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INTRODUCCIÓ
La LEC, llei 12/2009 de 10 juliol, estableix que l’autonomia de cada centre és un dels
principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu.
El Decret 102/2010 de 3 d’agost d’Autonomia de centres educatius desplega les
possibilitats que cada centre i la seva direcció té a l’hora de crear una gestió
descentralitzada i aplica els preceptes que estableix la LEC, per tal que l’exercici de
l’autonomia de cada centre sigui compatible amb el funcionament integrat del sistema.
L’exercici de l’autonomia de cada centre es desenvolupa entorn del seu Projecte Educatiu (
PEC ) i s’articula, entre d’altres instruments, a través de les normes d’organització i
funcionament del centre ( NOFC ).
Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre ( NOFC ) pretenen ser un conjunt
d’acords i decisions d’organització i funcionament que fan possible el treball educatiu i de
gestió en el dia a dia, i que permeten assolir els objectius proposats en el Pla Educatiu de
Centre.
Les NOFC han de respectar els drets de l’alumnat, així com el compliment dels deures
previstos en el Decret 279/2006 del 4 de juliol sobre els drets i deures de l’alumnat.
Durant el curs 2018-2019 hem de desenvolupar, a través de les NOFC, els articles 23, 24 i
25 del Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius que fan referència a:
Art. 23. Mesures per a la promoció de la convivència: Mecanismes i fórmules per a
la prevenció i resolució del conflicte.
Art.24. Mesures correctores i sancionadores de les irregularitats que afectin la
convivència.
Art.25. Garanties i procediments en la correcció de faltes greument perjudicials per
a la convivència.
Per al desenvolupament d’aquests articles, hem establert 2 grans apartats:
●

Mesures per a la promoció de la convivència: Mecanismes i fórmules per a la
prevenció i resolució del conflicte ( art. 23 del Decret d’Autonomia).

●

Règim disciplinari de l’alumnat ( art. 24 i 25 del Decret d’Autonomia).
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1.

MESURES PER A LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA:
MECANISMES I FÓRMULES PER A LA PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ
DEL CONFLICTE

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. No és
possible aconseguir un ensenyament de qualitat si no afavorim la presència de les
condicions òptimes perquè l’ambient de treball, a l’aula i fora de l’aula, asseguri la
transmissió de coneixements i valors.
Tots els membres de la comunitat educativa tenim dret a conviure en un bon clima escolar i
el deure de facilitar-lo amb la nostra actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits
de l’activitat del centre. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser un
referent en el foment de la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.
Moltes vegades les actituds amb les quals s’encaren els conflictes són més importants que
els conflictes en si mateixos. L’esforç, per tant, s’ha de centrar en buscar solucions amb un
tarannà de col·laboració i de flexibilitat per al canvi. A tall d’orientació:
●

Actituds que afavoreixen la resolució de conflictes:
- Tranquil·litzar-se.
- Saber escoltar d’una manera activa.
- Emprar un llenguatge respectuós.
- Diferenciar el problema de la persona.
- Proposar solucions.
- Saber defensar les posicions respectant els sentiments dels altres.
- Saber demanar disculpes quan es comet una falta admetent la
responsabilitat.
- Cercar acords i respectar-los.
- Tenir espais i temps per afrontar els conflictes.
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●

Actituds que dificulten la resolució de conflictes:
- Insultar.
- Acusar.
- Amenaçar.
- Menysprear.
- Generalitzar.
- Ridiculitzar.
- Etiquetar.
- Veure sols una versió.
- No assumir dificultats.
- Treure qüestions que no vénen al cas.

Pensem que les mesures que es puguin plantejar per millorar la convivència i preveure
conflictes han de tenir una perspectiva global, és a dir, que tinguin present tant l’activitat
docent com la vida en el centre i en l’entorn.
Per tant, classificarem les mesures de prevenció en quatre àmbits d’actuació:
●
●
●
●

En l’organització de centre.
En l’organització del temps de pati, entre classes i a la sortida del centre.
En l’àmbit familiar.
En l’àmbit social.

1.1. EN L’ORGANITZACIÓ DE CENTRE
a. Pla d’Acollida de l’alumnat i les seves famílies.
b. Pla d’Acollida al Sistema educatiu de l’alumnat immigrant.
c. Pla d’Acollida del professorat nouvingut.
d. L’agrupament de l’alumnat ( Atenció a la diversitat).
e. La tutoria com a element fonamental de l’alumnat en la vida escolar ( PAT ): sessions
de treball per desenvolupar les habilitats socials i l’autoestima dels alumnes, disseny
d’activitats per millorar el clima de convivència, conceptes d’empatia, assertivitat,
respecte…
f. Difusió de les normes de convivència entre l’alumnat, professorat i famílies ( carta de
compromís educatiu)
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g. La mediació com a ajuda en la resolució de conflictes:
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció
d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les
parts a arribar a un acord satisfactori per elles mateixes.
L’objectiu final de la mediació és utilitzar-la com a forma de resolució de conflictes,
sobretot entre alumnes, de manera que pot reduir-ne considerablement el nombre. És
molt important el diàleg com a via d’actuació prèvia a les mesures disciplinàries.
La mediació escolar es basa en els principis següents:
▪
▪
▪
▪

La voluntarietat
La imparcialitat de la persona mediadora
La confidencialitat
El caràcter personal, sense que puguin intervenir representants o
intermediaris

1.2. EN L’ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ EN EL TEMPS DE PATI, ENTRE
CLASSES I A LA SORTIDA DEL CENTRE
1.2.1.En els patis
En acabar les classes abans del pati, el professorat recordarà a l’alumnat que no pot
romandre als passadissos i tancarà la porta de l’aula, per tal de prevenir robatoris o que
l’alumnat s’hi quedi.
Durant les hores de pati, hi haurà professorat de guàrdia (encarregat de les dues plantes, la
porta exterior i els patis) que mantindrà l’ordre en tot el recinte escolar. Es distribuiran els
espais en dos grups. D’una banda, dos professors/es s’encarregaran del pati de l’escola
Ferran i Clua ( alumnat de 1r i 2n d’ESO), obriran la porta del pati i controlaran que no es
quedi cap alumne/a als passadissos, aules o lavabos. D’altra banda, dos professors/es
s’encarregaran de les pistes ( alumnat de 3r i 4t d’ESO) i de controlar la porta d’accés a
l’institut perquè entri o surti l’alumnat de Batxillerat.
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Les funcions d’aquest professorat seran, de manera general, mantenir l’ordre i resoldre
qualsevol incidència que es produeixi en l’espai que tenen assignat, controlar que tot
l’alumnat baixi al pati i no es quedi a les aules, lavabos o passadissos i també prevenir
possibles aldarulls.
Es permet l’ús de pilotes sempre que siguin toves. El professorat de guàrdia pot decidir
suspendre aquest permís si consideren que es posa en perill a d’altres companys per un ús
inadequat (cops forts, agressivitat...).

1.2.2.Entre classe i classe
Tot el professorat i especialment el de guàrdia vigilarà perquè aquests desplaçaments, així
com les entrades i les sortides del centre, no siguin motiu ni origen de conflictes. Pel que fa
al professorat, és fonamental que sigui puntual per afavorir d’aquesta manera la
reducció de possibles conflictes a l’aula.
Entre una classe i la següent, l’alumnat ha de romandre a l’aula tret d’aquells casos que
sigui absolutament indispensable o necessari (desplaçament de l’alumnat a les aules
d’informàtica, optatives, tallers com el de Tecnologia, gimnàs per fer Educació Física,
desdoblaments de grups, etc).
L’alumnat que hagi de desplaçar-se ho farà amb ordre i correcció, mantenint en tot moment
un comportament adequat sense crits, carreres ni aldarulls pels passadissos.
Com a mesura per tal de millorar els canvis de classe, el professorat que no tingui classe a
l’hora següent romandrà a l’aula amb l’alumnat fins que arribi el següent professor/a. Si té
classe esperarà uns minuts fins que arribi el professsor/a següent, llevat que el professor
consideri que el curs al qual s’ha d’incorporar requereix una major atenció que aquell en
què es troba.

1.2.3.A la sortida de l’institut
Existeix la possibilitat de crear torns de guàrdies amb professorat voluntari a la sortida de
l’institut en els moments que poden ser més problemàtics pel fet que es presentin persones
alienes al centre.
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1.2.4. Sortida d’alumnat en hores lectives
Durant l’horari lectiu sovint es produeixen situacions que impliquen la sortida del centre
d’algun alumne/a (trobar-se malament, anar al metge...). En aquests casos, hauria de ser la
mare o el pare qui ve a buscar-los, però no sempre és possible. Tot seguit, es concreta el
protocol a seguir.
- Si el ve o la ve a buscar la mare o el pare: Haurà d’omplir i signar un document que
estarà a consergeria justificant que s’emporta a l’alumne/a.
- Si es tracta de visites programades periòdiques i l’alumne/a ha de marxar sol:
Abans que comencin les visites la família haurà d’aportar la documentació que acrediti
aquestes sortides i una autorització signada concretant els dies i les hores de sortida del
centre. L’alumne/a es presentarà al professorat de guàrdia i aquest comprovarà que pot
sortir i en donarà el consentiment.
- Si l’alumne/a es troba malament i la família no el/la pot venir a buscar: Si el
professorat del centre valora que l’alumne/a no està en condicions de marxar sol/a cap a
casa i la família no pot venir, el centre pot optar per trucar al 061 perquè l’atenguin.
Si la família demana que l’alumne/a marxi sol/a cap a casa, caldrà que enviïn un correu
electrònic al centre a8039057@xtec.cat autoritzant a l’alumne/a a marxar a casa o al mòbil
de l’institut 637 358 836. En aquest correu haurà de constar el nom, cognoms i DNI de la
persona que autoritza, si és el pare o la mare, si autoritza la sortida de l’alumne/a i si ho
farà sol o acompanyat d’algun familiar o persona designada (caldrà posar el nom d’aquesta
persona). L’alumne/a podrà marxar quan es comprovi la recepció del correu electrònic.
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1.3. EN L’ÀMBIT FAMILIAR
1.3.1.Reunió de les famílies amb el tutor/a a l'inici de curs. Continuïtat i
periodicitat de les reunions
Al llarg del mes d’octubre se celebraran reunions entre les famílies i els tutors i les tutores.
En la primera reunió, cal recordar que l’ensenyament és un procés compartit juntament
amb el professorat.
Per millorar la convivència es demanarà a les famílies:
- Que valorin i donin suport a la tasca del professorat dins l’aula.

- Que inculquin als seus fills i les seves filles valors com el respecte, la responsabilitat i

la tolerància.
- Que els estimulin a dedicar un temps a l’estudi.

Als pares i les mares que no hi assisteixin, se’ls enviarà per correu tota la informació escrita
que s’hagi repartit en la reunió. Uns dies abans de la reunió, el tutor/a donarà un full de
convocatòria, que l’alumnat retornarà signat per les famílies. En la reunió, a més de les
qüestions específiques del grup, el tutor/a donarà a les famílies informacions de caràcter
general relatives al funcionament del centre: explicació de les NOFC, conseqüències del seu
incompliment, hàbits d’estudi/seguiment dels deures, ús de l’agenda, comunicat i protocol
per controlar l’assistència i els incidents de comportament inadequat de l’alumnat, criteris
d’avaluació, de promoció, butlletins de notes, etc.
Aquestes reunions són especialment importants per les famílies d’alumnes que
s’incorporen per primera vegada a l’institut.
Al llarg del curs, el tutor/a mantindrà diverses reunions amb les famílies o els seus
representants legals per tal d’informar-los de la marxa acadèmica, el rendiment i les
dificultats i per suggerir-los mètodes de col·laboració en la seva educació. El tutor/a també
orientarà i assessorarà l’alumnat i les famílies sobre l’evolució escolar i les possibilitats
educatives i professionals posteriors.
El tutor/a procurarà mantenir un contacte personal, telefònic o per altres mitjans amb les
famílies per tal d’informar-los del seguiment de l’alumne/a, i tractarà d'aconseguir que les
famílies s’impliquin en tot aquest procés i, així, col·laborar més estretament amb el
professorat.
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1.3.2.Assessorament del departament d’Orientació
El departament d’Orientació atendrà directament a l’alumnat que necessiti reforç,
tractament especial o una planificació diferent. També facilitarà als tutors/es, a les famílies
i a qualsevol professor/a materials informatius i eines professionals que els puguin ajudar
a dur a terme aquestes tasques.

1.4.EN L’ÀMBIT SOCIAL
1.4.1.Coordinació i col·laboració amb les institucions
La col·laboració de l’institut amb d’altres institucions, com ara els Mossos d’Esquadra,
Serveis Socials o altres entitats que puguin ajudar a afavorir una millor convivència entre
l’alumnat, es fa molt important a l’hora de prevenir conflictes que puguin aparèixer en el
centre o en els seus encontorns , per resoldre casos d’absentisme o marginació...

1.4.2.Coordinació amb d’altres centres educatius per tal de tenir
actuacions conjuntes i/o de col·laboració
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1.4.EN L’ÀMBIT SOCIAL
1.4.1.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’INSTITUT L’ALZINA
Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
El director/ La directora
El cap d’estudis/La cap d’estudis
EL secretari/ La secretària
El/La coordinador/a pedagògica
El/La coordinador/a de nivell
El/La cap d’àmbit
Coordinador o coordinadora de Batxillerat
Coordinador o coordinadora de riscos laborals
Coordinador o coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social.
Coordinador o coordinadora TAC
Coordinador o coordinadora de l’aplicatiu de tutoria
Coordinador o coordinadora d’activitats i serveis escolars
Coordinador de Mediació
El tutor/La tutora de grup i el tutor/la tutora de seguiment
L’EQUIP DIRECTIU
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i està integrat per la directora, el
cap d’estudis, la secretària i la coordinadora pedagògica que són els càrrecs unipersonals
de govern del centre.
L’equip directiu ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de les seves
funcions, d’acord amb les instruccions del director i les funcions específiques legalment
establertes.
Tots els membres de l’equip directiu cessen en les seves funcions al final del mandat o quan
es produeixi el cessament del director/a.
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LA DIRECTORA
Correspon al director o directora la direcció i responsabilitat de l’activitat general del
centre, coordinar la gestió i vetllar per l’adequació al projecte educatiu i al programació
general.
Són funcions específiques del director/a, segons la normativa vigent (LEC i Decret de
direccions).
En els centres públics, correspon a la direcció de cada centre impulsar i liderar l’exercici de
l’autonomia pedagògica. (LEC, 97.5).
—La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre públic (LEC,
99.1).
—El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament
i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal
(LEC, 142.1).
—El director o directora té funcions de representació [LEC, 142.4 i D_dir, 5], funcions de
lideratge pedagògic [v LEC, 142.5 i D_dir, 6] i de lideratge de la comunitat escolar [LEC,
142.6 i D_dir, 7] i funcions de gestió [ LEC, 142.7 i D_dir, 8 i 9] (LEC, 142.3 i D_dir, 3.1).
—El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan (LEC, 142.8).
—La direcció ha de garantir la comunicació entre el centre educatiu i les famílies a propòsit
del progrés personal de llurs fills (LEC, 79.4).
—Correspon a la direcció de cada centre impulsar i adoptar mesures per a millorar
l’estructura organitzativa del centre (LEC, 98.3 i D_aut, 20.1).
—La direcció de cada centre públic pot proposar al Departament llocs docents per als quals
sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació
professional docent (LEC, 102.2, 114.3 i 115.1; D_aut, 49.3).
—La direcció dels centres públics de la Generalitat intervé en la definició dels perfils del
personal d’atenció educativa (D_aut, DA 21).
—L’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic a proposta
de la direcció del centre (LEC, 102.3 i D_aut, 31.3.d. i 49.1 i 2).
—La direcció de cada centre públic està habilitada per a intervenir en l’avaluació de
l’activitat docent i de gestió del personal del centre (LEC, 102.4).
—El director o directora de cada centre pot assignar al professorat les responsabilitats de
direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l’aplicació del projecte educatiu (LEC,
114.5, D_aut, 40.1.e. i D_dir, 10.1.b) i pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als
òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de
gestió, coordinació i docència, amb caràcter transitori (D_aut, 44).
—En tot cas, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial es
garanteix la intervenció de la direcció del centre en la selecció de les candidatures (D_aut,
49.5 i D_dir, 10.1.f).
—La direcció del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense
ànim de lucre per afavorir l’ús social d’aquests centres (D_aut, 54.3).
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—La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui
ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la
comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat (D_aut, DA 19.1).
—Correspon al director del centre resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no
justificades del personal i per l’exercici del dret de vaga (D_aut, 50.3 i D_dir, 11.2 i 3) i
imposar sancions disciplinàries per faltes lleus comeses per personal del centre (D_aut,
50.4 i D_dir, 12.1 i 2).
—Correspon al director proposar la incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o
molt greus del personal del centre, així com proposar la incoació d’expedients
contradictoris i no disciplinaris (D_aut, 50.5, D_dir, 10.1.c. i d. i 12.3).
—El director o la directora del centre autoritza les despeses, ordena els pagaments i fa les
contractacions (D_aut, 51.2).
—Correspon al director o directora autoritzar l’ús social de les instal·lacions del centre fora
de l’horari escolar, així com revocar-ne l’autorització (D_aut, 54.3).
Autoritat pública. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la
consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i
d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari (LEC, 142.9 i
D_dir, 4).
Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del
consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres
membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions (LEC, 147.6, D_aut, 37.2 i D_dir,
10.1.a).
—Els tutors i tutores es nomenen pel director del centre (D_aut, 39.1). La direcció del
centre pot revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona
interessada, o per pròpia decisió (D_aut, 39.2).
—El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació (D_aut, 41.5). Els
òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de
coordinació o especialitzades previstes a les lleis (D_aut, 41.2). La direcció del centre pot
revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació (D_aut, 41.4).
—En el nomenament del personal interí docent per cobrir substitucions temporals, la
direcció haurà de respectar la prelació de les persones aspirants, d’acord amb els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat i el procediment de gestió i els criteris d’ordenació de la borsa
de treball que determini el Govern (D_aut, 50.6 i D_dir, 10.1.e).
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Equip Directiu.
Definició.
—L’equip directiu és un òrgan de govern dels centres públics. Integren l’equip directiu el
director, el secretari, el cap d’estudis i els que s’estableixin per reglament o en exercici de
l’autonomia organitzativa del centre. És l’òrgan executiu de govern dels centres públics i ha
de treballar d’una manera coordinada en el compliment de les seves funcions (LEC, 139.1.c.
i 2 i 147.2; D_aut, 35.1 i 2).
—El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions
establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 (LEC, 147.4).
Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o
la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant
(D_aut, 32.4).
Funcionament.
—Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció
(LEC, 147.3 i D_aut, 35.1) i han de retre comptes dels resultats de la gestió del personal
destinat al centre i han de preparar propostes per millorar aquesta gestió (D_aut, 50.2).
—Els òrgans unipersonals de coordinació responen davant de l’equip directiu de l’exercici
de les seves funcions (D_aut, 41.2).
Substitució temporal de membres de l’equip directiu dels centres públics. El funcionari o
funcionària docent d’un centre públic que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament,
sigui nomenat temporalment per substituir la baixa del titular o la titular d’un òrgan
unipersonal de direcció o coordinació del centre té, per la durada del nomenament, els
mateixos drets i les mateixes obligacions que té el titular o la titular de l’òrgan (LEC, DA
24), a partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal (D_aut, 36).
Lideratge distribuït. Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de
l’autonomia dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball
en equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels
membres de l’equip directiu (D_dir, 3.2).
Direcció del centre.
—El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions
establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 (LEC, 147.4).
—Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu
(LEC, 147.6 i D_aut, 37.2) i coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les
activitats del centre d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la
col•laboració de l’equip directiu (D_dir, 6.e).
—El director ha de coordinar l’aplicació de la programació general anual del centre amb la
resta de l’equip directiu (D_dir, 8.b).
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Claustre del professorat. El claustre del professorat ha de donar suport a l’equip directiu en
el compliment de la programació general del centre (LEC, 146.2.g) i per al compliment del
projecte de direcció (D_aut, 48.2).
Consell escolar. Al consell escolar li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al
compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció (D_aut, 46.1).
E/LA CAP D’ESTUDIS
Correspon al/la cap d’estudis planificar el seguiment i avaluació interna del centre i la seva
organització i coordinació.
Són funcions específiques del/la cap d’estudis:
● Elaborar els criteris per la confecció dels horaris, els quals hauran de ser aprovats
pel claustre i el Consell Escolar.
● Elaborar l’horari escolar, la distribució de grups, aules i altres espais docents segons
la naturalesa de l’activitat acadèmica, a partir dels criteris aprovats pel claustre de
professors.
● Coordinar les activitats escolars reglades del centre.
●
Registrar i custodiar els documents relatius a l’alumnat: control d’assistència,
retards, etc.
● Fomentar la creació de la Comissió de representants de l’alumnat en absència d’una
associació d’alumnes.
● Impulsar la Comissió de Convivència del centre.
●
Responsabilitzar-se del compliment de la normativa dels drets i deures dels
alumnes.
● Garantir que la normativa pròpia del centre s’apliqui de forma equitativa per a tot
l’alumnat.
● Gestionar els conflictes coordinant-se si cal amb el servei de mediació i/o amb els
coordinadors o coordinadores de nivell.
● Vetllar perquè l’alumnat pugui exercir el dret a vaga a partir de 3r de l’ESO segons
les condicions establertes en les NOFC del centre.
● Elaborar el calendari de les reunions d’avaluació.
● Actualitzar les NOFC pel que fa als aspectes relacionats amb la convivència, a partir
de les modificacions proposades i acordades en el claustre i en el Consell Escolar.
● Substituir a la directora en cas de la seva absència.
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EL/LA SECRETARI/A
Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat administrativa i econòmica del
centre sota la supervisió del director/a i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del
personal d’administració i serveis adscrit a l’institut.
Són funcions específiques del secretari/a:




















Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar actes de les reunions
que es celebrin.
Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació
general i el calendari escolar concret.
Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut amb el vist-i-plau del
director/a.
Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva,
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir el comptes
bancaris necessaris en entitats financeres.
Elaborar el projecte de pressupost del centre i la corresponent liquidació anual de
despeses i ingressos.
Tenir cura dels expedients acadèmics dels alumnes, degudament complets i
diligenciats segons la normativa vigent.
Ordenar l’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.
Confegir i mantenir l’inventari del centre.
Vetllar pel manteniment i conservació del centre i les seves instal·lacions, mobiliari i
equipament, d’acord amb les indicacions del director/a de les disposicions vigents.
Dur a terme la correcta adquisició de béns o contractació d’obres, de serveis, o de
subministraments necessaris per l’adequat manteniment del centre d’acord amb la
normativa vigent.
Com que l’Afa està en procés de reorganització, per tal d’oferir un bon servei a les
famílies, des de secretaria es recullen els diners de les famílies que després
transferim íntegrament a l’empresa Microgestió per a la compra dels ipads de les
famílies de 1r d’ESO.
Com que l’Afa està en procés de reorganització des de secretaria fem la compra i
gestionem el lloguer dels armariets dels alumnes i les inscripcions (altes, baixes,
incidències) de les famílies usuàries del servei de menjador (en coordinació amb la
persona de referència de la fundació futur).
Des de secretaria gestionem les inscripcions al menjador (full d’autorització i
pagaments) i a més estem en contacte amb la coordinadora de la fundació futur
(enviem tokapp a les famílies si l’alumnat falta sense avisar i gestionem la demanda
d’impagats).
Des de secretaria ens encarreguem de transferir els ajuts menjador rebuts a la
Fundació Futur.
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A secretaria també ens encarreguem de la compra unificada (del cobrament,
repartiment i instal·lació) de les llicències digitals i altres materials escolars que
pugui necessitar l’alumnat de l’Alzina.
Junt amb la Coordinadora de batxillerat, des de la secretaria es gestionen les
preinscripcions a la universitat i matrícules a les PAU .
La secretaria fa les gestions necessàries per tal d’apropar als alumnes a proves
externes d’anglès o francès i beques o ajuts que facilitin i potenciïn la tasca
acadèmica
Importar des del programa esfer@ el conjunt d’alumnes a principi de curs i sempre
que es produeixin altes i baixes.

EL COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A
Correspon a la coordinadora pedagògica fer la planificació, el seguiment i l’avaluació de les
accions educatives que es desenvolupen en el centre així com la coordinació de les
tutories i dels equips docents.
Són funcions específiques de la coordinadora pedagògica:


Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular de centre (PCC) i vetllar
per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes i nivells que
s’imparteixen a l’institut.
És el document que expressa com es desenvolupa el projecte educatiu de centre i el
currículum normatiu a través de les matèries o assignatures del centre.
Inclou el desplegament horari de cada matèria, els continguts que s’han
d’impartir per curs i orientacions generals per a la programació didàctica per
part dels docents.



Coordinar les accions formatives del centre adreçades al professorat.



Vetllar per la distribució coherent de les activitats programades al PAT.



Coordinar l’oferta de les diferents matèries optatives que correspon a l’ESO a partir
de la normativa vigent.



Coordinar la matèria d’aprenentatge i servei comunitari com a matèria optativa a 4t
d’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 específiques de suport educatiu
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especials (NESE) i, en aquest cas, proposar les modificacions curriculars que es
considerin necessàries conjuntament amb el professor d’orientació educativa (POE)
i la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat).


Coordinar i impulsar la confecció i redacció del projecte de recerca de 4t d’ESO.



Vetllar per al correcte funcionament i la coherència de l’estil metodològic del centre
(Projectes a 1r i 2n d’ESO, ABP a 3r d’ESO, APS a 4t d’ESO).



Vetllar per l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques de cadascun
dels departaments a partir d’un model únic.



Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme
en relació amb les competències de cadascun dels àmbits i tingui en compte tant
l’avaluació formativa com formadora.



Impulsar i vetllar per la transformació educativa del centre des de la comissió
pedagògica i les diverses comissions innovadores: Comissió de la Biblioteca, de
Coeducació, Comissió 3-18 (d’Infantil a Batxillerat), etc.



Impulsar claustres pedagògics per donar a conèixer els projectes, programes i
activitats etc. que es duen a terme des de les diverses àrees.



Coordinar la participació dels alumnes en la dinàmica del centre: reforçat per punt
JIP i altres ens externs.



Coordinar l’equip de coordinadors de nivell d’ESO.

ELS /LES COORDINADORS/ES DE NIVELL D’ESO



Coordinació de les tutories: programar amb els tutors/es de grup les activitats,
tallers i xerrades del PAT. Posar-se en contacte amb les diverses entitats per
reservar les activitats acordades. Acompanyar, sempre que sigui possible, els
formadors, talleristes i/o conferenciants a les aules.
Vetllar, conjuntament amb la coordinadora d’activitats escolars, per una distribució
equilibrada d’activitats al llarg del curs.
Fer una avaluació a final de curs de les diverses activitats i valorar-ne la continuïtat.

Gestionar i coordinar les reunions de tutors.
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Comissió de convivència: seguiment de l’alumnat sancionat i absentista (vetllar
per la correcta aplicació del protocol d’absentisme), amb risc d’exclusió social o
víctimes d’assetjament.
Segons les NOFC l’equip de tutors conjuntament amb el/la coordinador/a de nivell
pot proposar mesures sancionadores en representació de l’equip docent perquè cap
d’estudis les avaluï i aprovi.



Coordinació dels equips docents: liderar i gestionar les reunions d’equip docent a
partir de l’ordre del dia consensuat amb la coordinadora pedagògica i aixecar-ne
acta. Cada coordinador/a de nivell ha d’informar amb antelació a l’equip docent de
l’ordre del dia.



Crèdit de síntesi i Projecte de Recerca: coordinar amb l’equip docent l’elaboració
del material del Projecte de Recerca.



Organització final de curs: organitzar, conjuntament amb l’equip docent, les
activitats que es volen desenvolupar a final de curs (amb o sense relació a les
competències adquirides durant el curs)



Coordinació amb POE (Professor Orientació Educativa): vetllar per la correcta
atenció de l’alumnat amb NESE a través de la creació de PI específics



Grups i optatives: de primer a tercer, cal que el coordinador/a de nivell i l’equip de
tutors de grup facin una proposta de grups classe per al curs següent.

Buidatge de les matèries optatives per al curs següent dels alumnes de tercer d’ESO
(per a 4t) a partir d’una plantilla Excel consensuada.
Buidatge de les matèries optatives de 2n i 3r d’ESO a principi del curs acadèmic a partir
d’una plantilla Excel consensuada.
El/Lla coordinador o coordinadora TAC








Assessorar els professors del centre en l'ús didàctic de les TAC i en la dimensió
STEM de les tecnologies digitals, així com orientar-los sobre la formació en TAC,
amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.
Assessorar el director o directora, els professors i el personal d'administració i
serveis del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica, econòmica i
administrativa del Departament d'Ensenyament.
Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equips digitals del centre.
Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics.
Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català d'acord amb el que
estableix l'article 20 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
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Fer el seguiment dels Serveis TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest
efecte, en el marc de l'actual model TIC de la Generalitat de Catalunya.
Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre
tingui la llicència legal d'ús corresponent.
Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents
electrònics.

El/La Coordinador/a programa tutoria
La persona que coordina el programa de tutoria gestiona el funcionament de l’aplicatiu
corresponent.
 Manté el contacte amb l’autor del programa pel que fa a possibles modificacions i/o
adaptacions i en particular s’encarrega de:
 Actualitzar els paràmetres del centre al curs corresponent.
 Assignar usuari i contrasenya al professorat nou.
 Donar de baixa el professorat que ja no treballa al centre.
 Importar des del programa gpuntis el conjunt del professorat amb les
corresponents assignacions horàries.
 Mantenir, transformar, eliminar i crear segons escaigui els subgrups d’alumnes
atenent a la configuració curricular i tutorial del centre.
 Assignar grups i subgrups al professorat d’acord amb el seu horari i les funcions
assignades des de direcció.
 Incorporar les fotografies de l’alumnat nou del centre. Quan calgui, actualitzar les de
la resta de l’alumnat.
 Justificar massivament les incidències d’aquest tipus: aula oberta, aula d’acollida,
UEC, convalidacions, etc
 Activar els permisos a les famílies. Crear-ne de nous quan se’n sol·licitin duplicats.

El coordinador de la mediació escolar
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Coordinar-se amb el cap o la cap d'estudis per gestionar les incidències de
l'alumnat.
Reunir-se trimestralment amb els tutors o coordinadors de nivell per
intercanviar impressions, analitzar la situació a nivell de convivència...
Pels casos de necessitat d'intervenció immediata la via mail o la via personal
directa.
En el protocol de mediació s'explica els passos a seguir per demanar el servei
de mediació.
Coordinar l'equip de mediació amb els alumnes voluntaris
Assignar els mediadors/es en els casos que puguin aparèixer fent el
seguiment dels mateixos.
Formar els alumnes i professors voluntaris en matèria de mediació i
resolució de conflictes.
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Organitzar les sessions de mediació quan sigui necessari.
Incorporar, en el marc de l'acció tutorial, formació bàsica adreçada a
l'alumnat sobre conflictes i mediació.
Gestionar la bústia de mediació i resolució de conflictes.
Crear un tríptic informatiu sobre la mediació escolar, i la seva aplicació a
l'Institut.
Assessorar o ajudar en casos concrets en què la situació que es planteja ho
permet i les parts implicades estan d'acord en fer servir la mediació.
Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació.
Elaborar la memòria anual de la coordinació.
Establir el protocol de mediació del centre.
Fer seguiment de reunions, programes, jornades... relacionades amb la
mediació escolar , resolució de conflictes, millora de la convivència.. que des
del Departament d'Ensenyament es puguin proposar.

Coordinació de riscos
Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i
fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord
amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
·

Recollir el màxim d’informació sobre salut laboral i facilitar-ne la seva difusió.

·
Anar a les reunions que la Secció de Prevenció de Riscos Laborals convoqui per
els coordinadors i informar-ne al centre.
·
Comunicar a la Secció del Servei de Prevenció tots aquells incidents o dubtes
respecte a possibles riscos en el centre.
·
Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i
fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció
preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
·
Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i
també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació.
·
Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats
amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.
·
Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les
persones, els telèfons i l’estructura.
·
Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat
complementària a les revisions oficials.
Gestionar la documentació de la coordinació empresarial.
·
Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. - Emplenar i
trametre als serveis territorials el model "Full de notificació d'accident o incident
laboral".
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·
Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
·
Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
·
Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en
matèria de prevenció de riscos laborals.
·
Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el
currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.
Funcions del cap d’àmbit






















Assistir a les reunions de coordinació pedagògica i vehicular la informació al
professorat del departament.
Convocar, presidir i aixecar acta de les reunions de departament.
Fixar, juntament amb els professors del seu departament l’objectiu/els objectius
anuals del departament i fer-ne el seguiment.
Coordinar el procés de redacció de les programacions didàctiques atenent a les
competències pròpies de l’àmbit, l’atenció a la diversitat i l’avaluació
formadora/formativa; en relació amb l’àmbit lingüístic i tecnològic: vetllar pel
repartiment coherent de les competències.
Fomentar la millora contínua de les metodologies emprades a l’aula: introducció de
les TAC, ABP, projecte interdisciplinaris, treball cooperatiu, petites investigacions,
etc.
Fer el buidatge dels resultats trimestrals per curs i grup, a fi de valorar-los en el si
del departament i emprendre les accions necessàries que beneficiïn l’aprenentatge
dels alumnes.
Vetllar per el correcte desenvolupament del procés de les proves de les
competències bàsiques (assignació d’aplicadors, correcció interna, etc.)
Gestionar i reservar les activitats fora de centre.
Promoure activitats relacionades amb la matèria i vinculades amb l’entorn educatiu,
social... (convocatòries de premi, exposicions, conferències, cinefòrums, diades,
festivitats).
Informar sobre formacions i recursos que promoguin la innovació, la recerca
educativa i la formació permanent. En cas d’implementar canvis metodològics i
d’avaluació propiciar-ne la revisió i valoració.
Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i materials propis de la matèria.
Responsabilitzar-se de la compra del material didàctic del departament.
Lliurar a la direcció del centre la proposta d’assignació del professorat del
departament per als diversos cursos.
Presentar la memòria anual del departament al coordinador pedagògic.
Ser el/la representant de l’àmbit en les juntes d’avaluació en què el professor/a
titular estigui de baixa, absent o no nomenat.
Acollir i donar suport al professorat nou o substitut.
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Coordinador/a d’activitats i serveis escolars
·
Elaborar la programació anual de les activitats escolars fora del centre i
relacionades amb les diverses matèries. Caldrà especificar-ne objectius, responsables,
moment i lloc de realització, repercussions econòmiques i forma de participació de
l’alumnat.
· Presentar propostes a l’equip directiu per a la realització i l’intercanvi d’activitats
amb els centres de l’entorn (escoles adscrites, casal del barri, etc.)
· Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats extraescolars
(organitzades per l’AFA i l’Associació Esportiva de l’Alzina) i fomentar la seva
participació.
·
Promoure, coordinar i gestionar les diferents activitats culturals i esportives
organitzades en el centre: la festa de Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes, festes de 4t d’ESO i
Batxillerat i festa de final de curs; en col·laboració amb el claustre, la junta de delegats
d’alumnes i l’associació de pares i mares i organismes externs (Punt JIP, etc.)
· Coordinar l’organització dels viatges d’estudis, els intercanvis escolars i qualsevol
tipus de viatges que es realitzin amb els alumnes.
· Elaborar una memòria final amb l’avaluació de les activitats realitzades al llarg del
curs.
Funcions del coordinador o de la coordinadora de Batxillerat
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Control en la matriculació dels alumnes, fent especial èmfasi en la tria de les
matèries optatives.
Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al
llarg del Batxillerat.
Coordinar les tasques dels tutors i de les tutores de Batxillerat.
Elaborar les programacions de les sessions de tutoria conjuntament amb els
tutors i tutores de grup (i si escau segons els interessos i/o peticions de
l’alumnat).
Coordinar i portar les reunions de professorat d’aquest nivell per tal
d’unificar criteris docents.
Coordinar i planificar el treball de recerca.
Fer arribar a l’alumnat i professorat tota la informació que calgui sobre les
PAAU. Coordinar tant l’orientació universitària com la professional de cicles
superiors.
Fer l’acompanyament per a la matrícula de les PAU.
Controlar la correcció dels canvis de modalitat, recuperació de matèries
suspeses i convalidacions.
Responsabilitzar-se de la coordinació i organització de les sortides fora del
centre dels grups de Batxillerat conjuntament amb els tutors/es i del
professorat del curs, tal i com estableix la normativa del centre. Vetllar
perquè es prioritzi el sentit pedagògic de les sortides i el seu bon
funcionament (durada, actitud, assistència dels alumnes i del professorat
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acompanyant) i fer-ne una valoració conjuntament amb la resta de
professorat.
Valorar els resultats de les avaluacions amb l’equip docent.
Fer l’orientació en la preinscripció universitària.
Vigilar els exàmens d’incidències de 1r i 2n de Batxillerat i els extraordinaris
de pendents de 2n de Batxillerat.
Acompanyar l’alumnat a les PAU i actuar com a vocal de centre.

Coordinador o coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social
Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el coordinador/a de llengua,
interculturalitat i cohesió social (LIC), nomenat pel Director/a del centre, ha de
desenvolupar les funcions següents:
· Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC,
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i
de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.
·
Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents
d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’Acollida i Integració, Programació
General Anual del Centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a
l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc
d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la
convivència en el centre.
· Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar
la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural,
afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
· Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en
risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar
les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
· Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu
d’entorn, si s’escau.
· Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió, per
delegació de la direcció del centre.
Tutoria. Funcions
El/La tutor/a orientador/a:
A) Fer el seguiment personal, escolar i acadèmic de l’alumnat que li pertoca i orientarlo en aquelles situacions que calgui. Per portar a terme aquesta tasca té al seu càrrec
un nombre reduït d’alumnes (entre deu i catorze). Es disposa d’una hora setmanal
per atenció a les famílies i d’una hora setmanal d’atenció a l’alumnat.
B) Supervisió de les faltes d’assistència i dels retards de primera hora per si cal activar
el protocol d'absentisme (faltes injustificades) o sancionar l’alumne/a amb una falta
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C)

D)
E)

F)
G)
H)

lleu per acumulació de retards a primera hora, que suposa assistir al centre una
tarda que assigni el cap d’estudis.
Mantenir actualitzada la informació de l’alumnat al programa tutoria (registre
d’entrevistes, full de seguiment intern o documents oficials escanejats). El
documents oficials s’han d’entregar a Secretaria que en té la guarda i custòdia. En el
cas d l’alumnat de 4t d’ESO cal incloure una còpia del document Consell orientador
que s’entrega a les famílies a final de curs.
Treballar conjuntament amb el departament d’Orientació per assessorar l’alumnat
en l’orientació acadèmica: tria de matèries optatives, continuació de l’escolaritat
(aula oberta, cicles formatius, Batxillerat), etc.
Prendre nota de les opinions i observacions dels equips docents i de la junta
d’avaluació i traslladar-ne les conclusions a l’alumnat i a les famílies. Presidir la
junta d’avaluació juntament amb el/la tutor/a de grup quan es faci referència a
l’alumnat que tutoritza.
Fer, quan s'escaigui de mediador/a en els conflictes que puguin afectar l’alumnat
que tutoritza.
Estar en contacte amb les famílies via telefònica, correu electrònic o entrevista
presencial, almenys un cop l’any.
Comunicar a l’alumnat i les seves famílies les mesures adoptades per actituds
contràries a la convivència juntament amb el/la cap de d’estudis.

El/la tutor/a de grup
(Assumeix les funcions del tutor/ de la tutora orientador/a i, a més:)
A) Vetllar pel bon funcionament del grup classe, pel que fa a les activitats acadèmiques
i les relacions humanes i també pel material, l’ordre i la neteja de l’aula.
B) Dirigir i dinamitzar les sessions de tutoria (PAT) que es programin conjuntament
amb el/la coordinador/a de nivell i la resta de tutors/es de grup.
C) Presidir les reunions de la junta d’avaluació i responsabilitzar-se de recollir tota la
informació del seu grup i fer-ho constar en acta al programa Esfera. La presidència
de la reunió de junta és compartida amb el/la tutor/a de seguiment.
D) Traslladar a la junta d'avaluació les inquietuds de l’alumnat i si s’escau promoure la
presència de representants de grup a les deliberacions de la junta d’avaluació en la
manera que està establert.
E) Compartir, juntament amb el tutor o la tutora de seguiment, la presidència de les
reunions d’inici de curs amb les famílies.
F) Fer d’interlocutor/a entre les informacions de la coordinació de nivell i l’alumnat.
G) Lliurar el butlletí de notes a l’alumnat i comentar-ne els resultats i valoracions de
l’equip docent.
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INTRODUCCIÓ
Aquest apartat el dividim en dos blocs :
● Normes de convivència
● Conductes:
o contràries a la convivència en el centre
o greument perjudicials per a la convivència ( LEC art. 37; Decret d’Autonomia
art.24 i 25)

1.1. NORMES DE CONVIVÈNCIA
1.1.1. Per a l’alumnat
1.1.1.1Comportament general
Cal que l’alumnat tingui una actitud de respecte cap al professorat en les seves
respostes i maneres de fer, així com també cap a la resta de companys i d’altres
persones del Centre o del servei de menjador.
1) No es permeten conductes violentes de cap tipus. En tot moment, inclòs el
temps d’esbarjo, l’alumnat haurà d’evitar les agressions físiques i verbals.
Tampoc es poden fer servir les amenaces ni les intimidacions, incloent
aquelles que es relitzin fora del recinte escolar i/o les que es facin servir en
d’altres mitjans com les xarxes socials.
2) Tot i que és impossible establir unes regles de cortesia definitives i
acceptables per tothom, l’alumnat, com la resta de la comunitat educativa,
ha de procurar vestir-se, parlar i interactuar amb la resta del col·lectiu amb
correcció. L’institut és bàsicament un lloc de treball, un espai públic, i el
comportament de tots els seus membres s’ha d’ajustar a pautes més formals
que les que poden seguir-se a l’àmbit privat, familiar o festiu.
3) L’alumnat té l’obligació de propiciar un ambient de treball positiu, i ha de
respectar el dret de la resta de l’alumnat a no ser pertorbada l’activitat
normal a les aules. A classe s’ha de mantenir silenci i atenció.

19/12/18

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

1.1.1.2 Material de treball, instal·lacions
4) És obligació de l’alumnat portar el material requerit. L’alumnat portarà
sempre els llibres, eines i material que indiqui el professorat.
5) L’agenda escolar. Caldrà portar-la cada dia i mantenir-la neta. L’agenda
no és en sentit estricte un bé privat de l’alumne/a, sinó un instrument amb
diverses funcions. Aquestes funcions poden ser didàctiques, ja que serveix
perquè l’alumnat adquireixi bons hàbits de treball, i d’altres merament
informatives. Similar a una llibreta d’exercicis, l’agenda pot ser revisada pel
professorat quan sigui oportú.
6) Les aules s’han de mantenir netes per dur a terme les activitats
acadèmiques. Cada grup destinarà un temps, si escau, a la neteja de les aules
quan el tutor/a o el professorat ho reclami.
7) L’alumnat ha de tenir cura del material i de les instal·lacions que utilitza
diàriament. Tot alumne/a que embruti, malmeti el mobiliari, les
instal·lacions, el material… haurà de netejar-lo, reparar-lo o reposar-lo.
8) Si després dels esbarjos es detecta que habitualment l’espai utilitzat queda
brut es crearan petits grups de neteja, per torns. S’encarregaran de que
després de cada esbarjo l’espai quedi net.
9) No es pot menjar, ni mastegar xiclet, ni beure begudes a les aules,
tallers, gimnàs, passadissos ni als recintes tancats del centre.
10) En acabar cada jornada de classe, l’alumnat, sota la supervisió del
professorat, ha de deixar les taules i cadires totalment ordenades, el
material recollit i, en general, l’aula en condicions de ser utilitzada per altres
grups.
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1.1.1.3Circulació pel centre i pels voltants
11) Les entrades i sortides de l’institut s’han de fer de forma ordenada i
sense cridar o fer sorolls pertorbadors, de la mateixa manera que quan es
fan trasllats de canvis d’aula.
12) A l’interval entre dues classes en una mateixa aula, l’alumnat romandrà a
l’aula. No es pot sortir al passadís.
13) En cas que falti algun professor/a, l’alumnat romandrà a classe sota la
vigilància del professorat de guàrdia i aprofitarà l’hora per treballar.
14) No es pot seure ni ocupar les escales del centre. Tampoc es pot seure als
passadissos.
15) Durant el temps d’esbarjo l’alumnat no podrà romandre a les aules.
16) No es pot jugar als passatges que porten al centre. S’ha de respectar la
tranquil·litat dels veïns.
17) Pel que fa als mòbils, han d’estar guardats i desconnectats en tot el
recinte escolar. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà falta de
disciplina lleu i, com a tal, serà sancionada d’acord amb la normativa vigent.
El professor o la professora podrà demanar a l’alumne/a que li entregui el
mòbil, el tindrà en custòdia i li serà retornat al final de la classe o al final de
la jornada lectiva. En el cas que l’alumne/a es negui a entregar el mòbil al
professor o la professora que l’ha sancionat, es considerarà falta greu.
18) Es permet utilitzar el telèfon mòbil a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO durant el
temps d’esbarjo. Exclusivament a les pistes i al pont que hi dóna accés. A la
resta del recinte, s’aplicarà el que diu l’apartat anterior (17).
19) L’ordinador personal o la tauleta digital només es poden fer servir en les
hores lectives i quan el professorat de l’aula doni el seu consentiment per
fer-ho. Per tant, no es pot fer servir a l’hora del pati.
20) El centre no es farà responsable dels objectes perduts o robats.
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1.1.2. Per al professorat
1) Tenir una actitud de respecte cap a l’alumnat en les seves respostes i maneres de
fer, així com també cap a la resta de companys i altres persones del centre.
2) Assistir amb puntualitat a l’institut, classes, guàrdies i reunions.
3) Atendre la diversitat de l’alumnat tot respectant les diferències individuals.
4) Col·laborar en el manteniment de l’ordre i la disciplina dins del recinte escolar.
5) Rebre les famílies dins de l’horari establert.
6) Justificar degudament a la direcció les absències.

1.1.3. Per a les famílies ( carta de compromís educatiu)
1) No desautoritzar al professorat davant dels seus fills o filles.
2) Atendre les citacions del professorat i facilitar tot tipus d’informació i dades
valoratives als tutors o tutores.
3) Estimular el seu fill o filla en el respecte a les normes de convivència del centre.
4) Fer un seguiment de l’assistència i puntualitat del seu fill o filla mitjançant la
consulta de l’aplicatiu de tutoria .
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1.2. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA
GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA

I

CONDUCTES

Aquest apartat fa referència a les conductes contràries a la convivència en el centre i les
conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, tal com es fa
constar a la LEC en el seu article 37 i en el Decret d’Autonomia de Centres en els seus
articles 24 i 25.
Per al desenvolupament de les conductes contràries i greument perjudicials a la
convivència, hem de tenir present:
●
●
●
●
●

Definició de conductes contràries i de les greument perjudicials.
Mesures correctores d’aquestes irregularitats.
Circumstàncies que poden augmentar o disminuir la gravetat.
Competència per imposar la sanció.
Procediment per informar les famílies.

Així mateix, la LEC en el seu article 35 fa constar que es poden corregir i sancionar
conductes que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o
directament relacionades amb la vida escolar i afectin altres companys o altres membres
de la comunitat educativa.

1.2.1. Conductes contràries a la convivència en el centre
Considerarem conductes contràries a la convivència:
1) Aquelles tipificades a l'article 37.1 de la LEC quan no siguin de caràcter greu:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa; el deteriorament intencionat de llurs
pertinences, i els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal.
b) L'alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, el
deteriorament de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplatanció de personalitat en
actes de la vida escolar.
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c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjucials per a la
salut i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.
2) Les faltes d'assistència i puntualitat.
3) Totes aquelles conductes que no respectin les mesures per a la promoció de la
convivència al centre descrites en aquesta normativa.
4) Qualsevol altra incorrecció que alteri el desenvolupament de l'activitat escolar.
Donades les particularitats de les faltes d'assistència i puntualitat, aquestes conductes
tindran un tractament diferenciat descrit en el corresponent apartat de les NOFC.
Per a les conductes especificades als apartats 1, 3 i 4, establim les següents circumstàncies
que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta:

●

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:
I.
II.

El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en
el centre.

III.

La petició d'excuses en els casos d'injúries,
desenvolupament de les activitats del centre.

IV.

L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

V.

La falta d'intencionalitat.
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●

Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat:
I.

Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar cap membre de la
comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o qualsevol altra
circumstància personal o social.

II.

Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o
als incorporats recentment al centre.

III.

La premeditació i la reiteració.

IV.

Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

A l'hora d'establir les mesures correctores per aquestes irregularitats, les competències per
sancionar i el procediment per informar les famílies, creiem que una tipificació que
contempli 2 nivells de gravetat és més pràctica dins del contex d'una comunitat educativa,
ja que permet discriminar amb més precisió la diversitat de conflictes o incidents que es
produeixen en un centre educatiu.
D'altra banda, considerarem com a faltes molt greus aquelles que s'inclouen a l'apartat
2.2.3. Faltes greument perjudials per a la convivència.
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1.2.1.1Mesures correctores
1r. Nivell. Falta pels casos més lleus
➢ Mesures Correctores :
➢ Amonestació oral procurant corregir el comportament de l’alumne/a.
➢ Amonestació registrada a l’aplicatiu de tutoria.
➢ Expulsió de classe.
➢ Fer deures durant l'esbarjo. En aquest cas, el professor/a que imposa la sanció es fa

responsable de l'alumne/a.
➢ Competència per sancionar :
-

Qualsevol professor o professora del centre.

➢ Procediment per informar les famílies:
-

Introducció de la notificació a l’aplicatiu de tutoria per part del professorat.

La tutora o el tutor de l’alumne/a farà el seguiment de les incidències registrades a l’aplicatiu
de tutoria i decidirà si cal algun tipus d’actuació (directament amb l’alumne/a, amb la família
i/o amb el cap d’estudis si ho creu convenient). Tanmateix, la família també hauria de fer un
seguiment regular d’aquest aplicatiu.
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2n.Nivell: Falta greu pels casos de reiteració de faltes lleus
( a partir de 3) o de concurrència d'agreujants en una sola falta
➢ Mesures Correctores :
-

Realització de tasques educadores per a l'alumne/a en horari no lectiu (els dimarts i
dijous de 16:00 a 17:30) i/o reparació econòmica dels danys causats al material del
centre o bé a d'altres membres de la comunitat educativa.

-

Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del
centre si el professor o profesora responsable de l’activitat considera que no pot
fer-se responsable d’aquest alumne/a o no li mereix confiança. També es pot aplicar
aquesta mesura si ho acorda l’equip docent.

-

Canvi de grup o classe per un període màxim de 15 dies.

-

Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període
no superior a 5 dies lectius.

➢ Competència per sancionar :
-

El director/a del centre.

-

Cap d'estudis per delegació del director/a.

-

De manera argumentada i raonada, l’equip docent podrà sol·licitar l’aplicació
d’alguna d’aquestes mesures.
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➢ Procediment per informar les famílies:
-

Quan la proposta de sanció feta des de la Coordinació de Nivell sigui aprovada per
direcció o el cap d’estudis, des de la Coordinació de Nivell o el tutor o la tutora de
l’alumne/a ho notificarà a la família....

-

Notificació de falta greu realitzada des de Prefectura d'Estudis on es fa constar el
motiu de la falta i la sanció que s’hi aplica. L’alumne/a haurà de retornar signada
per la família o representant legal la notificació de falta greu.

-

En el cas de suspensió del dret d’assistència al centre, es trucarà a la família per tal
que signin el reconeixement de falta.

Important:
Quan la sanció impliqui la suspensió del dret d’assitència al centre, es fa necessari la
compareixença en l’entrevista amb la família del tutor/a, juntament amb el/la cap d’estudis
i/o el/la director/a, per tal de no perdre el canal de comunicació tutor-família i, si és possible,
establir pautes compartides d’actuació. Només es farà una excepció en el cas que la sanció
sigui immediata i no sigui possible convocar a la família o tutor/a.
És important tenir present que no es pot privar del dret a l’educació ni a l’escolarització
obligatòria a cap alumne/a ( LEC, art.36.1). Per tant, quan per motiu d’una falta greu o molt
greu es privi un alumne/a del dret d’assistència al centre, l’equip docent, mitjançant el tutor o
tutora, haurà de fer arribar a l’alumnat la feina que haurà de realitzar durant el temps de
privació d’assistència. Tanmateix, aquest alumne/a té dret a venir al centre a fer els exàmens
que tingui pendents.
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1.2.2. Faltes d'assistència i puntualitat
L'assistència a classe i a les activitats organitzades pel centre és un dret i un deure que
l'alumne/a té amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica.
Tal com es contempla a la LEC, la falta d'assistència injustificable i de puntualitat suposa
una conducta contrària a la convivència en el centre, i es fa necesari establir mesures
correctores per tal de garantir l'assistència a classe de l'alumnat.
Definició de falta d'assitència justificable i injustificable
Per tal que una falta d'assitència sigui justificable, s'ha d’emplenar el justificant oficial del
centre disponible a tal efecte a la consergeria del centre i dipositar-lo a la bústia de
justificacions.
Sempre que sigui possible, s'adjuntarà el comprovant oficial ( segells d'organismes oficials,
informes mèdics... ) que acreditin la justificació de la sol·licitud. Aquesta mesura serà de
compliment obligatori quan la falta d’assistència suposi la no presència en un
examen programat.
El termini màxim de justificació d'una falta d'assistència serà de 5 dies lectius a partir del
moment que l'alumnat s'incorpori al centre.
La majoria d'edat no capacita a ningú per justificar les faltes d'assistència. Un alumne/a
major de 18 anys podrà signar ell mateix la sol·licitud de justificació, però qui decideix si la
sol·licitud és admesa o no serà el tutor o tutora o bé la persona encarregada de validar els
justificants.
Els alumnes de Batxilllerat tenen dret a que no es consideri falta ni objecte de sanció les
decisions col·lectives sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del
dret a reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre . En aquests casos,
l’alumnat haurà de presentar, amb una antelació mínima de 48 h, un escrit signat a la
direcció del centre, en el qual manifestin els motius que els fan prendre aquesta decisió, i
hauran d’adjuntar l'assebentat signat per la família o representant legal en cas de ser
menor d'edat o per ells mateixos si són majors d'edat.
Es consideren faltes d'assistència injustificables aquelles que el centre no consideri
admissibles. També es consideren faltes d'assistència injustificables aquelles que no
s'hagin justificat degudament dins del termini de 5 dies a partir de la incorporació de
l'alumne/a al centre.
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En cas de dubte respecte a la validació de les justificacions, la persona encarregada de
justicar-les es podrà posar en contacte amb el tutor o tutora de l'alumne/a perquè sigui
aquest qui determini si és admissible o no.
Per fer el còmput de faltes d'assitència, es considera cada hora lectiva com una falta
d'assistència. Els retards de 1a hora del matí, una vegada s'hagi tancat la porta del centre,
es consideraran faltes d'assistència injustificables.
El tutor/a podrà consultar els justificants dels alumnes de la seva tutoria, per tal d'estar
informat i validar els justificants. A tal efecte, es disposa d'un arxiu a la secretaria del centre
on es poden consultar les justificacions.

1.2.2.1 Mesures correctores i procediment per informar les famílies de
les faltes d'assistència a l’ESO
Es fa difícil establir un nombre exacte de faltes d'assistència a partir del qual s'hagi
d'actuar, ja que es podria donar el cas d'un alumne/a que ha estat malalt 3 o 4 dies i ha
acumulat 25 o 30 faltes d'assistència, però s'ha oblidat de justificar-les. Per tant, serà el
criteri del tutor/a qui dictamini la necessitat d'actuació, si bé el nombre de 20 faltes
sense justificar es pot considerar suficient per a una primera actuació.
Retards a primera hora del matí: Aquests retards provoquen malestar entre el
professorat i alumnat que és puntual. Es tractaran de manera específica i la sanció a aplicar
consistirà en haver de venir una tarda a l’Institut (16:00 a 17:30) per cada 3 retards
acumulats. En cas de reiteració, s’estudiarà cada cas de manera individual per aplicar les
mesures que es considerin més adequades.
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Per tal de concretar les mesures correctores, establim 4 nivells d'actuació.

1r. Nivell: Avís del tutor o tutora
➢ Quan un alumne/a arriba a les 20 faltes d'assistència sense justificar,

el tutor o tutora envia a la família una carta on es notifica la necessitat
i l’obligatorietat de l'assistència a les classes.

2n.Nivell: Avís des de prefectura d’estudis
➢ Si l'alumne/a continua sent absentista, el tutor o tutora ho notifica a

Prefectura d'Estudis, des d’on es farà una segona notificació a la família o
representant legal informant de la gravetat de la situació.

3r.Nivell: Entrevista amb la família
➢ Si el problema es manté, s'envia una 3a notificació des de Prefectura

d'Estudis on es demana una entrevista amb la família.

4t Nivell: Serveis Socials
➢ La direcció del centre comunica el cas a Serveis Socials.

En tot aquest procés el tutor o tutora, mitjançant l’aplicatiu de tutoria, farà un seguiment i
control de l’alumnat i posarà en coneixement de Prefectura d'Estudis o de la Direcció la
necessitat d'actuació.
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1.2.2.2Mesures correctores faltes d'assistència Batxilllerat :
El Batxilllerat és un grau d'estudi no obligatori, però, al matricular-se al nostre centre,
l'alumnat accepta implícitament el compromís d'assistir a classe.
Un alumne/a de Batxilllerat amb 10 faltes d'assistència injustificades perd 1 punt en cada
una de les matèries que estigui cursant aquell trimestre.

Mesures correctores Faltes de puntualitat
➢ En un primer moment, el tutor o tutora avisarà verbalment l'alumne/a i,

si ho considera oportú a la família de la necessitat de ser puntual.
Si malgrat els advertiments, l'alumne/a continua acumulant retards, amb
especial incidència en les primeres hores del matí i de la tarda, el tutor o
tutora ho posarà en coneixement de Prefectura d'Estudis, des d’on es
faran les actuacions oportunes.

Procediment per informar les famílies
➢ A més dels procediments anteriorment descrits per informar les famílies

de les faltes d'assistència i /o puntualitat, l'institut posa a disposició de
les famílies el programa informàtic de tutoria, mitjançant el qual poden
consultar en qualsevol moment i a temps real la situació del seu fill o filla
respecte a les faltes d'assistència i/o puntualitat.
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1.2.3. Faltes greument perjucials per a la convivència en el centre
Tal com estableix la LEC en l'article 37.1, es consideran faltes greument perjudicials per a la
convivència en el centre les conductes següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humilacions a altres
membres de la comunitat educativa; el deteriorament intencionat de llurs
pertinences, i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat
personal.
b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplatanció de
personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjucials per a la
salut i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.
e) Els actes o conductes a què fan referència els apartats anteriors que impliquin
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició
personal o social dels afectats.
Per a la gradació en l'aplicació de les sancions, haurem de tenir en compte els criteris
següents:
I.

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

II.

La proporcionalitat de la sanció amb la conducta que la motiva.

III.

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

IV.

L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de
la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció
de manera compartida.

V.

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

VI.

La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
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1.2.3.1Mesures correctores:

La concreció de les mesures previstes a l'article 37.1 de la LEC es farà
mitjançant una sanció que es recull a l'article 37.3 de la llei esmentada:
➢ Suspensió

del dret a participar en activitats extraescolars o
complementàries per un període màxim de 3 mesos o pel temps que
resti fins a la finalitazació del curs acadèmic, si són menys de 3 mesos.

➢ Suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes per un

període màxim de 3 mesos o pel temps que resti fins a la finalització del
curs acadèmic, si són menys de 3 mesos.
➢ Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
➢ Competència per sancionar :

Correspon a la direcció del centre la competència per imposar qualsevol
de les sancions anteriorment descrites.
Quan en ocasió de la presumpta comissió d'una falta greument perjucial
per a la convivència en el centre, l'alumne/a i la seva família reconeguin
de manera immediata la comissió dels fets i acceptin la sanció
corresponent, la direcció del centre imposarà i aplicarà directament la
sanció. Es farà servir un model d'acceptació de falta on quedi constància
escrita del reconeixement de la falta comesa i l'acceptació de la sanció,
tant per part de l'alumne/a com per part del pare, mare o tutor legal.
En cas de la no acceptació dels fets i/o de la sanció per part de l'alumne/a
i/o de la seva família, la direcció del centre obrirà un expedient
disciplinari i designarà un/a docent per la seva instrucció.
Quan l’alumne/a sancionat/da sense participar en una sortida ha fet un
avançament econòmic previ a la sanció que el centre no pot recuperar
(com per exemple la compra de bitllets d’avió, reserva d’habitació...)
l’alumne/a perdrà el dret al retorn d’aquest import.

19/12/18

NORMES D’ORGANITZACIÓ
I FUNCIONAMENT DEL
CENTRE
NOFC 2018-2019

3

ESPAIS WEB I XARXES SOCIALS

19/12/2018
Insttiut l’Alzina

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

ÍNDEX

1.

ESPAIS WEB I XARXES SOCIALS. Guia d’estil i funcionament .................................. 1

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

1.

ESPAIS WEB I XARXES SOCIALS. Guia d’estil i funcionament

La presència de l’Institut l’Alzina a internet: Bloc, facebook, twitter... té com objectiu
aprofitar el potencial comunicatiu d’aquests mitjans.
L’ús de les xarxes socials pot complementar els canals ordinaris de comunicació.
Aquesta guia vol facilitar un ús responsable de la xarxa tenint en compte els valors que
volem que la presideixin. Aquests són:
▪

El to de la conversa ha de ser sempre cordial i respectuós fent servir un vocabulari
correcte.

▪

Des de la pàgina no s’emeten opinions personals. Les opinions es poden compartir i
s’han de respectar.

▪

Evitar participar en accions i moviments que puguin suscitar un perjudici per a la
imatge de la institució.

▪

S’ha d’actuar de forma transparent i respectant la legislació.

▪

No s’han de publicar comentaris despectius ii/o ofensius.

▪

Recordar que qualsevol actuació a la xarxa queda enregistrada indefinidament i és
accessible per a tots els usuaris.

▪

Per raons dús de drets d’imatge no es poden etiquetar persones en elles.

Es publiquen informacions procedents de fonts pròpies com ara:
▪

Vídeos, fotos, presentacions...

▪

Novetats del web, noves seccions, publicacions.

Quan les informacions siguin procedents d’altres fonts caldrà que es citi l’autoria.
El tipus de llicència Creative Commons escollida per a les diferents publicacions és:
Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa).
Tanmateix aquests espais es regeixen per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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1. ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL SECTOR PROFESSORAT I
ALUMNAT.
Sector professorat:
-

No es pot delegar el vot ni votar per correu. El professorat de baixa pot votar i
ser escollit.

-

El professorat interí es pot presentar i ser escollit.

-

En cas de professorat interí que causi baixa al centre al curs següent, o en cas
que un membre del Consell Escolar ho deixi de ser per jubilació, seran substituïts
pel primer candidat o la primera candidata en la lista d’espera. Si no hi ha llista
d’espera caldrà convocar un claustre extraordinari per procedir a la seva
substitució.

Sector alumnat:
-

L’alumnat de primer i segon de l’ESO és elegible i té vot al Consell Escolar
excepte en el procediment d’elecció i cessament del director o de la directora.
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INTRODUCCIÓ
Un centre educatiu és un ens públic i, com a tal, s'ha de gestionar d'acord amb els
principis de transparència, fiabilitat i control social.
La transparència i la fiabilitat es poden assegurar amb l'ús d'eines com el pressupost i la
comptabilitat. El control social s'estableix en el consell escolar del centre, que és un òrgan
col·legiat de participació en el govern del centre, que ha de ser consultat de manera
preceptiva, i que manifesta el suport per majoria simple al pressupost que presenta i
aprova el director o directora.
El pressupost s'ha d'entendre com una eina de referència que facilita la planificació, la
previsió i el seguiment d'ingressos i despeses. La comptabilitat és una eina de control i ajut
al seguiment pressupostari.
La competència i la responsabilitat de la gestió econòmica corresponen a la direcció del
centre.
La direcció d'un centre educatiu ha de gestionar tots els ingressos que rep, els assignats pel
Departament d'Ensenyament, els que provenen d'altres administracions, les aportacions
voluntàries de les famílies i, fins i tot de les que es derivin de la mateixa activitat del centre.
Aquests recursos s'han d'incorporar a la gestió del centre, esdevenen recursos públics,
independentment d'on provinguin, i han de tenir un tractament comptable. Els centres
públics gaudeixen d’autonomia per a la contractació de serveis i recursos materials però no
per a la contractació de personal.
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1. ORIENTACIONS GENERALS
El director o directora elabora el pressupost a l'inici de l'exercici pressupostari i l'aprova
prèvia consulta preceptiva al consell escolar, abans del 31 de gener. L’estat d’ingressos
és estimatiu i l’estat de despeses té un caràcter limitatiu. El pressupost ha de ser
coherent amb la programació anual, derivada del projecte educatiu de centre i del
projecte de direcció. Ha de ser una eina per a planificar a curt termini.
Les modificacions del pressupost per ajustar les partides als canvis que es produeixen al
llarg de l’exercici les realitza el secretari i les aprova el director del centre. Pot informar la
comissió econòmica del consell escolar, o el mateix consell escolar si les dates coincideixen
amb una convocatòria.
Corresponen al director/a les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre
següents:
● Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.
● Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’administració educativa i
actuar com a òrgan de contractació.
● Corresponen al secretari/secretària del centre les funcions següents:
● Elaborar el projecte de pressupost.
● Obrir i mantenir comptes bancaris juntament amb el director.
● Controlar la caixa de diners en efectiu.
● Controlar i preparar la documentació relativa als contractes de serveis i
subministraments.
● Dur a terme la comptabilitat del centre i custodiar la documentació relativa al
suport
informàtic
i
llibres
de
comptabilitat
El pressupost del centre és únic i està compost per un estat d'ingressos i un de
despeses.
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El centre cedeix la gestió del menjador escolar. Si el centre gestiona les activitats
extraescolars cal que en faci la gestió en un pressupost i compte corrent diferent dels del
centre.
Durant l'exercici (any natural), el pressupost s'ha d'adaptar a les actuacions que faci el
centre, fet que, en alguns casos, implicarà la necessitat de fer modificacions del pressupost,
que sempre han de garantir l'equilibri pressupostari (total d’ingressos=total despeses) i la
coherència amb la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici (per tant, marcada per les
línies de la Programació Anual de Centre i el Projecte Educatiu de Centre). Cal convocar la
comissió econòmica del Consell Escolar o el Consell Escolar per a comunicar i explicar el
motiu de les modificacions.
El director o directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta d'eventuals
romanents del pressupost de l'exercici següent, i les ha de presentar al consell escolar
perquè les valori.
Els documents de la liquidació del pressupost que cal presentar al Departament
d'Ensenyament, abans del 31 de març.
Si durant l’exercici alguna de les partides es veu sobrepassada per error en la previsió o per
algun fet no previst, cal recalcular i demanar una modificació del pressupost, que ha de
rebre el vist-i-plau del Consell Escolar (o de la comissió econòmica en cas d’urgència).
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2. ORGANITZACIÓ PRÀCTICA
Cal elaborar dos pressupostos separats encara que la gestió del menjador estigui cedida a
l’AMPA. Al pressupost del menjador hi haurà una única partida pressupostària d’ingressos
(ajuts menjador) i una única de despeses (transferència dels ajuts a l’ampa que en farà la
distribució a les famílies). Cal aprovar per Consell Escolar i signar anualment el document
de gestió del menjador a l’Ampa.
Cada any, el departament d’educació i a la vegada el Consorci d’Educació de Barcelona,
fixen el preu màxim del menjador escolar. Les famílies beneficiàries de l’ajut del fons social
d’emergència tenen automàticament concedit l’ajut menjador per sis euros al dia cada dia
de la setmana. Per això, l’AMPA ha acordat amb l’empresa contractada per a suministrar el
càtering de línia freda, que cobrarà només sis euros vint a les famílies beneficiàries i que
progressivament anirà adaptant el preu (reduint-lo) perquè totes les famílies paguin la
mateixa quantitat, és a dir, 6’20€.
L’Ampa Alzina farà els cobraments del servei del menjador i la biblioteca.
En cas que en passar llista diària de l’alumnat que es queda al servei de menjador, si es
detecta que un/a alumne/a falta malgrat no haver faltat a classe durant el matí ni s’ha
rebut cap avís de que no es quedaria al menjador (i per tant, no es coneix la causa de la seva
absència), des de Secretaria enviarem immediatament un Tokapp a les famílies afectades.
En cas de falta reiterada sense avisar, l’alumne/a es quedarà sense servei de menjador i la
família haurà de pagar igualment la matèria primera no consumida.
Durant el curs acadèmic 2018-2019, per tal d’ajudar a l’AFA en el seu procés de
transformació, el centre assumeix les despeses de l’escola de pares (tallers, formacions...).
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2.1.

COMPRES

Qualsevol despesa cal justificar-la amb un document comptable. Per tant, és necessari que
demanem factura (ha d’incloure les dades del centre).
Institut L’Alzina (codi 08039057)
Passatge Salvador Riera 2, 08027 Barcelona
NIF Q5855652C
El centre pagarà en efectiu l’import que la persona que fa la despesa hagi hagut d’avançar.
Per a evitar-ho, podeu fer compres a aquells proveïdors habituals amb qui l’institut hi té
compte de client (no cal pagar la compra a l’establiment sinó que el mateix proveïdor
acumula les compres i les carrega mensualment al compte de l’institut).
Els proveïdors habituals de l’Institut on podeu anar a comprar són:
● Abacus (les botigues més properes són les de Passeig de Fabra i Puig, 196, 08016
Barcelona, 931 15 82 22; i la de Carrer Gran de Sant Andreu, 54-56, 08030
Barcelona, 932 74 57 99). Número de client 5303. Per demanar una factura a nom
de l’Institut L’Alzina, l’import ha de ser superior als 12€.
● Pidiscat (per comprar material de laboratori).
● Dilogic (per fer impressions i enquadernacions).
● Llibreria Petrus, Comercial Esteve, Carrer de Garcilaso, 196, 08027 Barcelona, 933
49 00 50
● Ferreteria Rossell, Carrer de la Manigua, 7-9, 08027 Barcelona, 931 81 28 70
● Bilogic. Passeig de Maragall, 150, 08027 Barcelona, 933 49 17 98
● Podeu comprar també a Mercadona i Condis, i si doneu el NIF del centre al re, al moment
us fan factura.
Cal que us identifiqueu convenientment com a professor del centre (DNI o carnet docent).
Excepcionalment s’admetran tiquets (sense factura) però només per a petites compres
urgents i per un valor no superior a 60 euros. Trobareu el document a complimentar a la
meva casella de la sala de professors. Deixeu-lo al damunt de la meva taula, a la safata
vermella, i el següent dimecres us faré el retorn de diners en efectiu.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

2.2.

SORTIDES I ACTIVITATS FORA DEL CENTRE

Les famílies paguen 60 euros en fer la matrícula. I al llarg del curs poden domiciliar les
quotes (de sortides, quota digital i llicències) o bé fer gestió de pagaments (si no els convé
el ritme de pagaments que proposa l’institut o bé si volen pagar fent servir la targeta
solidària. Els documents de pagament de les famílies es presenten provisionalment al mes
de maig (una previsió) i es revisen i s’aproven al primer Consell Escolar del curs. La
primera quota serà igual per a tots els cursos per a evitar problemes a aquelles famílies que
no estiguin segures de la promoció dels seus fills.
Podran anar a les sortides tots aquells alumnes al corrent de pagament o bé que les famílies
hagin contactat amb la secretaria i s’hagin compromès a abonar la totalitat dels imports
abans que acabi el curs (signant el document de gestió de pagaments).
És important comprovar i remarcar que per anar als viatges (neu, viatge de quart...) les
famílies hauran d'estar al dia del pagament de les quotes dels pagaments del curs
corresponent (es paguen conjuntament les sortides, la quota tecnològica i les llicències
digitals necessàries).
Les persones que facin un ingrés en efectiu caldrà que portin el comprovant a Secretaria
per poder identificar qui fa el pagament. També poden escanejar el comprovant i enviar-lo
a Secretaria.
Els fulls de pagament de les famílies que es reparteixen en el moment de la matrícula (cap
al maig de cada curs acadèmica) són provisionals i poden ser modificats al llarg del curs per
sortides que s’afegeixin o s’anul·lin. La primera quota de la primera remesa es cobrarà al
Novembre, per tal que no coincideixi amb el pagament de les quotes de l’iPad de les
famílies de primer de l’ESO. La primera quota serà de 70 € per tothom.
Al Consell Escolar d’inici de curs es fa un avanç de les sortides previstes i se’n fa una
aprovació general, que inclou a més totes aquelles sortides que es puguin organitzar al llarg
del curs. El Consell Escolar fa confiança als equips docents i al seu criteri per a seleccionar i
proposar sortides que enriqueixin l’alumnat i el facin més autònom i competent.
A les sortides acadèmiques, tot l’alumnat que hi participa tornarà al centre si es preveu que
l’activitat acaba dins el marc horari lectiu (fins a les 14:40). En cas que estigui previst que
l’activitat acabarà més tard, només l’alumnat que porti signada per la família el model
d’autorització elaborat pel Cap d’Estudis podrà marxar pel seu compte o baixar a la parada
de metro o autobús que indiqui la família.
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Documents de seguiment dels pagaments de les famílies
Els documents de pagament per a les famílies (amb els terminis i les condicions de
pagament) els podeu trobar a la web de l’Alzina, dins del menú Secretaria, submenú
Secretaria, a la zona de descàrregues.
Des de secretaria volem remarcar la importància de tenir registrades les dades de contacte
actualitzades per a contactar amb les famílies. Cal que en les reunions d’inici de curs i
també en les reunions amb els tutors es verifiquin les dades, es recordi la importància de
tenir l’applicació Tokapp descarregada al mòbil i d’estar al dia seguint les notícies de la
web de l’Alzina.
Sovint ens passa que aquelles famílies que no tenen Tokapp al mòbil són alhora les que no
tenen les dades actualitzades i tenim dificultats per contactar-hi.
Disposem de datàfon per al cobrament amb les targetes 0-16, del fons social d’emergència
de l’Ajuntament de Barcelona.
Si tenen dubtes en relació a les quotes o volen fer gestió personalitzada de pagaments, en
acabar l’entrevista els feu passar per secretaria.
Els pares separats/divorciats que ho necessitin poden demanar un certificat de les
aportacions realitzades durant el curs acadèmic vigent. Només farem certificats sobre
cursos anteriors ja acabats en cas de rebre una sol·licitud per escrit (un requeriment
judicial).
Sovint l’institut fa la reserva d’una sortida o d’un viatge en l’exercici econòmic anterior. Les
bestretes i les reserves de les sortides cal que estiguin justificades amb la factura
corresponent .
Faig constar aquí l’aclariment rebut dels responsables de l’àrea de gestió econòmica del
Consorci d’Educació de Barcelona. .
Facturació i pagament de bestretes a compte (colònies)
L’article 75.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(BOE de 29 de diciembre) estableix que es devengarà l’impost de l’IVA “ cuando star lugar
su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se staran conforme a la
legislación que les sea aplicable.” I més endavant “En las starans de staran, cuando se
presten, ejecuten o staran las operaciones staran.”
En l’apartat 75.2 estableix que “no staran lo dispuesto en el apartado anterior, en las
operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización
del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento el cobro total o parcial del
precio por los importes efectivamente percibidos.”
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En aquest sentit la consulta vinculant de la Dirección General de Tributos (V0946-17)
indica:
De todo lo anterior, se pone de manifiesto que las cantidades percibidas por la consultante
en concepto de reserva o anticipo de sus staran de alojamiento en apartamentos turísticos,
que constituyen una cantidad a cuenta del precio final del staran, staran sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido en concepto de pago anticipado. En estas circunstancias,
el devengo se producirá con ocasión del cobro de la cantidad percibida en concepto de
reserva o anticipo por la consultante.
Per tant, queda clar que es produeix la meritació de l’IVA en el moment del
cobrament i que per tant cal expedir la corresponent factura i incloure-ho en les
declaracions i liquidacions d’impostos (inclòs 347), independentment de si la
prestació del servei es produeix en un altre any fiscal.

2.3.

DIETES

Regulades pel decret 13/2008, marcades en 19 € que cal repercutir en el cost de la sortida,
no pas del pressupost del centre. Les despeses cal acreditar-les convenientment.
PROPOSTA ANUAL DE MODIFICACIÓ DE DIETES PROFESSORAT EN SORTIDES ESCOLARS
Atès que:
a. En la reunió del Consell escolar 150, de 16 d’octubre de 2002 s’aprovà que les dietes del
professorat en sortides escolars s’augmentarien automàticament en l’inici de cada curs
acadèmic en funció de l’increment real de l’IPC a Catalunya del període econòmic anual
anterior.
b. Que se n’informaria puntualment al Consell escolar de les quantitats resultants en la
presentació anual de la previsió d’activitats escolars fora del centre docent, i
c. Que l’increment de l’IPC a Catalunya durant 2016, donat a conèixer pels mitjans de
comunicació, al llarg del mes de febrer, fou aproximadament del 0,7%
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Us informem que els barems a aplicar en les dietes del professorat del centre en sortides
escolars durant el curs 2018-19 seran els mateixos que vam aprovar al curs 2007-2008:
2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

Minuta professor per
activitat fora del
centre de matí i tarda

20€

21€

22€

23€

24€

24,50€

Minuta professor per
activitat de dia sencer
amb pernocta

50€

52€

54€

56€

58€

59,5€

Desplaçament amb
vehicle propi: (més
peatges i aparcament)

0,10€/km

0,11€/km

0,12€/km

0,13€/km

0,14€/km

0,15€/km

La Direcció del centre, Barcelona, 17 d’octubre de 2007
En resum,els professors rebran:

● 143,5 € Collell i Neu
● 262,5€ Itàlia
● 24,5 per sortida de tot el dia.
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2.4.

PREU DE LES FOTOCÒPIES
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2.5.

INDICADORS

Establim uns indicadors que ens permetran saber si la gestió del pressupost és correcta i
comparar els diferents exercicis pressupostaris. L’anàlisi dels indicadors és una eina per a
poder prendre decisions que ens permetin un millor aprofitament dels recursos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cost autocars/alumne
cost material/alumne
cost paper/alumne
cost neteja/m2 i dia (només tenint en compte els dies lectius)
cost electricitat/dia lectiu
cost gas/dia lectiu
cost manteniment/dia lectiu
cost fotocòpies/alumne
cost fotocòpies/dia lectiu

Abans del tancament de l’exercici podem fer una impressió dels pressupostos dels exercicis
tancats per disposar de més informació i poder fer una comparativa.
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2.6.

ESTABLIMENT D’UNA QUOTA TECNOLÒGICA

L’Alzina està compromesa amb la innovació i d’acord amb el projecte començat a primer
d’eso (tauletes a l’aula) la intenció es poder continuar en aquesta línia. Gràcies a una
partida finalista de 5174 euros donada per l’ajuntament de Barcelona es van poder
comprar ipads per a les famílies sense recursos. En l’exercici del 2017 aquesta partida
només serà de 3000 euros i no sabem si es mantindrà en els exercicis futurs. I veiem que no
és sostenible que el pressupost del centre sigui l’únic suport de les despeses que
requereixen aquests canvis (formació i infraestructures a més dels dispositius). Aquestes
inversions són essencials per assegurar la sostenibilitat i la continuïtat del projecte
innovador. Volem que aquest projecte sigui inclusiu i que no discrimini les famílies amb
problemes econòmics i com que aquesta aportació no es preveu regular, caldrà estudiar
l’establiment d’una quota tecnològica d’uns 60 euros per alumne. Aleshores la quota de
material pagada en el moment de la matrícula seria per a tots els cursos de 60 euros i més
endavant, potser al setembre, les famílies pagarien una quota de 60 euros. El centre va
assumir el curs 16-17 el cost de les masteritzacions (25€) i l’enrolament dels ipads per a la
seva gestió pedagògica (15€).
El cost de la masterització és de 25 euros i el de l’airwatch o mdm és de 15 euros.
L’empresa Microgestió ofereix un preu competitiu (al voltant de 390 euros) que inclou
assegurança a tres anys per trencament i líquids, funda i ipad i el canon digital. I l’institut
permet que les famílies facin el pagament fraccionat en tres quotes i fins i tot que en facin
gestió de pagaments.
L’institut compra uns deu ipads per curs per a deixar en préstec a les famílies
desafavorides. En cas de trencament de l’ipad de préstec, caldrà que la família es faci càrrec
de la totalitat del cost de la reparació abans de rebre’n un altre.
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al Resum de bones pràctiques per a la gestió econòmica
Gestió del pressupost
● Utilitzar l’exercici anterior com a referència per elaborar el pressupost del nou
exercici. És aconsellable que, abans, l’exercici anterior ja estigui liquidat.
● Consignar la mateixa aportació de l’any anterior si no es coneix la dotació per al nou
exercici.
● Finalitzar el mes de gener amb l’exercici anterior liquidat i el pressupost de
l’exercici corrent aprovat.
● En la mateixa sessió del consell escolar que s’aprovi la liquidació d’un pressupost,
s’ha d'aprovar el pressupost del següent.

Gestió comptable
Diària
● Cada factura o aportació ha d’estar enregistrada per separat, en cap cas és correcte
enregistrar factures agrupades o la compensació de factures amb abonaments i,
encara menys, imputar un abonament com un ingrés.
● Introduir les factures i les aportacions tant aviat com es disposi de la informació,
mai amb un retard superior a un mes.
● Registrar les factures i notificacions d’aportacions al Registre de correspondència.
● Anotar a ESFERA, en el camp referència de la factura o de l’aportació, el número de
registre de document.
● Generalitzar els pagaments per transferència, cosa que facilitarà el control dels
comptes bancaris.
● Arxivar les actes del consell escolar i la comissió econòmica de manera que sigui
fàcilment recuperable.
● L’institut l’Alzina disposa d’una caixa forta homologada (amb clau, combinació i
clavada al terra). Els diners en metàl·lic i els objectes de valor cal custodiar-los dins
d’aquesta caixa forta. El centre no es fa responsable dels objectes de valor que no
estiguin dipositats dins de la caixa forta.
● S’han instal·lat dues càmeres de videovigilància a l’institut. Una està situada a
Secretaria i l’altre a l’habitació dels servidors informàtics. No afecten la intimitat ni
de l’alumnat ni la del professorat.
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Mensual
● Determinar un o dos dies al mes per fer el pagament de factures.
● Controlar mensualment els pagaments pendents i comprovar l’informe "Excés de
fons".
● Controlar mensualment que els moviments enregistrats al programa es corresponen
amb els moviments dels extractes bancaris i controlar l’efectiu
que hi ha a la
caixeta. Per fer aquest control, cal imprimir l’informe “Acta d’arqueig” i comprovar
si hi ha diferències entre:
● El saldo bancari i el que enregistra el programa
● L’efectiu de la caixeta i el que enregistra el programa

Trimestral
● Revisar el pressupost de l’exercici trimestralment i fer, si cal, una modificació
pressupostària per corregir els desviaments, sempre amb l'aprovació prèvia del
consell escolar.
● Elaborar per control, un cop al trimestre, els documents de la liquidació del
pressupost a fi de detectar possibles anomalies i poder-les resoldre.

Gestió del tancament i la liquidació
● Imprimir el document “Consultar excés de fons” a data 31 de desembre per
comprovar que no manca d’enregistrar cap compromís d’ingrés ni factura pendent,
sense oblidar, si cal, el compromís de despesa de l’IVA o de l'IRPF de l’últim
trimestre.
● Controlar amb data 31 de desembre que els moviments enregistrats al programa es
corresponen amb els moviments dels extractes bancaris i controlar l’efectiu que
resta a la caixeta.
● Per fer aquest control, cal imprimir l’informe “Acta d’arqueig” i comprovar si hi ha
diferències entre:
● - El saldo bancari i el que enregistra el programa
● - L’efectiu de la caixeta i el que enregistra el programa
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Canvi de direcció del centre
● Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de
despesa enregistrats
● Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents
● Custodiar aquests documents signats
Tancament d'un centre
Com que la data de tancament d’un centre és el 30 de juny, s’han de fer les accions
següents:
1. Tancar els comptes bancaris
2. Elaborar tots els documents per fer la liquidació
3. Lliurar la liquidació als serveis territorials corresponents
4. Lliurar tota la documentació al lloc que indiquin els ST per tal que la custodiïn

ACTUALITZACIONS
11/10/2017: ESPAIS WEB I XARXES SOCIALS. Guia d'estil i funcionament.
21/03/2018: GESTIÓ ECONÒMICA
19/12/2018: GESTIÓ ECONÒMICA (Pagaments famílies, gestió sortides, ajudes AFA)
19/12/2018: CONVIVÈNCIA (gestió de les sortides i l’alumnat sancionat. Potestat per
proposar sancions).

