entrevistes amb les famílies i qualsevol document o              
informació necessària per al seguiment de l’alumne/a. 
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● Realitzar la impressió de les actes d’avaluació provisionals abans de les juntes per fer les               
tasques preparatòries necessàries.  

● Vetllar  perquè l’alumnat tingui un ordre i netedat a l’aula que faciliti l’estudi. 
● Elaborar croquis de la col·locació dels alumnes en les taules respecte l’aula, i anar-lo              

actualitzant quan hi hagi canvis). 
● Participar en l’elaboració dels diferents documents de gestió de centre del seu àmbit             

competencial.  
● Càlcul, introducció als aplicatius necessaris i anàlisi dels indicadors, informes i memòries            

corresponents al seu àmbit de responsabilitat 

4.3.  Tutor de batxillerat 

● Realitzar les sessions de tutoria establertes segons el PAT de centre al seu grup              
d’alumnes. 

● Donar compliment a la carta de compromís educatiu als diferents nivells.  
● Coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, aixecar acta del seu              

desenvolupament juntament amb la coordinadora corresponent , fer-hi constar els          
acords presos i vehicular l’intercanvi d’informació acadèmica amb els pares, mares o            
representants legals de cadascun dels alumnes mitjançant la generació dels          
corresponents butlletins de notes. 

● Realitzar la graella de traspàs d’informació del grup d’alumnes per al tutor del curs              
vinent en els casos de no continuïtat. 

● Realitzar la impressió de les actes provisionals d’avaluació per poder portar a terme les              
tasques preparatòries a les juntes corresponents.  

● Realitzar un seguiment periòdic de l’alumnat que presenta absentisme per tal d’analitzar            
els motius i gestionar la seva reincorporació el més aviat possible. 

● Realitzar un seguiment personal o telefònic dels alumnes que es donen de baixa. En              
aquells casos en que sigui possible, gestionar la seva reincorporació. 

● Seguiment del procés d’aprenentatge del grup en coordinació amb els membres de            
l’equip docent del nivell. 

● Assessorament a l’alumne/a en l’elecció del currículum variable; cal vetllar perquè sigui            
l’elecció coherent i doni resposta als seus interessos i necessitats actuals i en relació al               
seu futur acadèmic i laboral. 
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● Canalització de la relació família-centre. Cal mantenir degudament informada a la família            
de l’evolució del seu fill/lla i en tot cas és imprescindible realitzar almenys una reunió               
amb cada família. 

● Participar en la reunió de pares d’inici de curs. 
● Realitzar la corresponent orientació acadèmica i professional amb el suport de la            

coordinadora de batxillerat, la coordinadora pedagògica i els altres professionals del           
centre. 

● Coordinar conjuntament amb el cap d’estudis de convivència l’aplicació de la normativa            
de convivència en el cas d’alumnat de batxillerat que presenti incidències.  

● Contactar amb les famílies, en el cas d’alumnat menor d’edat, quan s’iniciï un expedient              
disciplinari ordinari abreujat. 

● Realitzar el càlcul dels indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit de             
responsabilitat. 

4.4  Tutor treball de recerca 

● La funció principal del tutor o tutora del treball de recerca és assessorar, orientar i               
supervisar les tasques que va realitzant l’alumne/a, però mai han de protagonitzar            
aspectes de la realització del treball. Són els alumnes els que han de portar la iniciativa,                
els que fan la recerca, els que elaboren i els que exposen. 

● Portar un  full de seguiment trobades tutor-alumne de l'alumne/a, de les sessions de             
treball, de la planificació i com es van desenvolupant les actuacions acordades. Caldrà             
que signi cada cop que es realitzi una reunió. 

● Valorar les propostes i els diferents enfocaments dels temes que fa l’alumnat.  
● Orientar en funció de l’existència de fonts d’informació adequades o d’altres criteris. 
● Explicar quins són els objectius del treball que dirigeix i quina és la metodologia que cal                

emprar per a realitzar-lo. 
● Informar sobre la planificació del treball, sobre els recursos que necessitaran i la forma              

d’accedir-hi. 
● Informar dels aspectes que es tindran en compte en l’avaluació del treball i de la seva                

incidència en l’avaluació final de l’etapa. Cal recordar que la nota del treball de recerca               
té un pes del 10 % de la mitjana de batxillerat. 

● Realitzar el seguiment del treball i avaluar-lo d’acord amb les pautes establertes. És             
important tenir entrevistes periòdiques amb l’alumne/a per veure com avança el treball i             
establir objectius per a les pròximes trobades. 
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● Ajudar en qüestions de tipus pràctic lligades a la feina, com ara l’accés a biblioteques o a                 
museus, consultes a diaris, confecció d’enquestes, concertar entrevistes, accés a          
Internet o tècniques de treball en general (tot el que puguin fer els alumnes de manera                
personal i mitjançant entrevistes cara a cara és millor que no pas via correu electrònic). 

● Orientar en la realització de la memòria considerant els aspectes que s’avaluen, tant pel              
que fa als objectius i conclusions del treball com a les activitats de la recerca i a la                  
presentació formal. 

● A finals de juny elaborar el full avaluació del seguiment juny-setembre 
● En cap cas el tutor del treball de recerca corregirà les faltes d’ortografia que hi pugui                

haver en l’esborrany de la memòria; en tot cas, avisarà que cal una revisió ortogràfica. 
● Aconsellar els alumnes en la preparació de l’exposició oral. 
● Participar en l’avaluació de la memòria escrita d’acord amb les pautes establertes. 
● Fer de president i moderador del tribunal del treball i vetllar perquè es compleixin els               

horaris i requisits de l’exposició. 
● Responsabilitzar-se de fer l’acta d’avaluació del TdR 
● Retornar a l’alumne el  full d’avaluació del treball de recerca degudament omplert,            

juntament amb el treball de recerca corregit. 
 

4.5.  Tutor/a CF i FPB 

● Organitzar conjuntament amb les coordinacions de cicle l’acollida de l’alumnat el primer            
dia de curs i la reunió de principi de curs amb les famílies en el cas dels CFGM. 

● Gestionar l’ acollida d’alumnat d’incorporació tardana.  
● Impulsar el  Pla d’Acció Tutorial del centre dins el seu grup.  
● Valorar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 
● Fer una sessió col·lectiva d’informació de la gestió de l’aplicatiu Qbid abans d’iniciar les              

pràctiques. (tutor/a de segon curs). 
● Revisar a l’inici de curs quins i quants alumnes estan matriculats d’FCT i de qualsevol               

altre mòdul i en cas de que hi hagi alumnat que sap que no cursarà  algun mòdul  
comunicar-los que s’han de donar de baixa a Secretaria del centre (del mòdul d’FCT no               
cal que es donin de baixa). Comprovar que aquest tràmit es faci. (tutor/a de segon               
curs) 

● Verificar a l’ inici de curs, amb la butlleta de matrícula, l’alumnat de segon curs que té                 
mòduls, UF pendents de primer (tutors/es de segon curs). 
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● Entrar el NIF de l’empresa on l’alumne/a ha realitzat les pràctiques i les notes de               
l’avaluació final de la FCT a l’aplicatiu SAGA: Apte o No apte. Si l’alumnat no ha finalitzat                 
les pràctiques caldrà posar pendent d’avaluar (PA). (tutor/a de segon curs).  

● Convocar, preparar i realitzar amb l’alumnat i/o les famílies entrevistes. Si l’alumnat és             
major d’edat amb autorització prèvia. 

● Efectuar l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat. (veure PAT, apartat           
funcions específiques del tutor/-a). 

● Organitzar i coordinar l’elecció de delegats/des. 
● Preparar les sessions d’avaluació amb la resta de l’equip docent i aclarir tots els dubtes               

amb la coordinació de cicle corresponent. 
● Entrar les notes dels mòduls, UF suspeses de primer per part del tutors/es de segon               

curs.  
● Imprimir els butlletins de notes, un cop la coordinació de cicle doni el vist-i-plau, i               

lliurar-los a l’alumnat.  
● A la finalització del curs fer el seguiment individualitzat dels mòduls i UF suspeses del               

seu grup-classe per tal d’optimitzar el procés de matrícula de l’alumnat pel curs vinent.  
● Centralitzar les peticions de convalidacions del seu grup d’alumnes per tal de tenir             

coneixement de les mateixes i lliurar-les posteriorment a la secretaria del centre.  
● Informar al seu grup d’alumnat de la possibilitat d’exempció de l’FCT, centralitzar les             

peticions d’exempcions i lliurar-les posteriorment a la secretaria del centre a l’últim            
trimestre de primer curs; revisar la sol·licitud d’exempció, la documentació corresponent           
i la relació d’alumnat que ho sol·licita. 

● Informar a l’alumnat sobre les convalidacions, els tràmits per sol·licitar-les i la data límit              
de petició. 

● Rebre i lliurar a l’alumnat les resolucions de les convalidacions per part de la cap               
d’estudis de cicles.  

● Rebre i posteriorment lliurar a l’alumnat les resolucions de les peticions de d’exempcions             
per part de la coordinadora d’FP. 

● Supervisar l’assistència de l’alumnat del seu grup a partir de la informació proporcionada             
per l’equip docent i la intranet de centre. En casos d’absentisme contactar amb l’alumnat              
per tal de gestionar cada cas de manera individualitzada.  
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● Realitzar un seguiment periòdic de l’alumnat que es dóna de baixa del centre. Contactar              
amb l’alumnat i detectar el motiu de la mateixa. En aquells casos en que sigui possible,                
gestionar la seva possible reincorporació. 

● Coordinar conjuntament amb el cap d’estudis de convivència l’aplicació de la normativa            
de convivència en el cas d’alumnat de CF i FPB que presenti incidències.  

● Realitzar els càlculs dels indicadors, informes i memòries corresponents al seu àmbit de             
responsabilitat. 

4.6.  Tutor/a  FCT 

● Efectuar la planificació i programació del mòdul d’FCT amb el suport del/de la             
coordinador/-a d’FP. 

● Fer recerca d’empreses/entitats per al desenvolupament de l’FCT. 
● Realitzar el procés d’homologació de l’empresa o entitat i el centre de treball si no està                

homologat:  
● Informació a l’empresa de la FPCT i del procés d’homologació d’empreses. Documents:            

carta de presentació (ref 00) i document informatiu de la FPCT (ref 01).  
● Visita a les instal.lacions del centre de treball per comprovar la seva idoneïtat.             

Document: qüestionari del tutor/a per homologar el centre de treball (ref 03). 
● Acceptació per part del centre de treball de les condicions establertes i lliurament del              

protocol de condicions del centre de treball (ref 02). 
● Finalitzat el període de pràctiques, formalització de l’informe de valoració del centre de             

treball i valoració de la continuïtat o no de seguir homologat pel cicle. Document:              
informe de valoració del centre de treball (ref 11). 

● Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de                 
treball. És important que el seguiment es faci visitant l’empresa almenys dues vegades             
durant el període de pràctiques: 1a visita abans d’iniciar l’FCT (fixar horari i pactar el pla                
d’activitats) i 2a visita, final de l’FCT (avaluació final i definitiva).  

● En qualsevol cas, sempre caldrà fer una avaluació de seguiment a la meitat de les hores                
previstes de les pràctiques, via telefònica o de manera presencial.  

● Contactar periòdicament amb l’alumne/a, planificar les tutories previstes durant l’estada          
de pràctiques i fer-ne el registre (fitxa de seguiment alumnes en pràctiques) 

● Orientar a l’alumnat sobre els possibles centres de treball per fer l’estada  de pràctiques. 
● Fomentar en l’alumnat el compliment de les normes de seguretat i salut laboral. 
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● Resoldre dubtes a l’alumnat que es troben sota la seva responsabilitat, de tot el que fa                
referència a la gestió de l’aplicatiu qbid.  

●  Assumir també les funcions de professor/a tutor/a respecte del seu grup d’alumnes. 
● Les accions concretes que haurà de desenvolupar en el centre de treball són: 
● Entrevistar-se amb els representants de les empreses. El tutor/a ha de comunicar a             

l’empresa o entitat col·laboradora i a l’alumne/a el centre sanitari públic o concertat de              
la localitat on l’alumne/a realitzi les pràctiques. 

● Entrevistar-se amb el tutor o la tutora d’empresa, per tal d’avaluar la situació de              
l’alumne/a i programar les activitats a realitzar-hi segons el cicle formatiu i el pla              
d’activitats. 

● Vetllar perquè l’alumne/a i l’entitat col·laboradora realitzin totes les gestions necessàries           
per tal que es reflecteixin les activitats realitzades per l’alumne/a i l’avaluació posterior             
per part de l’entitat col·laboradora. 

● Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumne/a i valorar l’aprenentatge assolit. Aquesta             
valoració es farà a partir de les aportacions del/la representant de l’entitat col·laboradora             
i de l’alumne/a. 

● Visitar les empreses on fan les pràctiques l’alumnat del cicle formatiu corresponent i             
informar al/a la coordinadora d’FP de les incidències i valoracions que es puguin deduir              
de les visites. 

● Recollir informació de les empreses sobre els aspectes formatius que es podrien incloure             
en les hores de lliure disposició curriculars.  

● Avaluar l’alumnat juntament amb l’equip docent i l’informe del tutor d’empresa. 
● Fer el seguiment de les pràctiques utilitzant el programa qBid amb la documentació que              

aquest programa genera. A través d’aquest aplicatiu caldrà que tingui actualitzat tot el             
seguiment que en fa, la valoració de les activitats mensuals, valoració de l’expedient, del              
quadern i de l’homologació de l’empresa, etc.. 

● Imprimir el conveni definitiu i fer-ne tres còpies originals i fer-les signar per les parts               
implicades: institut, empresa i alumne/a. Assegurar-se que l’institut disposa d’una còpia           
original del conveni signat per les tres parts, en cas contrari l’alumne/a no podrà iniciar               
l’FCT. 

● Lliurar al/a la coordinador/-a d’FP a l’inici de la FPCT: el document ref. 02 Protocol de                
condicions del centre de treball. I a la finalització de la FPCT els documents degudament               
omplerts i signats especificats en el procediment “desenvolupament i gestió de l’FCT”. 
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● Entrar les notes de l’avaluació final de l’FCT a l’aplicatiu Qbid en els períodes              
d’avaluacions acordats i traslladar al tutor de grup el NIF de l’empresa i les notes per tal                 
que aquest pugui introduir-les al SAGA: Apte (amb els termes de suficient, bé o molt bé)                
o No Apte (passiva o negativa). Si l’alumne/a no ha finalitzat les pràctiques caldrà posar               
pendent d’avaluar (PA).  

● Fer el tancament del quadern telemàtic de la FPCT, en la seva finalització o baixa               
anticipada. 

● Responsabilitzar-se dels alumnes que fan l’FCT, tant en el període lectiu, com en el mes               
de juliol (per aquells casos especials, sempre i quan l’alumne/a ho hagi pactat amb el               
seu tutor docent), així com en altres períodes no lectius (Setmana Santa o Nadal, si               
voluntàriament s’acorda amb l’alumne/a i l’empresa), realitzar-ne el seguiment i estar           
localitzable per si es produeix qualsevol incidència.  

● Valorar anualment les empreses, segons el conveni realitzat amb l’alumne/a, que han            
col·laborat en la FPCT. 

● Realitzar els càlculs dels indicadors corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 
● Fer el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de la                

finalització dels estudis i elaborar els informes i enquestes corresponents (introducció de            
les dades a l’aplicatiu qbid). 

● Qualsevol altra acció que se li encomani en relació amb les seves funció.  

4.7.  Tutor/a FCT mobilitat-responsable de l’estada del cicle 

● Assumir totes les funcions que impliquen ser tutor/a d’FCT. 
● Cercar noves empreses, institucions o administracions per les pràctiques de l’alumnat a            

nivell internacional.  
● Realitzar totes les gestions assistencials, documentals i econòmiques que implica la           

mobilitat dels estudiants del cicle, tant pel que fa a l’alumnat com pel que fa a l’empresa                 
i/o centre intermediari. 

● Entrar totes les dades de l’estada (dades personals, despeses de l’alumnat i/o            
professorat,...) a l’aplicatiu MOBIGEST en les dates previstes per tal de que la             
coordinadora de mobilitat ho pugui fer arribar al Departament d’Ensenyament. 

● Tutoritzar a l’alumnat de mobilitat del cicle. 
● Realitzar la visita d’acompanyament de l’alumnat de mobilitat del cicle als diferents            

centres de pràctiques, en els casos que sigui necessari. 
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● Planificar i/o organitzar conjuntament amb la coordinadora de mobilitat l’acollida del           
professorat i/o alumnat d’altres països amb els quals tenim establert un compromís;            
planificar visites d’estudi a institucions i/o centres, visites culturals a la ciutat, fer             
l’acompanyament a l’alumnat durant la seva estada,... 

● Formar part de la Comissió de mobilitat. 
● Informar de la carta de serveis del centre a les empreses. 
● Informar i promoure entre les empreses i entitats col·laboradores els itineraris de            

formació i qualificació professionals que els treballadors/es poden desenvolupar amb el           
Cicle formatiu i el programa “d’Assessorament i reconeixement”. 

● Informar i promoure entre les empreses i entitats col·laboradores la borsa de treball del              
centre. 

4.8.  Tutor/a CF dual  

● Contactar amb el tutor DUAL de l’empresa per fer la preparació de l’alternança amb              
l’empresa. 

● Preparar amb l’alumnat la seva incorporació a l’empresa. 
● Visitar o contactar amb l’empresa amb motiu de la realització de la primera entrevista i               

de la incorporació de l’alumnat. 
● Mantenir contactes mensuals amb l’empresa per fer el seguiment de l’alumnat i            

supervisar el desenvolupament del pla d’activitats pactat. 
● Proposar, si s’escau, canvis o millores en l’organització o planificació en l’alternança            

DUAL. 
● Vetllar per tal que la documentació de seguiment sigui omplerta per l’alumnat de forma              

puntual i correcte. 
● Vetllar per tal que la documentació de seguiment sigui revisada pel tutor d’empresa en la               

forma i terminis establerts.  
● Treballar conjuntament amb el coordinador de DUAL els aspectes organitzatius de la            

tutoria DUAL i informar-lo dels resultats de les avaluacions. 
● Coordinar les avaluacions juntament amb el tutor DUAL de l’empresa. 
● Organitzar i coordinar l’elecció de delegats/des. 
● Preparar les sessions d’avaluació amb la resta de l’equip docent i aclarir tots els dubtes               

amb la coordinació de cicle corresponent. 
● Entrar les notes dels mòduls, UF suspeses de primer per part del tutors/es de segon               

curs.  
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● Imprimir els butlletins de notes, un cop la coordinació de cicle doni el vist-i-plau, i               
lliurar-los a l’alumnat.  
 
 

 

Títol 5. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 
L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu.  
L’Institut és un lloc on conviuen un bon nombre de persones. Com a qualsevol lloc, es                
produeixen conflictes. S'han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i              
l'assumpció per tots i totes que hi ha diferents col·lectius amb funcions, drets i deures ben                
determinats (no pot ser d'una altra manera). Quan s’ultrapassen aquests pilars en què es              
fonamenta la convivència al centre, es produeix un conflicte, que normalment té difícil i mala               
solució per a totes les parts implicades. 

 
En cas d'un incident, l'alumne/a ha d'intentar resoldre'l amb el professorat afectat i informar              
immediatament el seu/va tutor/a. Si no queda solucionat el conflicte, es posarà en             
coneixement del/la cap d’estudis. 
 
Les expulsions d’aula s’han d’evitar al màxim. Expulsar a un/a alumne/a suposa traslladar el              
problema al professor/a de guàrdia. Les expulsions han de ser puntuals, excepcionals i per              
motius greus. No s’ha d’expulsar per arribar tard ni per no portar material ni per problemes                
lleus de disciplina. 
 

L’experiència, professionalitat i ofici del/la professor/a han de promoure altres sistemes de            
treball de manera que s’han d’utilitzar altres mètodes com poden ser: sancions a l’hora del               
pati, permanència a l’escola els dimarts mentre fem reunió al matí o la tarda, treballs extres,                
anotacions a la llibreta de notes del professor/a i a l’agenda, trucades telefòniques als pares i                
mares, etc., sempre amb la comunicació als pares i mares de tots els incidents a traves de                 
l’agenda, etc. 
En cap cas s’expulsarà o se li negarà el dret d’assistència a classe a un alumne/a sense                 
posar-ho a l’aplicatiu i-educació pel coneixement del tutor i cap d’estudis. L’alumne/a            
expulsat/da sortirà de classe i anirà a l’aula habilitada pels alumnes expulsats. El professorat              
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de guàrdia en prendrà nota de l’expulsió de l’alumne a l’aplicatiu i-educació. El tutor si ho                
considera adient informarà telefònicament a la família de l’alumne/a. 

 

Capítol 2. Mesures de promoció de la convivència  
Tots els membres de la comunitat escolar de l’Institut Vallvera tenen el dret a conviure en un                 
bon clima escolar i el deure de facilitar-ho amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots                   
els àmbits de l’activitat del centre.  
Correspon a la direcció i al professorat del centre, en exercici de l’autoritat que tenen               
conferida, el control i l’aplicació de les normes de convivència. 
 
Les NOFC, enteses com a pauta de conducta i actuació i com a eina de millora i bon                  
funcionament del centre, serà difós periòdicament entre els membres de la comunitat            
educativa per tal que es facin realitat els objectius i finalitats del Projecte Educatiu de Centre.  
L’element més important per a la convivència és la tutoria. La detecció de conflictes i               
possibles actuacions es farà a les tutories.  
 
Per tant, la funció del tutors estarà recolzada en una normativa clara i adient, en el PAT de                  
cada nivell (amb l’ajuda de l’Orientador/a del centre) i en aquelles activitats de formació              
definides per a cada nivell des de la Coordinació i el departament d’orientació (tallers de               
valors, sexualitat, ús correcte d’internet, coeducació, prevenció de consum de tòxics i            
tabaquisme, etc.). 
 

Capítol 3. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 
La resolució dels conflictes passarà indispensablement pels tutors/es. Un conflicte és una            
situació que està afectant emocionalment a l’alumne/a. 
 
És molt important seguir el procediment següent: 
 
1r. La recollida d’informació per aconseguir definir clarament quina és la situació i els              
elements que estan interaccionant per generar el conflicte. Definir el perquè. Poden ser             
problemes familiars, de relació amb els amics, amigues o professorat. 
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2n. Diagnosi del conflicte. Definició del com. Quina és l’afectació. 
 
3r. Definició de l’actuació més adient amb l’ajuda de la família, del/la psicopedagog/a del              
centre, del servei de mediació, del cap d’estudis o d’algun servei extern al centre. 
La resolució dels conflictes des del punt de vista disciplinari està definida en els presents               
capítols 5, 6 i 7. És important saber que es podrà canviar la sanció per treballs de serveis                  
compensatoris, prèviament pactats amb la família. 

 

Capítol 4. La mediació escolar.  
Aquests és un dels procediments per a la prevenció i resolució de conflictes que té un caire                 
més pedagògic i decisiu en el procés maduratiu de l’alumnat. Cal entendre la mediació com               
un dels mitjans més potents pel foment de la convivència i la resolució pacífica de conflictes.                
El funcionament del servei de mediació queda definit en el corresponent procediment de             
convivència al centre. Mitjançant la mateixa es dóna suport a les parts en conflicte perquè               
puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.  

 

Capítol 5. Faltes lleus i greus a l’ESO 
 

Incidències a l’ESO 
 

INCI
DÈN
CIES 

COMPORTAMENT MESURES DEL 
PROFESSORAT PROFESSORAT RESPONSABLE 

Comportament incorrecte a l’aula OBSERVACIÓ + 
INCIDÈNCIA  A 

IEDUCA 

PROFESSOR/A  IMPLICAT  + 
TUTOR 

Ús inadequat de l’ordinador o 
instal·lacions 

Expulsar un alumne de l’aula 

Anar al lavabo sense permís 

Sortir al passadís entre classes  

Altres aldarulls considerats com a lleus 

Embrutir/ malmetre lleument les 
instal·lacions 

REPOSICIÓ MATERIAL 
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Utilitzar el mòbil o aparells electrònics 
en el centre sense autorització del 
professorat 

REQUISAR MÒBIL CAP D'ESTUDIS 

Amb una acumulació de 18 hores sense justificar i/o un nombre superior de cinc retards pot implicar a decisió 
del tutor la mesura de serveis compensatoris 

 

SAN
CIÓ 

COMPORTAMENT MESURES DEL 
PROFESSORAT PROFESSORAT RESPONSABLE 

Ofensa greu al professorat i/o     
companys 

  
OBS + INC 

+ expulsió aula 
  

+  SANCIÓ 
  
  
  
  

+ Reposició material 
  

+ Sense properes 
sor�des 

  
+ Requisar móvil o 

aparell 

PROFESSOR/A  IMPLICAT, TUTOR I 
CAP D'ESTUDIS 

Barallar-se dins el centre 

Abandonar el centre sense    
acompanyament dels pares 

Comportament incorrecte, greu i    
continuat  

Altres incidents considerats com a 
greus 

 Deteriorament intencionat instal·lacions    
o material del centre 

Comportament totalment inadequat en    
sortida 

Ús delictiu del mòbil o aparells      
electrònics 

Una Sanció pot implicar que l'alumnat no pugui anar a les properes sortides (Equip Docent) 

IMPORTANT: Una Sanció és equivalent a un cicle de quatre incidències 

 

ACU
MUL
ACIÓ 

D'IN
CIDÈ
NCIE

S 

INCIDÈNCIES A IEDUCA MESURES PROFESSORAT 
RESPONSABLE 

Primer cicle de quatres incidències Serveis Compensatoris o   
TUTOR I 

CAP D'ESTUDIS 4 incidències a ieduca 1 dia Sanció 

Segon cicle de quatres incidències  

8 incidències a ieduca 3 dies de sanció 

Tercer cicle de quatres incidències 
12 incidències a ieduca 

5 dies de sanció 

Quatre cicles de quatre incidències 10 dies Sanció + DIRECTOR 
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16 incidències a ieduca i Comissió Convivència 

 

  EXPEDIENT DISCIPLINARI ORDINARI 

 

 
Acumulació de faltes molt greus i/o 
incidències 

Inici expedient 
disciplinari ordinari 
segons norma�va 

Tutor/a, Cap d’Estudis, director 

 

Faltes d’assistència reiterada o 
comportament incorrecte de l'alumnat 
de l'AO a les empreses 
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Capítol 6. Faltes lleus i greus a BATXILLERAT 
 

                     BATXILLERAT 

 

FALTES 

LLEUS 

COMPORTAMENT MESURES DEL 

PROFESSORAT 

PROFESSORAT 

RESPONSABLE 

Comportament incorrecte a l’aula OBSERVACIÓ + 

INCIDÈNCA  A 

IEDUCA 

PROFESSOR/A 

IMPLICAT  + 

TUTOR/A 
Ús inadequat de l’ordinador o instal·lacions      

en el centre 

Utilitzar el mòbil o aparells electrònics en el        

centre sense autorització del professorat 

Embrutar l’entorn del centre 

Altres aldarulls considerats com a lleus 

 

FALTES 

GREUS 

COMPORTAMENT MESURES DEL 

PROFESSORAT 

PROFESSORAT 

RESPONSABLE 

Manca de respecte vers 

professorat/companys d’aula o altres 

membres de la comunitat educativa 

OBSERVACIÓ + 

INCIDÈNCA + 

SANCIÓ 

Reposició material 

malmès 

PROFESSOR/A 

IMPLICAT, TUTOR/A I 

CAP D'ESTUDIS 

Deteriorament intencionat instal·lacions o    

material del centre 

 Ús delictiu del mòbil o aparells electrònics o         

xarxes socials que impliquin a qualsevol      

membre de la comunitat educativa 

Barallar-se 
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Altres incidents considerats com a greus 

Comportament inadequat durant una sortida     

o de manera continuada a l’aula 

OBS + INC + sense 

properes sor�des del 

trimestre a criteri de 

l’Equip docent 

Tutor/a +  Equip 

Docent  +   Cap 

d'Estudis 

 

 
IMPORTANT: El tutor comptabilitza una incidència de caràcter greu com a dues            

incidències lleus 

 

ACUMU

LACIÓ 

D'INCID

ÈNCIES 

INCIDÈNCIES A IEDUCA MESURES PROFESSORAT 

RESPONSABLE 

Primer cicle de dos incidències per faltes 

lleus o una falta greu 

Exp. dis. abreujat 

1 dia de sanció 
TUTOR I CAP 

D'ESTUDIS 

Segon cicle de dos incidències per faltes 

lleus o una falta greu 

Exp. dis. abreujat 

3 dies de sanció 

Tercer cicle de dos incidències per faltes 

greus  o una falta greu 

Expedient disciplinari 

ordinari 

TUTOR, CAP D'ESTUDIS 

I DIRECTOR 

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA BATXILLERAT 

 o  L’alumnat tindrà retard si arriba 5 minuts després del timbre. No podrà entrar després de 10 minuts de                    
començar la classe i es considerarà falta d’assistència. 
 
o      L’acumulació de retards pot implicar una incidència ( a criteri de l’equip docent) . 
 
o  L’alumnat que acumuli moltes faltes injustificades o faltes lleus o greus podrà perdre el dret, a criteri de                   
l’equip docent, a assistir a les sortides programades. 
 
o  Només s’admetran com a justificants de faltes d’assistència documents de caire oficial (justificants mèdics,               
de les diferents administracions...) 
 
o  L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumnat durant un període acumulat de 15 dies lectius,                
pot comportar l’anul·lació de la matrícula d’ofici per part del centre. Cal tenir molt present el caràcter presencial                  
d’aquests tipus d’estudis. En el cas d’alumnat que fa matèries soltes es farà el càlcul proporcional de                 
l’esmentat període mínim. 

 
Arxiu:  NOFC INS Vallvera.doc 

Pàgina 89 de 127 
Elaborat per: Equip directiu   

Versió: 9 Revisat per:   Coordinador qualitat  
(Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès) Data: 19/06/2019 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INS VALLVERA (NOFC) 
 

Capítol 7. Faltes lleus i greus a cicles, CAS i FPB 
 

FALTES LLEUS  ( = INCIDÈNCIA) 

● Comportament incorrecte a l’aula o al passadís 

● Ús inadequat de l’ordinador/instal·lacions en el centre 

● Embrutar l’entorn del centre 

● Utilitzar el mòbil o aparells electrònics al  centre sense 

autorització del professorat 

● Ús inadequat dels lavabos del centre 

  

  

Incidència i observació 

  

  

  

Professor/a que 

observa el 

comportament 

FALTES GREUS (=SANCIÓ) 

● Barallar-se 

● Manca de respecte greu vers professor/a i companys        

d’aula 

● Deteriorament intencionat de les instal·lacions o 

material 

● Fumar dins el recinte escolar 

● Ús delictiu dels mòbils o xarxes socials que impliquin a 

qualsevol membre de la comunitat educativa. 

  

Incidència, observació, 

expulsió de l’aula i 

sanció 

Reposició del material 

malmès 

  

  

Professor/a que 

observa el 

comportament. 

Tutor/a de grup i 

cap d’estudis. 

● Comportament totalment inadequat durant una sortida Incidència,observació. 

No pot anar a 

properes sortides a 

criteri equip docent 

Tutor/a, equip 

docent, cap 

d’estudis 

ACUMULACIÓ DE SANCIONS 

● Primer cicle de dos incidències per faltes lleus o una          

falta greu 

● Segon cicle de dos incidències per faltes lleus o una          

falta greu 

● Tercer cicle de dos incidències per faltes lleus o una 

falta greu 

Sanció d’un dia. 

Expedient disciplinari 

abreujat 

Sanció de tres dies. 

Expedient disciplinari 

abreujat 

Expedient disciplinari 

ordinari segons 

normativa 

 

  

      Tutor/a, cap 

d’estudis, director 
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FALTES D’ASSISTÈNCIA BATXILLERAT, CF, PFB I CAS 

·  L’alumnat tindrà retard si arriba 5 minuts després del timbre. No podrà entrar després de 10 minuts de començar la                     

classe i es considerarà falta d’assistència 

·    L’acumulació de tres retards implica una incidència. 

·    Amb més del 20% de faltes d’assistència de la UF o matèria, l’alumnat perd el dret a la primera convocatòria ordinària. 

·  A l’alumnat que sigui expulsat del centre se li comptaran els dies de sanció com faltes d’assistència tant per UF com                      

per mòdul. 

·  L’absència de l'alumnat de CF d’un període de més de 15 dies lectius consecutius sense previ avís, pot comportar                    

l'anul·lació de la matrícula per part del centre. Cal tenir molt present el caràcter presencial d’aquests tipus d’estudis.                  

Cal tenir molt present el caràcter presencial d’aquests tipus d’estudis. En el cas d’alumnat que fa mòduls solts es farà                    

el càlcul proporcional de l’esmentat període mínim. 
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Capítol 8. Procediment en cas de faltes lleus o greus per part de l’alumnat  

 Poden  localitzar-se al mapa de processos del centre, procés “Realitzar la gestió acadèmica”, 
procediment “Gestionar la convivència al centre, alumnat de la ESO” i procediment “Gestionar la 
convivència al centre, alumnat d’estudis post obligatoris”.  

 

Capítol 9. Tractament de l’absentisme de l’alumnat del centre 

 
El procediment per tal de tractar l’absentisme en el cas de l’alumnat de la ESO, tractant-se                
aquests d’estudis obligatoris, es pot trobar dins el mapa de processos del centre, procés PR               
EAESO – Desenvolupar l’E-A a l’ESO, procediment absentisme  ESO, PEAESO ABS.  
 
En el cas de l’alumnat d’estudis postobligatoris i, degut al caràcter presencial dels esmentats              
estudis, el procediment que cal seguir en aquests casos es troba dins el mapa de processos,                
procés “Realitzar la gestió acadèmica”, procediment “Gestionar les baixes de l’alumnat d’estudis            
postobligatoris”. 

 

TÍTOL 6. COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

La col·laboració i participació de les famílies de l’alumnat en la dinàmica del centre es concreta 
en  l’AMPA.  

TÍTOL 7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Capítol 1. Aspectes generals 

1.1. Funcionament diari del centre  

 
Aules 

● Cal mantenir-les en bon estat. Sancionar als alumnes que de manera intencionada creen             
desperfectes a les mateixes.  

● Cal notificar totes les deficiències que es detecten a les aules.(incidències iEducació). 
● A les hores d’esbarjo i a darrera hora del matí i la tarda cal tancar les aules amb clau. 
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● Cal pujar cadires a la darrera sessió de l’aula (mirar l’horari d’aula). 
● Cal utilitzar els diferents contenidors de reciclatge de forma adequada.  
 

Claus del centre  

● Cal demanar als corresponents caps de departament les claus.  
● El professorat disposa de 4 claus: la d’aula, que obre totes les aules. La de taller, que obre                  

tots els tallers i laboratoris. La de departament, que obre el propi departament. I la del                
calaix de la taula, que obre tots els calaixos de les taules del profe on hi ha material com                   
el comandament i llapis del videoprojector. 

 

Consergeria 

És el lloc de treball dels conserges. Tot el material necessari es pot demanar des de la porta                  
o la finestreta. 
Les fotocòpies s’han d’encarregar amb 24 hores d’anticipació. 
Els dossiers s’han d’encarregar amb 48 hores d’anticipació. 
Per demanar una càrrega de tinta del retolador de pissarra s’ha de mostrar la càrrega               
pràcticament gastada 

 

Assistència alumnat  

Els alumnes no poden sortir de l’aula excepte que sigui del tot necessari.  
Els alumnes d’ESO que arriben tard s’han d’admetre a l’aula excepte la primera hora del               
matí que s’aplica el protocol de retards. S’ha d’anotar el retard a iEducació i, si són                
sistemàtics, aplicar la normativa de centre.  

 
Els alumnes de postobligatori tindran retard si arriben passats 5 minuts després del timbre.              
No podran entrar a l’aula després de 10 minuts de començar la classe i es considerarà falta                 
d’assistència. 
En cas que un alumne sigui expulsat de l’aula cal anotar “Expulsió” i “Incidència” a iEduca, i                 
posar-li feina.  
En cas de vaga dels alumnes del segon cicle de la ESO i estudis postobligatoris cal                
notificar-ho a direcció amb un mínim de 48 hores mitjançat el tutor. Els alumnes de segon                
cicle d’ESO només podran faltar al centre el temps necessari per anar a la convocatòria de                
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manifestació o reunió. No podran sortir del centre sense l’acompanyament dels pares o             
tutors legals.  
 

 
Sala de professors 

El professorat disposa de 4 ordinadors amb els que pot fer fotocòpies a les fotocopiadores de                
consergeria i de la mateixa sala. Aquesta té un límit, no ampliable, de 500 impressions i 500                 
còpies manuals per a casos d’emergència. La fotocopiadora de consergeria te d’un límit             
ampliable de 1500 impressions i 1500 còpies manuals. Les fotocòpies es recolliran de la safata               
quan les posi el conserge.  
El professorat disposa d’una nevera, un microones i un dispensador d’aigua gratuïts que cal              
utilitzar amb responsabilitat. A més també hi ha una màquina de cafès amb monedes.  
El professorat disposa d’un caseller individual destinat a la seva correspondència,           
comunicacions i avisos  
El professorat disposa de 4 taulells d’anuncis i una pissarra on ha de penjar les seves                
informacions. És norma del centre no penjar res a les parets ni a les portes. A la pissarra                  
s’acostuma a posar la informació de darrera hora. Hi ha un taulell per a Cicles, un per a                  
ESO-BATX, un per a TIC i un per a informacions sindicals, reivindicatives... 
 

 

Fotocopiadora vestíbul 

● Cap alumne del centre pot utilitzar els ordinadors ni la fotocopiadora de l’entrada dins el               
seu horari lectiu.  

● Els alumnes que hagin de fer fotocòpies a l’hora del pati s’hauran d’apuntar a              
consergeria abans de començar l’horari lectiu.  

● Qui faci un ús inadequat de la fotocopiadora o dels ordinadors, o faci fotocòpies dins del                
seu horari lectiu perdrà el dret a utilitzar-los durant un mes. 

 
iEduca 

És la intranet de centre i l’eina bàsica de treball de tot el claustre. Amb la intranet el                  
professorat ha de passar llista, anotar incidències, omplir informes d’alumne a petició del tutor,              
fer programacions, sol·licitar aules, notificar incidències de funcionament i material, contestar           
enquestes, i notificar faltes d’assistència i enviar la feina al centre, 
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També es pot utilitzar per posar deures o comunicar-se amb l’alumnat i les famílies. 
 
Ús de mòbils i altres aparells al centre  

Cap alumne del centre pot utilitzar el mòbil en cap zona del centre. Tampoc es permet l’ús                 
d’altres tipus de dispositius electrònics. Només es permetrà l’ús dels mateixos en cas             
d’autorització expressa del professorat i sempre per motius pedagògics.  
  
En el cas de les sortides aprovades pel Consell Escolar i que es realitzen en horari lectiu,                 
tampoc es permet l’ús de mòbils. Només en cas d’autorització expressa del professorat i              
sempre per motius pedagògics podrà autoritzar-se l’ús del mateixos.  
En cas que l’alumnat incompleixi aquesta normativa rebrà la corresponent incidència.  
 
Cal recordar que tots els alumnes de les etapes postobligatòries poden sortir del centre a               
les hores d’esbarjo i, fora del mateix, utilitzar els mòbils al llarg d’aquesta franja.  
El professorat pot utilitzar-lo a les zones d’ús exclusiu del professorat. 

 
 
Lavabos del centre  

Els alumnes no poden anar als lavabos durant la classe. 
En casos excepcionals, quan els alumnes han d’anar als lavabos en hores de classe, mai               
entre classes, el funcionament és el següent: 
Els alumnes de la planta 0 d’ESO, han d’anar a buscar la clau a la consergeria del centre. 
 Els de la planta 1 i 2 d’ESO han d’anar a buscar la clau a la sala de guàrdies.  
Els alumnes de postobligatori disposaran d’una clau dels lavabos al calaix de la taula del               
professor. Si la clau del calaix no hi és o es perd, caldrà que l’alumne vagi a buscar la clau a                     
consergeria o sala de guàrdia . 
El personal de consergeria o el professorat de guàrdia, anotarà les dades dels alumnes de               
les plantes 0 i 1 al registre corresponent..  
A les 08:05h i a les 14:35h (10 minuts abans d’entrar), els lavabos del pati es trobaran a                  
disposició de l’alumnat del centre. 
Taquilles del centre 
Els armariets del centre només estaran a disposició de l’alumnat d’estudis postobligatoris i             
dels alumnes d’ESO que facin extraescolars en horari de tardes. 
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Alumnat de batxillerat 

Els alumnes de batxillerat cal que portin el seu carnet de centre per tal de poder sortir del                  
centre a les hores d’esbarjo.  
 
Trucades externes  

El personal de consergeria mirarà l’horari del professorat. Sempre que sigui possible, comentarà             
les hores de DC del docent perquè la persona torni a trucar. Si tornen a trucar, s’intentarà                 
localitzar al professor al seu departament o a la sala de professors. Si no és possible es deixarà                  
missatge a la casella del professor. 
Per poder fer trucades a l’exterior es disposa del despatx de tutories, despatx de FCT i la sala de                   
reunions (AMPA). Cal marcar el 0 per agafar línia. 
 

1.2. Normativa per les sortides de centre 

 

Alumnat ESO 

Els equips docents fan la proposta de sortides pel curs amb el corresponent pressupost              
econòmic i concreten la setmana. A l’hora de les propostes caldrà tenir en compte la normativa                
de centre i l’ import de matrícula corresponent a aquest concepte. Cal entendre que les sortides                
finançades per aquesta fracció de la matrícula fan referència a les que impliquen a tot el grup.  
 
En el cas que, quan sigui necessari, es faci una sortida del centre que no impliqui a la totalitat                   
del grup, el cost de la mateixa anirà a càrrec de l’alumnat.  
També cal tenir present que, per tal d’aprofitar-les al màxim a nivell curricular i sempre que                
sigui possible , s’hauran de planificar les sortides amb companys d’altres matèries comunes o              
optatives. 
Els alumnes que, per motius diversos, no fan les sortides cal que vinguin a classe amb                
normalitat.  
Cal que les sortides impliquin un dia lectiu de durada màxima. Excepcionalment, l’equip directiu              
podrà autoritzar una major durada de les mateixes, tenint en compte criteris pedagògics i              
d’afectació a les diferents programacions.  
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Els viatges de fi d’etapa així com els intercanvis amb altres centres educatius, poden implicar               
més dies lectius per tal de portar-los a terme.  
 

Caldrà, com a norma en general, un mínim d’assistència, d’ aproximadament dos terços,             
per poder realitzar les diferents sortides.  
Cal preveure que, en tot moment, les sortides afectin el mínim possible a l’organització del               
centre. Únicament es contempla la possibilitat de finançament pels viatges de fi d’etapa. 
 
En el cas que prenguin part en les sortides alumnat de les aules obertes o USEE, cal que                  
entre el professorat acompanyant hi sigui present professorat o personal d’atenció           
educativa dels esmentats recursos d’atenció a la diversitat.  

 
El procediment establert per tal de gestionar les sortides de l’alumnat de l’ESO es troba dins                
el mapa de processos del centre, procés Gestionar les sortides acadèmiques i extraescolars,             
procediment “Gestionar sortides d’alumnat d’ESO i Batxillerat”. 

 
Alumnat Batxillerat 

Els equip docents fan la proposta de les diferents sortides pel curs, amb el corresponent               
pressupost  i previsió de dates de realització.  
Pel que fa referència a l’alumnat de batxillerat i, tenint en compte que en el moment de la                  
matrícula no es fa cap pagament en concepte de sortides, caldrà que es faci el               
corresponent pagament quan es realitzin  les mateixes.  
També cal tenir present que, per tal d’aprofitar-les al màxim a nivell curricular i sempre que                
sigui possible , s’hauran de planificar les sortides amb companys d’altres matèries comunes,             
de modalitat  o optatives. 
Els alumnes que, per motius diversos, no fan les sortides cal que vinguin a classe amb                
normalitat.  
Cal que les sortides impliquin un dia lectiu de durada màxima. Excepcionalment, l’equip             
directiu podrà autoritzar una major durada de les mateixes, tenint en compte criteris             
pedagògics i d’afectació a les diferents programacions.  
Els viatges de fi d’etapa o els intercanvis amb altres centres educatius, poden implicar més               
dies lectius per tal de portar-los a terme.  
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Caldrà, com a norma en general, un mínim d’assistència, d’ aproximadament dos terços,             
per poder realitzar les diferents sortides.  
Cal preveure que, en tot moment, les sortides afectin el mínim possible a l’organització del               
centre. Únicament es contempla la possibilitat de finançament pels viatges de fi d’etapa. 
El procediment establert per tal de gestionar les sortides de l’alumnat de l’ESO es troba dins                
el mapa de processos del centre, procés Gestionar les sortides acadèmiques i extraescolars,             
procediment “Gestionar sortides d’alumnat d’ESO i Batxillerat”. 

 
 

Alumnat CF, FPB i CAS  

En el cas de l’alumnat de CF, caldrà tenir molt present la previsió de diferents activitats                
proposades pels equips docents ( visites culturals, activitats formatives, jornades          
tècniques...) i el corresponent pressupost econòmic. Tot plegat, per tal de poder            
quantificar de la millora manera possible, l’ import que abonarà l’alumnat per aquest             
concepte en el moment de formalitzar la corresponent matrícula.  
 
El procediment establert per tal de gestionar les sortides de l’alumnat de CF,FPB i CAS es                
troba dins el mapa de processos del centre, procés Gestionar les sortides acadèmiques i              
extraescolars, procediment “Gestionar sortides d’alumnat de CF, FPB i CAS”. 

 

1.3.  Funcionament de les guàrdies al centre 

 
El funcionament de les guàrdies així com totes les gestions que cal fer a nivell de la intranet                  
de centre es troben recollides al procediment “Organitzar guàrdies” dins el procés            
“Gestionar i formar l’equip humà”.  
 
Els professors que estan de guàrdia abans de l'hora del pati cobriran les guàrdies pròpies               
de l'hora i en segon terme les possibles baixes de professorat de guàrdia de pati. Llavors,                
lliuraran l'hora per poder cobrir la guàrdia de pati.  
 
En el casos de vaga de l’alumnat que impliqui a la totalitat del grup, el professorat que                 
quedi deslliurat per aquest fet, anirà a fer guàrdies en primer terme. També en els casos                
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que, per l’organització d’una sortida, quedi part del professorat deslliurat, també aquest            
anirà a fer guàrdies en primer terme.  

 
Cal tenir present que, tot el professorat del centre, cal que es faci responsable de totes les                 
guàrdies que es produeixen, amb independència del nivell formatiu que imparteixi. 

 

1.4.  Tractament en el cas d’absències del professorat als estudis postobligatoris  

 
En cas d’absència del professorat a la primera o darrera hora del matí o a la tarda dels                  
CFGM i CFGS, i sempre i quan es sàpiga amb antelació la mateixa, es notificarà aquest fet                 
per part del tutor/a de grup a l’alumnat per tal que s’iniciïn les classes una hora més tard o                   
es finalitzin una hora abans. 
 
En cas d’absència del professorat no prevista a la darrera hora del matí o la tarda dels                 
CFGM i CFGS i un cop el professorat de guàrdia ha passat llista, l’alumnat podrà finalitzar la                 
jornada lectiva. 
 
En cas d’absència del professorat a la primera o darrera hora del matí als estudis de                
Batxillerat i, sempre i quan es sàpiga amb antelació la mateixa, es notificarà aquest fet per                
part del tutor/a de grup a l’alumnat per tal que s’iniciïn les classes una hora més tard o es                   
finalitzin una hora abans. 
 
En cas d’absència del professorat no prevista a la darrera hora del matí dels estudis de                
Batxillerat i, un cop el professorat de guàrdia ha passat llista, l’alumnat podrà finalitzar la               
jornada lectiva. 
 
En cas d’absència del professorat a la primera o darrera hora de la tarda als estudis de CAS                  
i FPB i, sempre i quan es sàpiga amb antelació la mateixa, es notificarà aquest fet per part                  
del tutor/a de grup a l’alumnat per tal que s’iniciïn les classes una hora més tard o es                  
finalitzin una hora abans. 
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En cas d’absència del professorat no prevista a la darrera hora de la tarda als estudis de                 
CAS i FPB i, un cop el professorat de guàrdia ha passat llista, l’alumnat podrà finalitzar la                 
jornada lectiva. 

 
En el cas d’alumnat menor d’edat caldrà disposar d’un autorització per part de les famílies               
on quedi constància de que han estat informades i autoritzen la modificació de l’horari lectiu               
dels seus fills/es en els casos comentats anteriorment.  
 

1.5.  Vigilància dels esbarjos a ESO  i Batxillerat  

 
● Zona 1: Porta d’accés al centre/vestíbul (Z1) . Controla la sortida d’alumnes de BAT              

(caldrà que ensenyin el carnet), controla la porta A d’accés al pati, l’entrada d’alumnes              
als lavabos del vestíbul i a la biblioteca.  

● Zona 2: Pati/porta B (Z2). Controla sortida alumnat i tanca la porta B un cop ha sortit                 
tothom i l’obra quan faltin dos minuts per tal que els grups assignats tornin a l’aula per                 
aquesta porta.  
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● Zona 3: Bar/pati (Z3). Els primers cinc minuts d’esbarjo controla la porta A d’accés al               
pati. Posteriorment es desplaça a la zona del bar, lavabos i zona de darrera del               
magatzem). 

● Zona 4: Pati/porta C (Z4). Controla sortida alumnat i tanca la porta C un cop ha sortit                 
tothom. Controla la zona Z4 (pavelló i hort) . Quan faltin dos minuts obre la porta C per                  
tal que els grups assignats tornin a l’aula per aquesta porta.  

● Zona passadissos: Controla la sortida dels alumnes de les plantes 0,1 i 2 i gestiona el                
tancament i obertura de les aules. 
 
La sortida i entrada  de nou al centre es farà per les següents portes:  

● Porta A (vestíbul )         Alumnat 1rD, 3rA, 4tA, USEE i batxillerat. 
● Porta B  (central)          Alumnat 1rB, 1rA, 1rC, 2nA, 2nD, 3rB,3rC,4tB i 4tC. 
● Porta C (lateral)    Alumnat 2nB, 2nC i aula oberta.  

 

1.6.  Vigilància als esbarjos de CF, FPB i CAS. 

El professorat assignat a aquestes hores cal que, en un primer moment, estigui al vestíbul               
per tal de controlar que la sortida a l’exterior del centre o a la zona de bar, es faci amb tota                     
normalitat. Posteriorment es dirigirà a la zona exterior del centre i escales per tal de vetllar                
que el comportament de l’alumnat sigui el correcte i no es malmeti l’entorn.  
L’alumnat podrà sortir a les hores d’esbarjo a l’exterior del centre. En el cas dels menors                
d’edat, cal l’autorització prèvia signada per part del pare, mare o tutors/es legals. 

1.7.  Exercici del dret a vaga per part de l’alumnat 

En cas de vaga dels alumnes del segon cicle de la ESO i estudis post obligatoris cal                 
notificar-ho a la direcció del centre amb un mínim de 48 hores. Els alumnes de segon cicle                 
d’ESO només podran faltar al centre el temps necessari per anar a la convocatòria de               
manifestació o reunió. No podran sortir del centre sense l’acompanyament dels pares o             
tutors legals. 
La normativa de centre fixa les següents condicions per a exercir aquest dret: 
 
● Que es faci un debat i s’expliquin els motius de la vaga. (Cal estar ben informats de la                  

convocatòria: Qui convoca? Quan? Per a quin o quins motius?) 

 
Arxiu:  NOFC INS Vallvera.doc 

Pàgina 101 de 127 
Elaborat per: Equip directiu   

Versió: 9 Revisat per:   Coordinador qualitat  
(Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès) Data: 19/06/2019 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INS VALLVERA (NOFC) 
 

● Que hi hagi una votació per grups classe on la majoria accepti fer vaga. Que es notifiqui                 
l’acord a l’equip directiu del centre amb 48h. d’antelació. Aquesta notificació, per tal que              
quedi constància de que es respecta aquest termini mínim, es farà mitjançant la             
presentació del corresponent escrit per part del delegat/da de grup per tal que sigui              
segellat i datat a la secretaria del centre.  

● Aquest es lliurarà a les caps d’estudi que ho posaran en coneixement dels tutors o               
tutores corresponents.  

● Que per aquell alumnat que no faci vaga es desenvoluparan les classes amb normalitat. 
● Que en cas que hi hagués programada una activitat prèvia a la convocatòria (exàmens,              

sortides, etc.) quedarà a criteri del professor/a responsable l’ajornament o no d’aquesta            
activitat. 

● L’alumnat menor d’edat que fa vaga cal que presenti el corresponent justificant amb la              
signatura dels pares per tal que estiguin assabentats Els justificants els recull el tutor/a.              
Posteriorment justificarà les faltes mitjançant la intranet del centre.  

● Que per tot l’alumnat del centre que decideixi fer vaga, la mateixa tindrà la consideració               
de falta justificada.  

● En cas de l’alumnat de CCFF i CAS, pels que no hi ha distinció de faltes justificades i no                   
justificades, serà falta d’assistència. Tindrà consideració especial en cas que sigui causa            
d’arribar al 20%. En aquests casos l’equip docent, amb conformitat de Cap d’estudis,             
podrà establir una excepcionalitat.  

 

1.8.  Protocols de centre 

 
Detecció d’alumnes pels passadissos del centre en hores de classe. 

El professor que detecti aquest fet cal que ho posi en coneixement immediat del              
professorat de guàrdia. Aquest tornarà l’alumne a l’aula corresponent i anotarà la            
corresponent incidència i observació “alumnat als passadissos del centre” a la intranet de             
centre. Si fos necessari, es comunicarà aquest fet al tutor/a del grup. 
En cas que el professorat de la sala de guàrdies no estigui disponible es comunicarà               
aquest fet al director o qualsevol altre membre de l’equip directiu que estigui disponible              
en aquell moment, que serà qui acompanyarà l’alumne a l’aula. Posteriorment aquest            
comunicarà el fet al tutor/a corresponent per tal que quedi constància a la intranet de               
centre.  
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Protocol davant  detecció de  baralles a l’exterior de l’institut. 

Qualsevol professor del centre que tingui coneixement de baralles a l’exterior de l’             
institut i, que impliqui alumnat del centre, cal que ho posi en coneixement immediat del               
personal de consergeria, aquest ho comunicarà al membre de l’equip directiu que estigui             
disponible en aquell moment. Aquest realitzarà les accions que siguin necessàries: 
● Intentar aturar la baralla. (verbalment....) 
● Trucar als cossos policials en cas que sigui necessari.  
 
En cas que el tutor/a estigui present al centre es demanarà la seva intervenció. Si el                
tutor no està disponible, se li comunicarà aquest fet per tal que quedi constància a la                
intranet de centre. Posteriorment el director, o altres membres de l’equip directiu en cas              
d’absència d’aquest, o la cap d’estudis de CF, en el cas de CF, determinaran la sanció a                 
aplicar. 
En cap cas es trucarà als cossos policials sense autorització prèvia d’un membre de              
l’equip directiu. 
 
Conflicte que  es produeix a l’interior de l’aula 

El professor promourà que els companys, junt amb ell, disgreguin la baralla. A             
continuació enviarà al delegat de curs a la sala de guàrdies per notificar immediatament              
els fets. 
El professorat que es trobi de guàrdia en aquell moment, ho comunicarà al cap d’estudis               
de cicles o a qualsevol membre de l’equip directiu  
Al mateix temps realitzarà tasques de suport al professor d’aula fins l’arribada d’aquest.             
En cas que el tutor/a estigui present al centre es demanarà la seva intervenció. Si el                
tutor no està disponible se li comunicarà per escrit (paper o iEducació). Posteriorment el              
cap d’estudis de cicles i el tutor, determinaran la sanció a aplicar 
 

Protocol en cas que calgui subministrar medicaments a l’alumnat 

El centre no subministrarà cap tipus de medicament als alumnes, excepte amb l’expressa             
sol·licitud per escrit dels pares, fet aquest que s’haurà comunicat al tutor/a per tal              
d’adjuntar-ho a l’expedient de l’alumne, i sempre que adjuntin la recepta mèdica on             
s’indiqui la dosi i posologia del medicament.  
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Protocol en cas de petites lesions al centre 

En cas que es produeixen a l’aula, el delegat de curs acompanyarà l’alumne a              
consergeria. Allà mateix seran ateses les mateixes. Es deixarà constància al full            
d’incidències de consergeria. En tot moment caldrà l’ús de guants. 
 
Protocol en cas que l’alumnat es trobi malament a classe 

Quan un alumne/a menor d’edat es trobi malament, el professor/a farà anar al             
delegat/ada de curs a la sala de guàrdies. Aquest/a ho comunicarà al professorat de              
guàrdies, aniran a l’aula i aquest acompanyarà l’alumne/a que es troba malament a             
consergeria per trucar a la família. En cas de que no hi hagi professorat de guàrdies                
disponible, serà el delegat/ada de curs qui acompanyarà a l’alumne/a a consergeria. En             
aquest segon cas caldrà una nota d’autorització signada pel professor/a que es trobi a              
l’aula. En tot cas, el professor/a de l’aula registrarà aquest fet posant una “T” a               
iEducació.  
El pare/mare o tutor legal parlarà amb la persona de consergeria i els informarà de la                
seva decisió (ve a recollir l’alumne o es queda al centre fins a l’hora de sortir), que                 
quedarà registrada al control d’incidències de consergeria.  
El professorat de guàrdies o el delegat/a de curs, depenent del cas, informarà de la               
decisió presa al professor/a d’aula.  
L’alumne que s’hagi de quedar al centre perquè no té el permís dels pares o tutors,                
haurà d’anar a la biblioteca. 
 
Protocol en cas d’incidents més greus 
Si un alumne pateix un incident molt greu en una classe, el professor de guàrdia               
l'acompanyarà a consergeria i telefonarà als pares o tutors legals, els quals hauran de              
venir a recollir-lo o bé autoritzar que se l'acompanyi a l'hospital en ambulància. En el cas                
que els pares o tutors legals així ho demanin, o bé no siguin localitzats, el professor de                 
guàrdia corresponent s'encarregarà d'acompanyar l'alumne a l'hospital en ambulància. El          
conserge notificarà aquest fet al membre de l'equip directiu present en aquell moment i              
ho registrarà a iEduca. 
A la secretaria del centre es troba disponible una còpia de la targeta d’identificació              
sanitària (TIS) de tots els alumnes (es recull en el moment de la matrícula). 
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Si el professor de guàrdia està ocupat, hi anirà qualsevol altre professor que tingui              
permanència al centre, preferentment el tutor. Si no hi hagués cap professor amb             
permanència localitzable, hi anirà qualsevol altre professor que estigui al centre designat            
per direcció. En darrer terme anirà un membre de l’equip directiu. 
El professor acompanyant romandrà a l’hospital amb l’alumne fins que hi arribi la família,              
o fins que puguin tornar tots dos al centre.  
En cas que es cregui convenient per l’organització del centre, el cap d’estudis             
corresponent pot decidir que el professor romangui amb l’alumne i que es cobreixen les              
seves classes amb professorat de guàrdia.  
En cas que els pares o tutors legals no es puguin localitzar es continuarà realitzant               
trucades fins aconseguir-ho o es trucarà a la policia municipal . 
Si es tracta d'un alumne USEE, s'avisarà sempre, el professorat corresponent. 
S'informarà el tutor/a dels fets en el mateix moment o amb posterioritat.  
El tutor mantindrà contacte amb la família per anar fent el seguiment de la recuperació               
de l'alumne accidentat n’informarà a la direcció del centre. 
 
Protocol en cas d’accidents  a les sortides 
Si l'accident es produeix en una sortida, són els professors responsables de l'activitat els              
qui avisen la família. Correspon a la família, un cop localitzada, autoritzar les actuacions              
mèdiques. Si es dóna el cas que no es pot localitzar la família, és el professor el                 
responsable d'autoritzar, si així ho demana el personal mèdic, les actuacions que cal             
seguir. 
En totes les sortides es demanarà que la família signi una autorització en la qual es                
manifesti que, si no se la pot localitzar, autoritza el professor a prendre les decisions               
medicoquirúrgiques que convingui. Si una família no la vol signar, s’hi ha de parlar per               
valorar la conveniència que el seu fill/a no assisteixi a la sortida.  
Si es fan sortides de més d'un dia, cal que els professors acompanyants portin sempre el                
llistat de telèfons dels pares dels alumnes i el particular d'algun membre de l'equip              
directiu, per poder comunicar, si es dóna el cas, una situació molt greu. 
Durant les sortides és convenient dur una petita farmaciola (que es pot sol·licitar a              
consergeria) per tal d'atendre petites lesions. 
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Protocol en cas de sospita o evidència de maltractaments a l’alumnat del            

centre  

Qualsevol membre de l’equip docent comunicarà aquestes circumstàncies al tutor/a del           
grup on es trobi l’alumnat implicat. Posteriorment aquest ho posarà en coneixement de             
l’equip directiu per tal d’iniciar el protocol corresponent. 
 
Protocol en cas de crisi d’angoixa 

Primers indicis: Si un alumne es troba malament: està excessivament neguitós - nerviós i              
sembla que pot tenir un atac d’angoixa sortirà de l’aula. El professor/a que estava amb               
ell a classe estarà entre l’aula i el passadís vigilant com evoluciona, NO sortirà cap               
company/a de l’alumne/a. PROFESSOR FORA DE L’AULA. 
Atac d’angoixa: Si es desencadena l’atac, el professor/a donarà unes breus indicacions al             
grup classe sobre la feina que s’ha de fer i demanarà al delegat que vagi a buscar el                  
professor/a de guàrdia i, si no n’hi ha, algun dels membres de l’equip directiu. El               
professor/a del grup classe es quedarà amb l’alumne que té l’atac. 
Si l’alumne porta medicació pròpia, pot prendre-la. 
S’ha de recomanar a l’alumne que respiri pel nas i si es disposa d’alguna bossa de paper,                 
que respiri amb la bossa cobrint boca i nas (al departament de serveis hi ha bosses a                 
sobre del moble de l’esquerra). Això ho haurà de fer durant 1 minut. Passat aquest               
temps retirar la bossa i si no millora tornar-ho a provar passats uns 5 minuts.  
Si no es resol el problema, cal seguir amb el protocol. 
Arribada del professor/a de guàrdia: Quan arribi el professor/a de guàrdia o algun             
membre de l’equip directiu entrarà a la classe i es farà responsable del grup classe; el                
professor/a amb qui estava l’alumne trucarà a l’ambulància des d’un mòbil o des del              
departament (112) mentre el delegat/a, ens facilita una cadira de rodes d’algun taller i              
va a consergeria a demanar que truquin als pares de l’alumne en qüestió. En el cas de                 
ser major d’edat també se’ls ha de trucar explicant-li a l’alumne. 
Desplaçament de l’alumne: El professor/a responsable de l’alumne ajudarà a l’alumne a            
asseure’s a la cadira de rodes i el baixarà per l’ascensor (hi haurà una clau al                
Departament) fins a consergeria.  
Espera de l’ambulància: El professor/a responsable s’estarà amb l’alumne fins que arribi            
l’ambulància. 
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Arribada de l’ambulància: mentre els tècnics fan l’atenció el professor segueix amb            
l’alumne. 
Si s’ha d’anar amb l’ambulància:  
Menor d’edat. El professor de guàrdia corresponent s’encarregarà d’acompanyar l’alumne          
en ambulància. Es notificarà aquest fet al membre de l’equip directiu present en aquell              
moment per tal que tingui constància i es registrarà al control d’incidències            
(consergeria). A la secretaria del centre es troba disponible una còpia de la targeta              
d’identificació sanitària (TIS) de tots els alumnes. A consergeria hi ha una clau de              
secretaria. Si el professor de guàrdia està ocupat, hi anirà qualsevol altre professor que              
tingui permanència al centre, preferentment el tutor. Si no hi hagués cap professor amb              
permanència localitzable, hi anirà qualsevol altre professor que estigui al centre designat            
per direcció. En darrer terme anirà un membre de l’equip directiu. L’acompanyant pot             
(segons la decisió presa per l’equip docent): 

o Romandre amb l’alumne fins que arribi la família o puguin tornar tots dos al               
centre. En cas que tingui classe, el professor de guàrdia sol·licitarà via            
telefònica la compareixença d’un nou professor de guàrdia per substituir-lo.          
En cas que es cregui convenient per l’organització del centre, el cap d’estudis             
corresponent pot decidir que el professor romangui amb l’alumne i que es            
cobreixen les seves classes amb professorat de guàrdia. En cas de que la             
família del menor no acudeixi, el professor haurà de trucar a consergeria del             
Institut per confirmar que la família ha rebut l’avís i que està de camí. Si la                
família, tot i haver confirmat l’avís no acudeix, el professor acompanyant           
haurà de informar al centre i aquest (Equip Directiu) notificar-ho a Serveis            
Socials perquè en tinguin constància. 

 
El professor acompanyant i l’alumne en cas de que tots dos tornin al centre o, només el                 
professor acompanyant quan ja no hagi de fer-se responsable de l’alumne/a, tornaran al             
centre amb taxi. Recordant que haurà de presentar el rebut al secretari del centre. 

o Acompanyar a l’alumne/a al centre hospitalari, assegurar-se de donar la          
informació necessària per una correcta atenció a l’alumne/a i tornar al centre            
donat que els centre hospitalaris disposen de protocols d’atenció en aquests           
casos. Si l’opció triada és aquesta, quan es truqui a la família per comunicar  
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el trasllat amb l’ambulància, s’haurà de informar de que l’alumne estarà sota            
la responsabilitat i atenció de l’hospital, no del Institut. 

o Major d’edat: No és obligatori acompanyar-lo però, a criteri del centre, en casos             
greus es pot acompanyar. En aquesta situació, el protocol d’acompanyament és el            
mateix que amb un menor. 

En ambdós casos, el professor no haurà de continuar l’acompanyament un cop passada             
la seva jornada lectiva. Si la continuació de l’acompanyament fos necessària, s’avisaria al             
membre de l’equip directiu.  

 

Ens hem d’assegurar que l’alumne no passi fred posant-li una manta o l’abric per sobre. 
És important asseure’l en un lloc tranquil (si és possible) o després, amb la cadira de                
rodes, portar-lo a un espai sense gaire moviment de gent. 
És important controlar l’estat de consciència i el control de la postura perquè no caigui. 
Tot i que no ens respongui, s’ha de parlar a l’alumne. Sempre amb un to de veu tranquil                  
i proper fent servir paraules d’ànim i suport. 
És convenient intentar relaxar l’alumne ja sigui amb l’acompanyament del control           
respiratori, acariciant cabell,... per portar-lo cap a la calma. Per això, és important que el               
professor no es posi nerviós ja que es corre el risc de transmetre els nervis. 
Recordar que: tremolors, ritme respiratori ràpid, tensió muscular, pal·lidesa / cara           
vermella, ulls tancats o en blanc,... són manifestacions normals en una crisis però hem              
d’estar pendents d’aquests per veure si remeten o no. 

 
 

1.10.  Funcionament de les aules taller de CF 

Normativa taller per l’alumnat 
 
Com a alumne cal recordar i tenir present: 
 
● Cal respectar i mantenir l’ordre i lloc assignat pel material. 
● Cal respectar i mantenir la distribució de l’espai i mobiliari. 
● En el cas que es manifestin símptomes de malaltia (febre, infecció,..) no es podran              

realitzar les pràctiques per seguretat higiènica. Caldrà prescripció mèdica. 
● Abans de fer qualsevol activitat/pràctica s’ha de valorar la conveniència de fer servir             

material reciclat.  
● Si necessiteu més material, l’haureu de demanar al professorat. 
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● L’alumnat ha de portar i ser responsable del material imprescindible per fer l’             
activitat/pràctica. 

● El material del taller és d’ús exclusiu de l’aula. No es pot malmenar ni agafar-lo per                
fer treballs fora del centre. 

● Cada cicle disposarà d’espais assignats a l’aula 010. A la resta d’aules i tallers no es                
podran deixar i, per tant, l’alumnat se’ls haurà d’endur.  

● Els treballs s’exposaran durant una setmana i després s’han de retirar. 
● Al finalitzar la classe no es podrà sortir de l’aula fins que quedi totalment neta i                

recollida. 
● Dues persones encarregades supervisaran diàriament que tot hagi quedat en ordre. 
● A l’hora d’esbarjo el taller quedarà tancat. 
 
 
Sempre que alguna d’aquestes normes no es compleixi podeu fer servir el full             
d’incidències que està a disposició del professorat. 
 
Recordeu: tothom ha de participar i és responsable de l’ordre i manteniment            
del taller  

 
Normativa taller pel professorat 

Com a professorat cal recordar i tenir present: 
 
● Cal deixar les piques netes en acabar les activitats/pràctiques.  (recordar als alumnes            

responsables que és una tasca seva). 
● Els treballs realitzats cal guardar-los en l’espai assignat a l’aula 010.  
● En el cas que es manifestin símptomes de malaltia (febre, infecció,..) no es podran              

realitzar les pràctiques per seguretat higiènica. Caldrà prescripció mèdica. 
● El material dels tallers s’ha de mantenir en la mateixa aula i per tant, cal evitar                

treure material.  
     Per això, s’habilitarà una caixa de material necessari per aula 
● Només es pot utilitzar el material de pintura al taller aula 010. 
● Recordar a l’alumnat que és necessari que portin el mínim de material necessari al 

seu estoig (estisores, cola, permanent, llapis o retoladors) 
● S’aconsella utilitzar el màxim de material reciclat per a realitzar les activitats 

/pràctiques. ( demanar si l’alumnat en pot aconseguir) 
● S’aconsella utilitzar el paper d’embalar per a fer murals. 
● No interrompre a professorat que està a l’aula 010 mentre fan classe per poder 

recollir material... Cal ser més previsors. 
● L’alumnat no pot recollir material de l’aula 010 sense la supervisió del seu 

professorat de referència.  
 

1.11. Biblioteca del centre  

● La gestió de la biblioteca del centre té la finalitat optimitzar, fer més eficients i més                
eficaces les seves competències com a mitjà de reforç en les tasques educatives.             
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Així, la intencionalitat d’aquesta gestió és implementar i millorar els quatre eixos a             
través dels quals gira el funcionament i la dinamització de la biblioteca al servei del               
coneixement i l’aprenentatge: l’organització de la informació i el fons documental, el            
pla de lectura del centre, la competència informacional i la dinamització dels seus             
serveis i recursos. El funcionament de la mateixa es troba recollir al procediment             
corresponent dins els mapa de processos del centre.  

● Seguiment del calendari oficial del curs per part de l’alumnat. 
● Al primer consell escolar del curs s’aprovarà la corresponent programació general           

anual (PGA) i, dins la mateixa, el calendari oficial de curs on s’estableixen els dies               
lectius així com els festius, els de lliure disposició i els períodes de vacances i. Per                
tant, es consideraran faltes d’assistència les que es produeixin per part de l’alumnat             
fora dels dies establerts com a festius, de lliure disposició i períodes de vacances.  

● Altres aspectes de funcionament de centre 
● Pel que fa referència a la manera de vestir de l’alumnat, es demanarà que aquesta               

sigui correcte en tot moment i que respecti el clima de convivència a l’aula i al                
centre en general, els acords establerts en els corresponents equips docents així            
com el respecte a totes les maneres de pensament i creences personals.  

 

Capítol 2. De les queixes i reclamacions 

2.1. Reclamació sobre qualificacions al llarg del curs i a les avaluacions finals 

L’equip docent, reunit en junta d’avaluació, dóna les seves notes i es discuteixen a la junta.                
Un cop aquesta acaba, en cap cas comunicarà les notes directament als alumnes. 
Les notes dels alumnes queden reflectides en la butlleta corresponent, que les hi lliurarà el               
tutor del grup en horari prèviament comunicat.  
El dia que es reparteixen les notes, tots el professors de l’equip docent restaran al centre per                 
tal d’atendre les possibles reclamacions dels alumnes. 
En les avaluacions trimestrals , els professors atendran directament la petició de l’alumne. El             
professor mostrarà l’examen a l’alumne i escoltarà les seves al·legacions. Més tard            
comunicarà la seva decisió al tutor de grup. 
Posteriorment el tutor traslladarà a l’alumne la resolució de les reclamacions. En cas de              
disconformitat per part de l’alumne, el tutor donarà trasllat de la mateixa al departament              
corresponent pel seu estudi i resolució. 
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L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar en l’acta de              
departament corresponent, i es comunicaran al tutor i equip docent corresponent. 
Posteriorment el tutor, un cop finalitzades totes les gestions de reclamació de notes, donarà              
trasllat de la nota definitiva  a l’alumne afectat.  
En les avaluacions de final de curs  es seguiran els següents pautes: 
Les decisions de la junta d’avaluació, en cap cas, seran comunicades oralment a l’alumnat. 
Les notes seran comunicades als alumnes per mitjà de la butlleta de notes per mitjà del                
tutor. 
Els professors seran presents al centre el dia de lliurament de notes. 
Els alumnes que volen veure els exàmens o estan disconformes amb la nota, ho demanaran               
al professor corresponent. Aquest, un cop escoltades les al·legacions de l’alumne, els donarà             
els aclariments pertinents i li comunicarà si es modifica o no la nota. 
En cas que la revisió comporti modificació de nota, caldrà reunir de nou la junta d’avaluació,                
ja que pot modificar algunes de les decisions de promoció. 
Si l’alumne no està d’acord pot presentar reclamació per escrit davant la direcció.  
Per fer-ho caldrà que ompli una instància que li serà lliurada a secretaria. Aquesta instància               
caldrà que s’entri a secretaria dins les 48 hores hàbils següents al lliurament del butlletí de                
notes. 
En cas de reclamació per escrit, el Director comunicarà al Cap de Departament corresponent.              
Es reunirà el departament i es valorarà la reclamació. El Cap de departament comunicarà al               
Director la resolució del tema. La mateixa constarà en l’acta de departament corresponent.  
Amb aquesta resolució i les actes d’avaluació anteriors, el Director podrà resoldre            
directament la reclamació o bé convocar una nova reunió de l’equip docent. En aquest últim               
cas resoldrà en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l’equip docent                
en la reunió extraordinària.  
La resolució del Director es notificarà per escrit a l’interessat. En el cas que la reclamació                
sigui acceptada, es modificarà amb diligència signada pel Director, l’acta d’avaluació           
corresponent i es comunicarà la modificació a l’equip docent. 
L’alumne o els seus pares o tutors legals podran recórrer la resolució del Director en el                
termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació. Aquest recurs anirà adreçat al                 
Director dels Serveis Territorials. 
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2.2.  Queixes sobre la prestació del servei al  centre. Suggeriments diversos.  

Es tracta de gestionar i realitzar les corresponents actuacions en cas de queixes o denúncies               
presentades per l’alumnat, pares, professorat o altres treballadors del centre que puguin            
qüestionar o referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre              
en l’exercici de les seves funcions.  
També per gestionar els suggeriments de qualsevol usuari del centre: professorat, PAS,            
alumnes, mare si pares de l’alumnat i qualsevol persona relacionada amb el centre.  
Davant qualsevol queixa que un membre de la comunitat educativa vulgui formular, caldrà que              
segueixi les següents passes:  
Cal que presenti un escrit de queixa o denúncia, al registre d’entrada del centre, adreçat a la                 
direcció, i que haurà de contenir: 
● Identificació de la persona o persones que el presenten 
● Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació             

dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa              
creu que s’han produït per acció o omissió del professor o d’un altre treballador del centre                
a què es refereixen); 

● Data i signatura 
● Així mateix, es recomana que l’escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i              

altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 
 
Actuació de la direcció del centre davant l’escrit. 
Correspon a la direcció: 

● Rebre la documentació i estudiar-la; 
● Obtenir indicis, directament o a través d’altres òrgans del centre si fos necessari. També              

fer les corresponents comprovacions per arribar a evidències sobre l’ajustament dels fets            
exposats a la realitat.  

● Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat i demanar-li              
un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l’aportació de la                
documentació provatòria que consideri oportuna. L’ esmentat informe es podrà substituir           
per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix                
moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim la persona afectada.  

● Estudiar el tema amb la informació recollida i, si la direcció ho considera oportú,              
demanar l’opinió d’òrgans de govern o participació del centre sobre el fons de la qüestió. 

 
Arxiu:  NOFC INS Vallvera.doc 

Pàgina 112 de 127 
Elaborat per: Equip directiu   

Versió: 9 Revisat per:   Coordinador qualitat  
(Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès) Data: 19/06/2019 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INS VALLVERA (NOFC) 
 

● Dur a terme les actuacions que resultin pertinents (informació, assessorament, correcció           
i mediació).  

● Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció,             
comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si s’escau, la desestimació motivada de la               
queixa. En l’escrit es deixarà constància de l'òrgan al qual poden recórrer si no queden               
satisfets per la resolució adoptada. 

● Donar trasllat de l’escrit a totes les parts interessades.  
● En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà              

d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d’estudis. 
 
Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

Conclosa l’actuació de la direcció es podrà informar a la direcció dels serveis 
territorials de la incidència produïda i del tractament que se li ha donat. La documentació               
quedarà arxivada en original o còpies autentificades a la secretaria del centre, a disposició de la                
inspecció d’ensenyament.  
 

Actuacions específiques en el cas del suggeriments  
Davant qualsevol suggeriment que un membre de la comunitat educativa vulgui 

formular, caldrà que segueixi les següents passes: 
● Omplir i presentar el corresponent escrit de suggeriment, disponible a la secretaria del             

centre, amb el corresponent registre d’entrada. Cal que al mateix consti, la identificació             
de la persona o persones, el contingut del suggeriment, data i signatura. 

● Posteriorment la secretaria del centre ho derivarà al membre de l’equip directiu            
competent segons el seu àmbit de responsabilitat.  

● Finalment el membre de l’equip directiu responsable, contestarà l’escrit a la persona o             
persones que han presentat l’escrit, comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si              
s’escau, la desestimació motivada del suggeriment. 

 

Capítol 3. Gestió econòmica 

3.1. Distribució d’ingressos i despeses 
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Per tal de poder compaginar els ingressos de les dotacions que provenen del Departament              
d’Educació, les aportacions d’altres administracions i entitats, els ingressos derivats de la            
gestió pròpia del centre i els ingressos per la venda de productes generats per l’activitat               
normal de centre que segueixen un període anual, amb les aportacions voluntàries dels             
pares d’alumnes, que segueixen un període de curs, s’atendrà a la següent distribució: 

 
Amb els ingressos de periodicitat anual s’atendran les despeses corresponents a les            
partides: 
210.0001 Manteniment i conservació de l’Edifici i les instal·lacions. 
213.0001 Manteniment i conservació del material i maquinària. 
221.0001 Aigua i energia. 
221.0005 Productes farmacèutics. 
221.0089 Altres subministraments. 
222.0001 Comunicacions. 
227.0001 Empreses de neteja. 
227.0056 Serveis informàtics. 
227.0089 Treballs fet per empreses. 
 
230.0001 Dietes de locomoció i transport. 
342.0001 Comissions i altres. 
620.0001 Maquinària i utillatge. 
640.0001 Inversions en mobiliari. 
650.0001 Ordinadors  reprografia. 
670.0001 Fons biblioteca. 
 
Amb les aportacions amb periodicitat de curs s’atendran les despeses corresponents a: 
202.0001 Lloguer Fotocopiadores. 
212.0001 Reparació i manteniment d’ordinadors i impressores, i reprografia. 
220.0001 Material no inventariable (paper, material fungible didàctic i material d’oficina). 
220.0002 Premsa,  llibres, revistes i diccionaris. 
224.0001 Assegurances (AEO). 
226.0089 Visites culturals. 
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3.2.  Distribució de les dotacions als centres de cost. 

Un cop comptabilitzades les aportacions dels pares d’alumnes, el secretari comunicarà als            
caps de departament a final de setembre la dotació corresponent a cada departament i per               
al curs que comença.  
La quantitat total que disposaran els departaments per a les seves despeses de material              
fungible didàctic, llibres, revistes i diccionaris, reprografia i material d’oficina serà: 

 
● Opció A el 20% dels ingressos de matrícula (exclosos la quota de l’ampa i sortides de                

cicles) 
● Opció B el 50% dels ingressos de matrícula corresponents als apartats de Material             

fungible, Reprografia i Altres.  
 

3.3. Criteris de distribució als departaments . 

Per a la distribució de la quantitat total, abans esmentada, uns 15.000 €, els departaments i                
centres de cost es divideixen en 5 categories en funció de: nombre de professors, nombre               
d’hores de classe, nombre d’alumnes als que es fa classe i material fungible que utilitza el                
departament. Els coeficients són els següents: 

Departament COEFICIENT 

ADM 1,5 

Aules Obertes 1,2 

CAS 1,2 

CAT 1,2 

DIV 1 

EFI 1 

EVP 1,5 

FOL 0,8 

IDI 1,2 

MAT 1,2 

MUS 1 

NAT 1,9 

SER 7,3 

SOC 1,5 

TEC 1,7 

USEE 0,8 

TOTAL   26 
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3.4. Distribució de la quota de matrícula 

L’import de la matrícula que es cobra als alumnes per front a les partides esmentades al                
punt 1, es distribueix de la següent forma: 

 ESO BAT Cicles 

Banc de llibres 9,00  35,00    

Sortides (activitats tutoria, Crèdit de Síntesi) 28,00    50,00 

Reprografia 12,00  12,00  12,00 

Fotocòpies particulars 5,00 15,00  15,00 

Material Fungible 11,00  11,00  11,00 

Manteniment Informàtic 12,00  6,00  16,00 

Secretaria  2,00 6,00  6,00 

Total Centre 79,00  85,00  110,00 

AMPA 21,00  15,00  15,00 

 

Capítol 4. Gestió acadèmica i administrativa 

4.1.  Baixa de l’alumnat d’estudis postobligatoris  per petició pròpia  

Tot el procediment establert en aquests casos es pot trobar al mapa de processos del centre,                
procés “Realitzar la gestió administrativa” i procediment “Gestionar les baixes de l’alumnat            
d’estudis postobligatoris”.  

4.2. Baixa de l’alumnat d’estudis postobligatoris en casos d’absentisme  

L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l'alumnat de CF o de Batxillerat, durant un              

període mínim acumulat de 15 dies lectius, pot comportar l'anul·lació de la matrícula per part               
del centre. Cal tenir molt present el caràcter presencial d’aquests tipus d’estudis.  

Tot i que en el cas de CF en cap cas es considera la justificació de les faltes, cal entendre que                     

l’expressió “injustificada” fa referència al fet que, l’alumne/a no comunica de cap manera             
aquesta absència al tutor/a, en cas que això sigui previsible. També al fet que, tampoc atén                
els requeriments del tutor/a quan aquest, davant el fet que s’acumulin dies lectius de no               
assistència, es posi en contacte amb l’alumne/a per tal d’aclarir aquest fet o trobar solucions               
per al seu retorn al centre.  

Tot el procediment establert en aquests casos es pot trobar al mapa de processos del centre,                

procés “Realitzar la gestió administrativa” i procediment “Gestionar les baixes de l’alumnat            
d’estudis postobligatoris”. 
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4.3. Convalidacions i exempcions CF 

L’alumnat podrà sol·licitar dins el termini establert, i que està publicat en la guia de l’alumnat                

totes aquelles convalidacions i exempcions de FCT que pugui acreditar. No es podran             
renunciar a les mateixes un cop sol·licitades. 

Tot el procediment establert en aquests casos de convalidacions es pot trobar al mapa de               

processos del centre, procés “Realitzar la gestió administrativa” i procediment “Procediment de            
resolució de convalidacions a CF”. 

 
Tot el procediment establert en aquests casos de exempcions de FCT es pot trobar al mapa                
de processos del centre, procés “serveis FP-escola Empresa” i procediment “Procediment de            
desenvolupament i gestió de la FCT”. 

 

4.4. Estudis DUAL 

L’alumnat podrà veure publicats els criteris de selecció de l’alumnat dual, i també el model de                
compromís dual i de renuncia dels estudis en alternança 

 

4.5. Gestió llista d’espera i canvis de torn  

L’alumnat amb mòduls o UF’s pendents del primer o segon curs els haurà de cursar en el                 

mateix torn que es va matricular l’any anterior.  

L’alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de torn , ja sigui de mòduls o UF’s o de curs enter,                   

haurà de fer una sol·licitud adreçada al director del centre on exposi les causes i la seva                 
documentació acreditativa. 

Tot i això, només es podran fer canvis de torn en el cas de que quedessin places lliures, un                   

cop esgotada la llista d’espera pertinent. 

L’adjudicació es farà en funció de l‘ expedient acadèmic de l’alumne, i/o motius degudament              

justificats i serà l’equip docent  el qui decidirà, amb el vist i plau de direcció. 
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Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, les que generen una absència            

perllongada de classe, com ara: malaltia o accident de l'alumne/a o de familiars ,atenció a               
familiars,maternitat o paternitat ,canvi de condicions a la feina o incorporació a un lloc de               
treball, altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari  

Hi haurà un termini per sol·licitar un canvi de torn serà el mateix que el de la renúncia de                   

matrícula.. 

 

Capítol 5. Del personal d’administració i serveis i suport socioeducatiu del centre 

5.1 Tasques de la consergeria del centre  

● Cura i el control de les instal·lacions, els equipaments, el mobiliari i el material del centre i                 
la comunicació amb les empreses responsables de les anomalies que es puguin detectar             
quant al seu estat, ús i funcionament. 

● L’encesa (posada en funcionament) i el tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, gas,             
calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del seu correcte funcionament, així com la               
posada en funcionament d’aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material           
audiovisual, etc.) 

● L’obertura i el tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions            
esportives i altres espais del centre, i la cura i custòdia de les claus de les diferents                 
dependències. 

● El control d’entrada i sortida de persones al centre i la seva recepció i atenció, així com la                  
primera atenció telefònica i la derivació de trucades. 

● Cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 
● Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes, no requereixin la intervenció d’un               

equip especialitzat. 
● Fotocòpia de documents i el seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en elcentre, i la               

utilització del fax (enviament i recepció de documents). 
● Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de         

l’activitat del centre. 
● Participar en el procediment d’acollida del professorat nou.  
● Portar el corresponent control d’accés als lavabos i el full de registre en general.  
● Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 
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● Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre. 
● Manteniment del magatzem del centre. 
● Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control             

de la puntualitat i absentisme dels alumnes. 
● Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament           

d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau. 
● Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 
● Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 
● Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el             

funcionament propis del centre (tràmits al servei de correus...). 
● Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del            

centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 
● Donar suport als processos qualifica’t i acredita’t que es porten a terme al centre. 
● Obrir els lavabos del pati 10 minuts abans de l’inici de les classes (08:10 i 14:35).                

Posteriorment, un cop les classes estiguin en funcionament, tancar-los. 
● Gestió del lloguer de les taquilles del centre pels alumnes de cicles i batxillerat. També pels                

alumnes que facin extraescolars a les tardes. 
● Lliurament del material necessari als caps de departament (full de registre). 
● Fer un repàs que a les hores d’esbarjo i les hores finals quedin les aules tancades. 
● Obrir la porta d’entrada, les portes del pati i les de les aules 001, 002, 003, 004 i 005 5                    

minuts abans de l’hora d’entrar 
● Obrir les portes que donen accés al pati dos minuts abans de les hores d’esbarjo i                

tancar-les un cop finalitzin els mateixos dos minuts després. 
● Obrir la fotocopiadora de l’alumnat i registrar els alumnes que volen fer fotocòpies a les               

hores d’esbarjo.  
● Donar suport en els desplaçaments del centre a l’alumnat amb necessitats especials. Per             

tant, caldrà acompanyar amb l’ascensor als alumnes menors amb problemes de mobilitat. 
● Revisar el material d’aula la primera i tercera setmana de cada mes i omplir la graella                

corresponent. 
● Comprovar el nivell de gasoil del dipòsit cada setmana dels mesos d’hivern 
● El director del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la              

realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 
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5.2 Tasques de la secretaria del centre 

● La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes; 
● La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials         

acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències,etc.; 
● La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. 

 
Aquestes funcions comporten les tasques següents: 

● Arxiu i classificació de la documentació del centre. 
● Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa,         

franqueig, etc.). 
● Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes. 
● Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica corresponent). 
● Atenció telefònica i personal sobre els assumptes de la secretaria administrativa del centre. 
● Recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes,           

permisos, etc.). 
● Comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut pel           

director o directora o el secretari o secretària del centre. 
● Manteniment de l'inventari. 
● Control de documents comptables simples. 
● Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast             

(disposicions, comunicats, etc.) 
● L’execució de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors, segons les             

necessitats i característiques del centre, que pugui determinar el director/a. 

5.3 Tasques dels professionals d’atenció educativa  

5.3.1. Tècnica Integradora Social 

● Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc.  
● Afavorir relacions positives dels alumnes dins el centre i amb el seu entorn.  
● Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’integració social.  
● Col·laborar en la resolució de conflictes mitjançant el desenvolupament de diferents           

accions. 
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● Intervenir en els casos d’absentisme escolar segons el procediment establert així com            
mitjançant altres accions necessàries consensuades amb la direcció del centre.  

● Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars. 
● Donar suport a les famílies en el procés d’integració social dels joves.  
● Col·laborar en l’organització d’activitats de dinamització de l’ús del temps lliure i de             

sensibilització social.  
Per cada curs escolar es concretarà un pla de treball que desenvolupi cadascuna             
d’aquestes tasques en coordinació amb direcció del centre i equips docents.  

 

Capítol 6. Carta de serveis del centre (publicada a la web) 

6.1. Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la            
formació professional 

És un procés que cada any ofereix el centre, i està regulat a les instruccions d’inici de curs. 
L’assessorament s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les             
seves possibilitats formatives i de promoció professional i l'itinerari formatiu més adequat            
per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe              
personalitzat d'assessorament. 
El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència          
laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que hagin complert 18 anys amb               
experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels            
aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. És imprescindible          
disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries           
d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol              
afí. La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament, i els             
altres documents que aporta la persona de les unitats formatives (UF) o mòduls que vol               
que li siguin reconeguts. La junta també convoca a la persona per fer-li una entrevista               
personal de contrastació i valorar, de forma col.legiada, els aprenentatges assolits           
mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. Si la junta reconeix acadèmicament            
determinades UF o mòduls, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic. 

 
Arxiu:  NOFC INS Vallvera.doc 

Pàgina 121 de 127 
Elaborat per: Equip directiu   

Versió: 9 Revisat per:   Coordinador qualitat  
(Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès) Data: 19/06/2019 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INS VALLVERA (NOFC) 
 

6.1.2. Funcions del professor assessor 

● Acompanya i assessora els usuaris per emplenar el dossier de la trajectòria professional,             
d'acord amb el procediment establert, tot indicant-los, si escau, la forma d'ordenar la             
documentació per facilitar-ne la possible participació en el procés de reconeixement           
acadèmic d'aprenentatges, així com el procés que han de seguir. 

● Convoca les sessions d'assessorament, que són d'assistència obligatòria per part dels           
usuaris. 

● Verifica i analitza la documentació que aporten els usuaris. 
● Valora la suficiència i idoneïtat de la documentació en relació amb les unitats formatives.              

Si cal, demana a l'usuari que aporti nova documentació o documentació           
complementària, tot donant pautes per resoldre els problemes o la manca de registres             
documentals relacionats amb la seva experiència o formació. 

● Elabora l'informe d'assessorament, amb la inclusió del disseny de l'itinerari 
● formatiu i professional i les recomanacions necessàries per aconseguir l'objectiu          

professional. 
● Elabora el dossier d'assessorament i de reconeixement necessari per a la 
● participació posterior, si escau, dels usuaris en el procés de reconeixement acadèmic            

dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 
● Emplena les dades necessàries per seguir i assegurar la qualitat del servei. 

 

6.1.3. Funcions del junta de reconeixement 

Ha d'estar integrada per dos professors amb atribució docent en el cicle formatiu, 
nomenats per la direcció o titularitat del centre. Un dels membres de la junta de 
reconeixement pot ser la persona que ha fet l'assessorament previ de l'usuari, sempre 

que sigui un professor o professora amb atribució docent en el cicle formatiu . 

Les seves funcions: 

● Programar les sessions de la junta de reconeixement dels aprenentatges dels 
usuaris del servei d'assessorament, inscrits al procés de reconeixement 
acadèmic. 

● Analitzar la documentació i altres evidències que han aportat els usuaris 
relacionades amb les unitats formatives o crèdits. 
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● Establir un pla d'avaluació per a cada usuari, determinant-ne les tècniques 
(entrevista professional, simulació...) que ha d'emprar la junta de reconeixement. 

● Preparar l'entrevista de contrastació de l'usuari i elaborar el qüestionari de 
preguntes. 

● Valorar els aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats 
socials de forma col·legiada, a partir del dossier d'assessorament i de 
reconeixement per a la junta de reconeixement, l'informe d'assessorament, les 
evidències documentals aportades per l'usuari en relació amb la seva experiència 
i la formació i les evidències competencials recollides per l'usuari.  
El reconeixement dels aprenentatges ha de prendre com a referència: 

● Els resultats d'aprenentatge, per a les unitats formatives de mòduls professionals 
(LOE). 

● Els objectius terminals i els blocs de continguts, principalment procedimentals, per 
als crèdits (LOGSE). 

● Elaborar i signar l'acta de reconeixement dels aprenentatges i proposar la 
certificació de les unitats formatives o crèdits corresponents. 

● Atendre i resoldre les reclamacions que han presentat els participants. 

6.2. Acredita’t 

És un programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i cofinançat pel Fons              
Social Europeu. Són convocatòries que sorgeixen en períodes puntuals i per àmbits de             
competència puntuals. Permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació            
que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació                
professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la              
promoció professional i el reconeixement social. 

6.3. Borsa de treball de CF 

La borsa de treball del centre permet posar en contacte les demandes de les empreses amb                
l’alumnat i ex-alumnat del centre.  

 

TÍTOL 8. ANNEXOS 

Capítol 1. Organigrama de l’Institut Vallvera 
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Al llarg del mateix queda molt clara la idea del lideratge distribuït i que el centre cal que                  
funcioni en tot moment segons uns criteris clars d’eficàcia i eficiència. Des del centre              
entenem l’organigrama com un element viu que cal que s’adapti a unes necessitats de              
centre i entorn canviants.  

 
També volem que mitjançant el mateix la comunicació dins el centre flueixi en totes              
direccions, de manera horitzontal, descendent i ascendent.  
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Capítol 2. La carta de compromís educatiu de l’Institut Vallvera 
 

Introducció  
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i               
les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat,             
famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu).  
 
L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del                
projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un              
entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.           
Mitjançant la carta de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en               
l’educació dels seus fills i filles.  
La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i             
les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament              
personal, acadèmic i social de cada infant i jove.  
 
L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família,               
l’escola i l’entorn. La complicitat en què tots els agents comparteixin el coneixement de la               
realitat personal i social de l’alumnat permet arribar a acords sobre estratègies i actuacions              
per afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.  
 
L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar. Les               
famílies, que intervenen en el procés educatiu tant a l’escola com a la llar, presten el suport                 
essencial, els valors i les altes expectatives que són fonamentals perquè l’alumnat percebi la              
importància de l’educació i assoleixi de forma progressiva el protagonisme en el procés             
educatiu.  
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Carta de compromís educatiu  

Les persones sotasignades, (nom i cognoms),      
……...………………..................................….............................… (càrrec) del centre educatiu     
…..…..………………….........….................., i .…………………...............………....…................ (nom i     
cognoms), ..……..……..…. (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ..........................         
................................................……..............………., reunits a la localitat de .........................       
.......................…………..…………………………., amb data ……….....................……………., conscients que      
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de                 
compromís educatiu, la qual comporta els següents:  
COMPROMISOS  

Per part del centre  

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat             
i  oferir , a més de l’ensenyament obligatori, activitats complementàries i extraescolars. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.  
3. Acollir l’alumnat i les famílies de manera respectuosa, rebutjant, per tant, qualsevol tipus de              

discriminació. 
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre               

a l’inici de cada curs escolar. 
5. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i               

explicar a la família els resultats de les avaluacions.  
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les           

necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.  
7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de              

l’alumnat en finalitzar cada trimestre. A més, durant el primer trimestre, hi haurà una primera               
comunicació i més endavant les que siguin necessàries.  

8. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumnat al centre, i qualsevol               
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

9. En aquells casos en què es produeixi absentisme per part de l’alumnat, posar en marxa el                
corresponent procediment establert pel centre.  

10. Donar resposta en un termini màxim d’una setmana a les peticions d’entrevista o de comunicació               
que formuli la família.  

11. Informar als estudiants del contingut d’aquests compromisos.  
12. Revisar, si s’escau, el compliment d’aquesta carta de compromís, conjuntament amb la família, a              

final de curs.  
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Per part de la família  

1. Assistir a les reunions informatives programades pel centre. 
2. Respectar el caràcter propi del centre, l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular, i                

reconèixer l’autoritat del professorat i del personal laboral del centre. 
3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i col·laborar en l’aplicació del projecte educatiu                

del centre.  
4. Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la              

convivència escolar, el respecte de tot tipus de pensament o creença i el desenvolupament              
normal de les classes.  

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les                   
activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat.  

6. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat                    
escolar.  

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.  
8. Atendre en un termini raonable, no més d’una setmana, les peticions d’entrevista o de              

comunicació que formuli el centre.  
9. Compartir amb l’equip docent, tutor i altres professionals responsables les estratègies, criteris i             

mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.  
10. Vetllar perquè el fill o filla respecti el material facilitat per l’institut i es comprometi a restituir-lo si                  

fos necessari.  
11. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  
12. Revisar, si escau, conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la              

carta i el contingut.  
 
 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
El centre                                                                      La família  
(director,coordinador/a i tutor/a )                               (pare, mare o tutor/a)  
Signatura  
……………………………......... (localitat), …………………. (dia i mes) de …...… (any) 
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