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0. Títol preliminar
Les actuals NOFC despleguen la concreció organitzativa i de funcionament del centre específica i
concreta per a l’Institut arquitecte Manuel Raspall. Els aspectes que no es detallen estan
representats i segueixen la normativa vigent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
0.1
Normativa reguladora
En el moment d’aprovació d’aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre, la
normativa reguladora vigent és:
Lleis d'educació
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora
educativa >>LOMCE_text_BOE
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació >> LEC_text_actualitzat
- Decrets que la despleguen.
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació >> LOE_text_actualitzat

de

la

qualitat

La normativa d’aplicació amb la concreció detallada són els documents per a l’organització i gestió
de centre que es publica a l’inici de cada curs acadèmic.

0.2. Àmbits d’aplicació
L’aplicació de les presents NOFC afecta tots els integrants de la comunitat educativa de l’INS
arquitecte Manuel Raspall, sempre amb un esperit de comprensió i de recerca de solucions. El seu
àmbit físic d’aplicació són: les pròpies instal·lacions del centre i qualsevol lloc o edifici on s’hagués
desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o un grup en funció d’activitats
complementàries.
1. OBJECTIUS GENERALS DEL NOFC
 Facilitar la vida diària del centre, de manera que tothom pugui saber en cada moment
quina actuació ha de dur a terme.
 Millorar la comunicació i facilitar un suport normatiu que clarifiqui les responsabilitats i els
drets de tota la comunitat educativa.
 Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre per tal
d’aconseguir que la nostra comunitat estigui formada per persones que col·laboren i
conviuen, i no sols per simples seguidors de normes.
 Establir un marc organitzatiu general de centre que permeti a tots el professorat
desenvolupar la tasca educativa que tenen encomanada i assegurar el respecte mutu entre
els diferents membres de la comunitat educativa.
 Tenir present les funcions educativa i social de tot centre educatiu.
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2. Criteris organitzatius
2.1 Estructura organitzativa de govern i de coordinació
L'estructura organitzativa i de govern establerta és la següent:
2.1.1 Equip directiu
L’estructura organitzativa directiva està composada per la Coordinació Pedagògica, la Secretaria,
Cap d’Estudis i Direcció.
2.1.2 Consell Escolar
El Consell Escolar de centre és el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa amb
representació de famílies, alumnes, professorat, PAS i Ajuntament. La composició és la següent:
- 1 representant del PAS
- 6 representants del professorat
- 2 representants de famílies
- 1 representant de l’AMPA
- 3 representants d'alumnes
- 1 representant de la junta de delegats en qualitat de convidat/da (representació anual)
- 1 representant de l’Administració Local (Ajuntament)
- Equip directiu: Director/a (president), Cap d'Estudis i Secretaria (secretaria del consell)
El professorat que forma part del consell escolar, en compensació per l’assistència a les reunions i
per l’exercici de les seves responsabilitats, tindrà dret a la reducció d’una hora d’activitats
complementàries setmanals d’horari fix de presència al centre dins els criteris d’elaboració dels
horaris.
Si es produeix una vacant serà substituït pel següent candidat amb major nombre de vots del
mateix sector.
2.1.3 Claustre de professorat
El claustre de professorat és l'òrgan de govern decisori del professorat, composat per tot el
professorat del centre i dels professionals de suport educatiu en qualitat de convidats/des.
Segons l’article 146.2 de la LEC, el claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del
director/a.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, a la comissió pedagògica, en el compliment de la
programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de
l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
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2..1.4 Assemblea d’alumnes
L'assemblea d'alumnes està composada pels representants assemblearis, delegats i sotsdelegats,
de cada aula escollits en votació a l'inici de curs (no més tard de la primera setmana d'octubre).
Les assemblees d'alumnes són presidides per la direcció del centre i és el màxim òrgan de
participació de l'alumnat. Es convocarà una assemblea general a l’inici de curs i una assemblea a
final de curs. En funció de l’organització i necessitats es convocaran assemblees durant el curs. Les
assemblees poden ser d'un mateix nivell o assemblees generals.
2.1.5 PAS
Format per pel personal d’administració i serveis (conserges i secretaria).
El personal d'administració i serveis tenen la seva participació recollida al Consell Escolar de
centre.
2.1.6 Famílies
La participació de les famílies s'organitza a partir de:
- Famílies expertes: participació en tallers, conferències, jornades... a partir dels oferiments i
experteses de les mateixes.
- A través del Consell Escolar de Centre i de les tres representants electes.
- A través de les coordinacions i representacions normatives de les associacions de famílies
vinculades al centre.
- Altres propostes que es puguin organitzar.
2.1.7 Associacions
Vinculades al centre, trobem les següents associacions amb la seva estructura organitzativa pròpia
recollida als seus estatuts:
- Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA).
- Associació Esportiva Escolar Raspall (AEER)
2.2 Criteris específics organitzatius
Al gràfic es presenta l'estructura organitzativa específica de l'INS arquitecte Manuel Raspall on es
recull l’estructura directiva, docent, no docent, de famílies i d’alumnes.
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2.2.1 Òrgans unipersonals de coordinació
Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de
coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de
l’aplicació del projecte educatiu.
De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu.
El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al curs
escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat de direcció.
2.2.2 Coordinacions docents
2.2.2.1 Coordinació de nivell de l'ESO
Cada nivell té un/a coordinador/a (tutor/a de tutors) a qui corresponen les següents
competències:
- Participa de les reunions de coordinació amb la Coordinació Pedagògica.
- Coordina els treballs de síntesi del nivell amb el suport de l'equip directiu.
- Vetlla pel seguiment, aplicació i revisió del Pla d'Acció Tutorial, amb el suport de l'equip
de tutors.
- Altres competències delegades a consideració de la direcció.
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2.2.2.2 Coordinació de Batxillerat
La coordinació de Batxillerat té les competències següents:
- Donar suport i coordinar les actuacions dels tutors i tutores de Batxillerat.
- La gestió, aplicació i revisió del Pla d'Acció Tutorial de Batxillerat.
- La gestió i aplicació de la matèria de modalitat de l'Estada a l'Empresa a no ser que sigui
delegada en un altre professor/a.
- La gestió i coordinació del Treball de Recerca a no ser que sigui delegada en altre professor/a.
- La gestió i suport en els procediments d’orientació i inscripció a les proves d’accés a la
universitat.
- La participació a la reunió de Comissió Pedagògica.
- Altres competències delegades a consideració de la direcció.
2.2.2.3 Caps d’ àmbit
Es descriuen els següents àmbits didàctics de treball:
- Àmbit lingüístic (oficials): llengua catalana i literatura i llengua castellana.
- Àmbit lingüístic (idioma)
- Àmbit Social i cultural.
- Àmbit cientificotecnològic.
- Àmbit matemàtic.
- Àmbit artístic i educació física
- Àmbit personal i social
A cada àmbit li correspon un òrgan personal de coordinació com a cap d’àmbit amb les
competències següents:
- Acollida i acompanyament del professorat nouvingut del seu àmbit.
- Vetllar per la coherència de la programació del de l’àmbit, per l'aplicació i revisió els
materials didàctics.
- Presidir i aixecar les actes de les reunions de l’àmbit didàctic.
- Participar de les decisions i processos participatius a partir de la Comissió Pedagògica del
centre en representació del seu àmbit.
- Tutoritzar l'avaluació del professorat del seu àmbit quan escaigui.
- Altres competències delegades a consideració de la direcció.
2.2.3 Coordinacions no docents
2.2.3.1 Coordinació de sortides
La coordinació de sortides té les competències de vetllar pel compliment del procediment de
sortides amb la coordinació pedagògica, així com vetllar per les reserves d’autocars o altres
transports que escaiguin.
2.2.3.2 Coordinació d’activitats culturals
La coordinació d'activitats culturals té atribuïdes les competències següents:
La coordinació i la gestió de les festes culturals de:
- Setmana de la ciència.
- Festa de final de desembre (darrer dia de classe abans de les festes de Nadal).
- Setmana de les arts i Diada de Sant Jordi.
- Festa de final de curs o de graduació el darrer dia de classe de juny.
- Altres festes que escaiguin per decisió de la comunitat educativa.
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2.2.3.3 Coordinació de riscos laborals
Planificar, gestionar i supervisar els processos per la prevenció dels riscos laborals i protocols
d’evacuació del centre.
2.2.3.4 Coordinació del Pla de Lectura i Biblioteca
Correspon a la coordinació del Pla de Lectura del centre i la gestió de la Biblioteca amb el
suport, assessorament i coordinació dels àmbits lingüístics del centre:
Generals:
- Coordinar els objectius del Pla de Lectura amb els àmbits lingüístics i altres àmbits
didàctics que escaiguin.
- Altres competències que puguin ser delegades per la direcció.
Pla de Lectura:
- Vetllar pel manteniment de les biblioteques d’aula.
- Creació de les llistes de seguiment d’aula.
- Realitzar el buidatge i seguiment del registre d’aula del pla de lectura.
- Vetllar pel compliment del pla de lectura del professorat participant.
Biblioteca:
- Gestió del servei de préstec de la biblioteca.
- Gestió i manteniment de l’espai de biblioteca durant els patis.
- Gestió i manteniment de l’aplicatiu ePèrgam.
2.2.3.5 Coordinació d’estades lingüístic- culturals
La coordinació d’estades lingüístic-culturals té les competències següents:
- Organització dels intercanvis europeus.
- Col·laborar i vetllar per la coherència de l’estructura i organització dels intercanvis
en aquells que siguin organitzats per altre professorat per delegació de direcció.
- Viatjar als intercanvis sempre que sigui possible.
- Vetllar per la tutorització del professorat acompanyant o participant als intercanvis.
- Vetllar conjuntament amb el/la cap de llengües estrangeres per la coherència pedagògica dels
intercanvis dins el currículum del nivell.
- Participar de les iniciatives europees que, amb coordinació de la direcció i la comunitat
educativa, puguin ser considerades d’interès.
- Altres competències delegades a consideració de la direcció.
2.2.3.6 Coordinador LIC
Coordina tot el professorat i les produccions escrites del centre per garantir la coherència
lingüística amb el projecte educatiu del centre.
2.2.3.7 Coordinador TIC/TAC
Coordinar i sincronitzar el sistema informàtic del centre. Vetlla pel desenvolupament del pla TAC al
centre.
2.2.3.8 Coordinador Promoció de centre
És l’eina de comunicació del centre amb l’exterior i dóna cos a la imatge corporativa del centre:
pàgina web, Twiter i Facebook.
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2.2.3.9 Coordinador de Projecte
Coordina l’equip docent en el desenvolupament de projectes globals de caràcter transversal.
2.2.3.10 Coordinador GEP
Dinamitza el grup impulsor del professorat per incorporar en la docència estratègies AICLE.
2.2.3.11 Coordinador Estada a l’empresa
Efectuar la programació, el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els
centres de treball en els ensenyaments de Batxillerat.
2.2.3.12 Encàrrecs de serveis. Tutor Treball de recerca
El tutor del treball de recerca ha d’assessorar i orientar l’alumne/a en tots els aspectes relacionats
amb el seu treball de recerca.
2.2.4 Comissions de centre
2.2.4.1 Comissió pedagògica
La comissió pedagògica és l’òrgan de coordinació i seguiment del funcionament d’aspectes
pedagògics i està composada per:
- Caps d’àmbits
- Coordinació pedagògica
- Cap d’Estudis
- Direcció i altres professionals, per exemple POE o coordinadors, que puguin assistir
puntualment.
Les funcions de la Comissió Pedagògica són:
o Conformar un espai de debat pedagògic a partir de les aportacions dels diferents àmbits
presentant propostes, valoracions, intervencions i seguiments.
o Espai de revisió i anàlisi dels resultats educatius de centre (avaluacions internes i externes)
i impulsar propostes de millora.
o Fer propostes de millora i innovació del funcionament intern del centre.
2.2.4.2 Comissió d’Atenció a la Diversitat
La comissió d’atenció a la Diversitat segueix l’estructura i les funcions especificades a la
normativa vigent.
2.2.4.3 Comissió de Convivència
La Comissió de Convivència del centre està formada per:



-

Direcció i Cap d’Estudis
El professorat que es consideri necessari en funció de l’ordre del dia.
Les competències de la comissió de convivència són:
Impulsar accions per millorar la convivència del centre.
- Avaluació i seguiment de la convivència al centre.
- Propostes i/o revisions dels expedients disciplinaris.
- Propostes i/o revisions de mencions al comportament exemplar.
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-

Valoració de les propostes de treball preventiu al Pla d’Acció Tutorial o de mediació.
Altres competències que puguin ser atribuïdes en relació a la convivència al centre.

La periodicitat de les reunions de la Comissió de Convivència de centre serà setmanal.
3. Criteris i mecanismes pedagògics
3.1 Concreció de l'organització pedagògica
L’organització pedagògica es concreta amb dos apartats transversals: per una banda els àmbits
didàctics i per altra els equips docents, que de manera creuada, han de vetllar per la coordinació i
coherència didàctica.
3.2 Criteris per a l'organització dels grups d'alumnes
3.2.1 Educació Secundària Obligatòria
Els criteris per a l’organització dels grups d’alumnes serà sempre l’agrupació heterogènia
de 1r a 4t d’ESO. Sempre que sigui possible s’organitzarà l’atenció a la diversitat partint del
grup classe en la reducció de ràtio d’alumnes, estructurant en un grup més dels oficials
descrits a cada nivell. En cas que el context organitzatiu ho permeti es prioritzarà el
desdoblament d’un grup de 1r a 3r d’ESO, atenent que a 4t segueix una estructura de 9
hores setmanals en grup reduït amb la franja de matèries optatives d’itineraris.
No s’utilitzarà el criteri d’homogeneïtat de nivell d’aprenentatge o de capacitats
intel·lectuals per l’agrupament de l’alumnat.
Es tindrà present l’atenció a la diversitat dins el marc de l’aula ordinària a través de plans
individuals o amb l’oferta diversificada d’optatives.
3.2.2 Batxillerat
L’alumnat de batxillerat es pot distribuir segons la modalitat de batxillerat escollida. No es
faran optatives per sota de la ràtio marcada pel Departament d’Ensenyament, a excepció
del Batxibac (excepció ja estipulada a la normativa vigent). La matèria d’Estada a l’Empresa
es pot fer com a complement i es pot substituir, al final del període lectiu, per una de les
optatives realitzades.
El treball de recerca es realitzarà entre el segon i tercer trimestre del primer curs de
batxillerat i el primer mes de segon de batxillerat. En tot cas s’haurà d’haver acabat tot el
procés abans de finalitzar el mes d’octubre de segon de Batxillerat.
3.3 Criteris per a la formació dels equips docents
Els criteris per a la formació dels equips docents seguiran els punts següents:
- Assignació de tutories per part de l’equip directiu.
- Intentar garantir la continuïtat tutorial de 1r a 2n d’ESO i de 1r a 2n de Batxillerat.
- Intentar que els equips docents siguin el més reduïts possible.
- Organització que afavoreixi el treball cooperatiu entre professorat.
- L’adequació de l’equip docent als projectes transversals de cada nivell.
3.4 Criteris per l’elaboració de l’horari del professorat
L’horari del professorat vindrà marcat per la normativa vigent.
Els criteris d’elaboració d’horaris són els següents:
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1. L’equip directiu facilita el nombre d’hores assignades a l’àmbit i els càrrecs.
L’àmbit distribueix el professorat als diferents nivells. Prioritàriament, es
procurarà complir la distribució proposada pel departament.
2. Es procurarà que l’equip de tutors de 1r d’ESO continuï a 2n d’ESO.
3. Es procurarà que l’horari sigui compacte, amb els mínims forats.
4. Es distribuiran els espais amb l’objectiu de restringir al màxim el moviment dels
alumnes.
5. Es respectaran les desiderates personals sempre que sigui possible.
6. Les reunions d’àmbit, coordinacions, coordinació amb tutors, comissió pedagògica
i equip directiu seran en horari de matí.
7. Els dilluns de 15:30 a 17:30 serà horari de permanència al centre per reunions de
coordinació de diferent equips.
8. Els dimecres a les 15:30 es dedicarà a formació en el centre, claustres i sessions
d’avaluació, si és el cas.
9. El Pla Lector es cobrirà prioritàriament amb horari lectiu del professorat. En cas de
necessitat s’assignaran en horari no lectiu. S’intentarà assignar el Pla Lector al
professorat del mateix equip docent.
10. Es recolliran les millores pedagògiques proposades durant el curs per procurar
aplicar-les l’any següent.
INCIDÈNCIES EN ELS HORARIS
Durant l’elaboració dels horaris, l’equip directiu mantindrà informat al departament de les
possibles incidències o desviacions de la desiderata.
Un cop presentats els horaris al professorat, el cap de l’àmbit recollirà les incidències i les passarà
via correu electrònic a Cap d’Estudis el més aviat possible per analitzar-les i procurar solventar-les
en la mesura del possible.
Els canvis de guàrdies per necessitats personals es proposaran acompanyats de l’alternativa. En
cap cas es deixarà de fer la guàrdia si no hi ha una permuta amb un altre professor/a que
garanteixi el servei planificat.
3.5 Mecanismes de coordinació docent
Per tal de mantenir la coordinació docent del professorat l’equip directiu vetllarà per l’organització
de les reunions d’equip docent amb col·laboració de la coordinació de nivell i de l’equip de
tutors/es.
Les reunions seran prèviament convocades i, habitualment, amb periodicitat setmanal:
- Reunió de coordinació: Coordinació pedagògica, coordinacions de nivell, coordinació de
batxillerat.
- Reunió de tutors/es: Coordinacions de nivell o batxillerat i tutors/es.
- Reunió de comissió pedagògica: Composició especificada anteriorment.
- Reunió d’àmbits: Cap d’àmbit didàctic amb el professorat de l’àmbit.
- Reunió de comissió de convivència de centre: Composició especificada anteriorment.
- Reunió de comissió d’atenció a la diversitat: Composició especificada a la normativa i al
pla d’atenció a la diversitat.
- Reunió de comissió social: Composició especificada al pla d’atenció a la diversitat.
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- Reunió d’equip docent: Composada per l’equip docent de cada nivell i presidida per la
coordinació de nivell.
- Altres reunions docents: la direcció pot convocar altres reunions de caràcter extraordinari per tal
de fer un seguiment o intervenció específica.
3.6 Criteris per a l'atenció a la diversitat
El centre disposa d’un Pla d’Atenció a la Diversitat que es revisa cada curs en funció de les
característiques de l’alumnat i les seves necessitats educatives i els recursos disponibles.
Hi ha un seguit de recursos que s’han demostrat efectius i que cal prioritzar.
1. Recursos
d’aula d’atenció
personalitzada

Les estratègies d'aula són el primer aspecte i espai on cal incidir.
- Utilitzar diferents recursos i metodologies per estimular diferents
maneres d’aprendre com el treball cooperatiu entre d’altres.
- Verbalitzant i compartint el que hem après.
- Cal distribuir el coneixement en fragments que tenen un
començament i un final i són curtes.
- Unitats didàctiques per fases. Al començar un aprenentatge cal veure
què saben del que anem a aprendre. Els continguts han de ser
rellevants i motivadors per a l’alumnat. Que hi hagi autoregulació de
l'acció didàctica, i que el professorat sigui actiu en la reconstrucció,
pensar en com aprèn l'alumne.
- Pot existir un Contracte o compromís didàctic: compromís de finalitzar
l'aprenentatge iniciat.

2.Suports a l’aula Si amb els recursos d’aula no és suficient, cal aplicar diferents tipus de
suports a l’aula.
SUPORTS INTERNS (dins l’aula)
- Desdoblar professorat: dos professors a l'aula amb un mateix rol.
- Suports específics : vetlladores, ... si escau.
SUPORTS EXTERNS (fora de l’aula)
- Accions simultànies: barrejant grups per temàtica, metodologia,
interessos...
- Hores consulta i tutories individualitzades: consultes individuals en
moments presencials al centre o telemàtics.
3. Adequació del En cas que els dos punts anteriors no hagin estat suficients, l’atenció i
currículum a les adequació del currículum és una altra opció.
necessitats
Normativament el trobem descrits com a PI (Plans Individualitzats).
També es pot adequar el temps.
4. Equip que PROFESSORAT:
s’adapta
- Equips docents: gestió curricular i tutorial, gestió espai i temps.
ALUMNAT:
- Agrupaments de NEE. En moments puntuals per a treballar aspectes
molt específics. Amb la intervenció i/o supervisió del Professorat
d’Orientació Educativa i Equip d’Assessorament Psicopedagògic.
- Agrupaments flexibles: han de ser suficients per estimular els
aprenentatges però el criteri d’agrupament ha d’estar subjecte a
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aspectes com interessos, temàtiques,... en cap cas les capacitats o
rendiments acadèmics.
3.7 Mecanismes per garantir la globalitat de l'acció educativa
El centre disposa d’uns mecanismes i criteris clars en referència a l’acció educativa. Aquests
criteris també es complementen i es detallen en procediments en referència a les programacions
didàctiques, criteris d’avaluació i de promoció de curs, criteris d’elaboració de projectes
transversals,... Les programacions didàctiques i de manera més important la concreció del Pla
d’Acció Tutorial, així com el Pla de Convivència de Centre, seran els mecanismes per garantir la
globalitat de l’acció educativa.
3.8 Mecanismes d'acció tutorial
Tot el claustre té una acció pedagògica i educativa. Tot el claustre de professorat i atenció
educativa té la funció de gestió de l’actuació tutorial.
El centre disposa d’una programació d’un pla d’acció tutorial que concreta totes les actuacions de
manera vertical (de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat).
Setmanalment la coordinació pedagògica amb els coordinadors de nivell i coordinació de
batxillerat revisen, avaluen, concreten i planifiquen les actuacions i propostes educatives en
referència a l’acció tutorial. Els coordinadors de nivell elaboren, també setmanalment, les
actuacions i propostes amb els tutors/es del seu nivell. Les actuacions i propostes són les descrites
al Pla d’Acció Tutorial (que es revisa anualment) i les possibles que puguin sorgir de l’entorn
(Ajuntament, Diputació de Barcelona, Departament d’Ensenyament o altres entitats i/o
institucions). Aquestes actuacions es revisen a la memòria anual amb les propostes de millora que
escaiguin.
3.9. Orientació acadèmico-professional de l’alumnat a 4t d’ESO
Tot el claustre té una tasca de funció tutorial amb tot l’alumnat del centre. La funció tutorial a 4t
d’ESO guanya importància donada la necessitat d’orientar els estudis posteriors. El Pla d’Acció
Tutorial garanteix l’acompanyament, descoberta d’un mateix i de les pròpies característiques i de
perspectives de futur especialment a 4t d’ESO. Al mes de maig de 4t d’ESO els tutors i tutores de
quart, conjuntament amb l’equip directiu i el Professorat d’Orientació Educativa de centre han de
tenir a disposició el full orientador de cada alumne, així com els mecanismes i registres de
coordinació amb les famílies que disposarà l’equip directiu.
3.10. Mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.
A part de les reunions de coordinació descrites, per tal d’afavorir i facilitar el treball en equip del
personal del centre, s’establiran reunions d’equip docent específiques per portar a terme un
projecte transversal en el nivell.
En funció del tipus de projecte i de l’afectació a l’estructura horària, s’hi implicaran els caps
d’àmbit.
A aquestes reunions es concretarà el currículum (objectius, continguts i competències del
projecte), els materials, la temporalització, l’avaluació,... El projecte transversal pot ser un projecte
de nova creació o de continuïtat (si es va iniciar a cursos anteriors) i amb estructura, organització i
temporització revisada i aprovada per l’equip directiu.
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També cal preveure, a l’inici de curs, una trobada anual d’intercanvi d’experiències pedagògiques
entre professorat del claustre, per tal de compartir diferents pràctiques que puguin ser de
referència o de pràctica reflexiva.
3.11. Altres consideracions específiques pedagògiques.
3.11.1. Menció de matrícula d’honor al Batxillerat
Seguint
les
orientacions
i
normativa
del
Departament
(http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/pmf/batxillerat#1 )
El centre educatiu pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en
resultés una fracció sobrant sobre el total d'alumnes avaluats del curs. El requisit que ha de
complir l'alumnat és tenir una nota de batxillerat igual o superior a 9. El criteri per decidir, dins del
límit general establert, a quins dels alumnes del centre amb nota igual o superior a 9 se'ls
concedeix la menció "matrícula d'honor" el decideix el propi centre. Aquesta concessió és una
potestat del centre, no una obligació.
En junta d’equip docent de 2n de Batxillerat es decideixen com a criteris per a l’adjudicació de
Matrícula d’Honor, seguint el següent ordre de fases eliminatòries:
12345-

No tenir expedients disciplinaris oberts durant el Batxillerat.
Tenir una mitjana d’expedient de Batxillerat de 9 o més.
Tenir una mitjana d’expedient de 2n de Batxillerat de 9 o més.
Tenir una mitjana d’expedient de 1r de Batxillerat de 9 o més.
Altres consideracions que la junta consideri rellevants.

4. Funcionament del centre
En aquest apartat només fem constar els aspectes de funcionament propis del nostre centre, ja
que hi ha aspectes que vénen marcats en la resolució sobre l’organització i funcionament del
centre que El Departament d’Ensenyament publica cada curs.
4.1 Aspectes bàsics de funcionament del centre
1. Els alumnes han de fer cas a les indicacions de qualsevol professor o personal no docent
del centre.
2. El professor és el responsable del funcionament global del centre i la màxima autoritat
quan està en l'exercici de les seves funcions.
3. El tracte ha de ser respectuós i considerat amb qualsevol company, professor, membre del
personal no docent o convidat especial del centre.
4. Puntualitat a l'aula en les entrades i sortides de classe. Esperar en ordre i correcció que
arribi el professor. La porta d'entrada es tancarà passats 5 minuts de l'hora. En cas de
retard sense justificar, no es podrà accedir a l’aula fins l’hora següent.
5. En cas d'absència, cal notificar-ho a primera hora del matí telefònicament.
6. No es pot menjar ni veure a l’aula, a la biblioteca, als passadissos ni a les pistes.
7. Per ús estrictament personal, es pot portar una ampolla d’aigua per tal de beure entre
classes i a l’hora de l’esbarjo.
8. L’accés al bar està restringit als alumnes exclusivament a l’hora de pati. Només i de manera
excepcional, s’hi tindrà accés quan s’hagi d’habilitar com a aula en situacions de saturació
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d’espais o activitats escolars especials.
Només hi podran accedir en període lectiu els alumnes de postobligatòria que cursin
matèries o crèdits solts.
9. Els lavabos restaran oberts durant l’hora del pati.
10. Està prohibit l’ús inadequat, és a dir, sense la indicació expressa del professor/a, d’aparells
multimèdia (telèfon mòbil, ordinador portàtil, etc.). El centre no es fa responsable de les
pertinences de l’alumnat.
→ En cas de necessitar qualsevol comunicació urgent es pot fer a través de consergeria.
11. La indumentària o vestimenta s'ha d'avenir al que és propi d'un centre educatiu. No s’han
de portar gorres o caputxes posades a les classes.
12. Per educació física es necessita material específic, samarreta que no sigui de tirants i
pantaló curt o llarg.
13. Cal tenir cura de la higiene personal per respecte als altres.
14. Mantenir l'ordre i la neteja a l'aula i també a l'entorn escolar: patis, lavabos, etc. Respectar
el mobiliari i el material del centre.
15. Netejar l’aula quan es tingui la tasca assignada.
16. Neteja periòdica del pati amb el grup.
17. Ús adequat de l'agenda, com a eina de treball, per anotar-hi els deures i com a pont de
comunicació entre els pares dels alumnes i el centre.
18. Lliurar els resguards de pagament en les dates exigides.
19. Ús adequat del portàtil segons la normativa.
20. Les aules han de quedar sempre tancades quan els alumnes les abandonen. Sempre que es
detecti una aula oberta i sense alumnes, és obligat tancar-la immediatament.
21. L’organització del Centre vetllarà perquè no es produeixin robatoris dins l’Institut, però la
responsabilitat última de qualsevol objecte personal correspon al mateix propietari que,
per tal de salvaguardar-lo, pot fer ús de les taquilles.
22. En el cas d’absència d’un professor/a, els alumnes d’ESO romandran a classe sigui quina
sigui l’hora en què es produeixi aquesta absència. En el cas dels alumnes de postobligatòria restaran a l’aula esperant les indicacions del professor de guàrdia.
4.2 El funcionament de la classe
1. El clima de treball mínim i indispensable és el que manté un silenci respectuós amb els
companys/es de la mateixa aula i els de les aules properes. Per silenci s’entén tant
l’absència de xivarri i de sorolls innecessaris com l’absència de jocs, empentes, llançament
d’objectes i altres molèsties que puguin ocasionar-se entre companys o durant el
desenvolupament de la classe.
2. Cal mantenir el lloc de treball assignat pel tutor/a a l' aula.
3. Qualsevol distorsió d’aquestes mínimes condicions ha de ser amonestat pel professor per
tal de recuperar les condicions normals de treball. Quan aquest ho consideri necessari
sancionarà els alumnes que correspongui per tal de marcar clarament els límits i condicions
de la classe.
4. La classe comença quan el professor/a, havent tocat el timbre, entra a l’aula i fa la
corresponent indicació. En aquest moment els alumnes han de tenir el material
corresponent de l’assignatura sobre la taula i en disposició de començar a treballar.
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Qualsevol activitat, incident o circumstància que retardi el començament de la classe pot
ser sancionat, i davant la reincidència és convenient fer-ho.
5. La classe no acaba fins que el professor/a ho diu.
6. El professor passarà llista amb el programari ClickEdu per tal d’anotar les absències i
consignar els retards que es produeixin. Al respecte cal recordar que s’envia un missatge a
les famílies comunicant les incidències.
 Cal precisar que una vegada el professor ha arribat a l’aula i ha tancat la porta, els
alumnes han d’entrar però s’anotarà convenientment el RETARD i se sancionarà els
alumnes protagonistes, segons es cregui convenient, atenent a la seva gravetat o
reiteració.
7. Seguidament s’iniciaran les activitats previstes per la sessió de la matèria que s’estigui
impartint.
8. Els alumnes no poden sortir de l’aula en cap moment durant la classe. Només el
professor/a pot autoritzar expressament a un sol i únic alumne/a a fer-ho si aquest mostra
alguna necessitat personal molt urgent o és necessari fer un encàrrec pel professor.
Respecte a les “necessitats urgents” és el professor qui decideix en últim terme donar
crèdit o no a les peticions de l’alumne segons la confiança que li mereix.
9. A cada aula hi haurà un calendari per tal que s’anotin tots els controls, lliuraments de
treballs i dossiers, sortides, etc. Això permet a cada professor preveure les acumulacions
de feina, d’exàmens, etc. i adaptar les necessitats de la seva assignatura als requeriments
de les altres. El manteniment d’aquest calendari és a càrrec de l’Equip de Delegats del
curs/grup corresponent.
10. És obligatori portar cada dia els materials de treball i els llibres, així com els deures i les
activitats fetes. Complir en les dates indicades el lliurament de treballs i aplicar els criteris
acordats d’elaboració i presentació de treballs i dossiers.
11. La cura i el manteniment de l’aula és responsabilitat del grup d’alumnes i del professor/a
que l’ocupa en cada moment.
4.3 Normes sobre la funció del professorat
Serà d’aplicació les normes que dicta la resolució anual del departament d’ensenyament a part de
les que es formulen a continuació.
4.3.1 En relació amb l’assistència
Quan un professor preveu una falta demanarà permís a direcció mitjançant l’aplicatiu
raspall.cat/sol·licitud permís previ. Posteriorment a la falta, s’ha de justificar a l’aplicatiu
“justificació de faltes” de raspall.cat i s’adjuntarà el justificant corresponent.
Les absències previstes estaran anotades a Guàrdies i tindran encomanada una feina pels
alumnes corresponents. El professor/a ha d’ enviar la tasca a algú de l’equip directiu i a
consergeria consergeria@raspall.cat per assegurar que es faci (ho possibilitarà Clickedu a mesura
que anem implementant les seves funcions.)
Si la falta és imprevista, el professor intentarà trucar o enviar un correu al centre el més aviat
possible per informar de la falta i donar indicacions de la feina a realitzar al punt de guàrdia. Els
professors del punt de guàrdia gestionaran aquesta absència.
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4.3.2 En relació a la infraestructura
Cada professor/a ha de responsabilitzar-se de l’ús dels espais docents que ocupa. Cal que vetlli
perquè quedin els espais tancats, les cadires pujades, els llums, l’ordinador, canó i finestres
tancades en acabar les classes.
S’ha de notificar qualsevol desperfecte que s’hi produeixi per tal que sigui reparat el més aviat
possible.
També és necessari que cadascú exerceixi el control i la vigilància necessaris perquè els grups
d’alumnes amb què treballa siguin respectuosos amb l’edifici i el material.
També és necessària la implicació de tots els professors en el control i la cura dels espais comuns
del centre: patis, passadissos, escales, etc.
4.3.3 En relació a les guàrdies
El professorat de guàrdia cal que garanteixi la normalitat en el funcionament del Centre quan es
doni qualsevol tipus d’incident (absència de professor, sortida, retard, indisposició, urgència...) que
dificulti o no permeti un desenvolupament lectiu regular d’un o més grups, o les activitats i la
circulació d’alumnes per passadissos o el pati.
Els professors que no tenen alumnes perquè són d’excursió/sortida, s’incorporen al servei de
guàrdies i són considerats professors de guàrdia preferent en totes les hores lectives que tenen .
Durant tot el marc horari hi ha un membre de l’equip directiu a qui es pot recórrer en casos i
situacions que s’escapen completament del funcionament regular del Centre.
4.3.3.1 Guàrdies ordinàries
En iniciar el torn de guàrdies, el professor/a anirà al punt de guàrdia, signarà i comprovarà les
incidències.
El professor/a assignat a la biblioteca, baixarà a obrir-la per als alumnes que cursen matèries a
l’IOC, han quedat dispensats o expulsats de classe.
Ordre en què cal cobrir les absències:
1. Guàrdies preferents per haver quedat lliure de classe per sortida del grup
1.1. Professorat del mateix àmbit
1.2. Resta de professorat
2. Desdoblaments
2.1. Els professors/es que té desdoblament de la mateixa matèria es queda amb tot el grupclasse excepte en el cas de tallers i laboratoris.
3. Guàrdia ordinària.
3.1. Els professors/es de guàrdia del mateix àmbit.
3.2. Els professors/es de guàrdia d’un altre àmbit.
Funcions dels professors de guàrdia:
1. Garantir la cobertura de les classes desateses, que l’alumnat pugui desenvolupar la tasca
encomanada amb normalitat, l'ordre en els passadissos i, en general, qualsevol espai on no
s’imparteixi activitat lectiva. Per aquesta raó és molt important ser puntual a les guàrdies.
2. S’encarregarà també de registrar als alumnes que surten de l’aula, tan sigui per anar al lavabo,
els exclosos de classe o els que es troben malament .
3. L’alumne exclòs de la classe per qualsevol problema anirà a treballar a la biblioteca on hi
haurà sempre un professor de guàrdia.
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4. El professor de guàrdia de biblioteca també vetllarà per l’ordre i bon funcionament dels
alumnes al mòdul del pati.
Quan un/a professor/a de batxillerat falta al centre, els alumnes han d’esperar a què arribi el
professorat de guàrdia a informar de la feina programada. Un cop lliurada la feina, els alumnes
han de romandre a l’aula. L’alumnat podrà marxar de l’institut si l’absència és a 1a hora (8h) o a
última (13:25) i els pares han signat l’autorització inici de curs. Vegeu pàg. següent.*
Si l’absència és a 1a hora (8h) o a última (13:25), i el professorat implicat ja n’ha avisat als alumnes
prèviament, poden arribar al centre a 2a hora (8:55) o sortir-ne una hora abans, sempre i quan
tinguem la mateixa autorització.
4.3.3.2 Guàrdies de pati
Les guàrdies de pati seran realitzades per a tot el professorat d’acord a uns torns que es faran
públics a l’inici de curs.
Al primer pati, les zones assignades prioritàries són lavabos i zona perimetral exterior tal i com
consta al full de guàrdies de pati.
Per al bon funcionament de la guàrdia, és important que el professorat tanqui la seva classe i
procuri que els alumnes no romanguin als passadissos.
La biblioteca estarà oberta.
Al pati comú (12.25 -12:40) hi haurà també un responsable del lavabo de la primera i segona
planta, ja que aquests romandran oberts per a l’alumnat.
Durant el pati els alumnes de post obligatòria podran sortir al carrer. A tal efecte consergeria
deixarà oberta la porta.
4.4 Normes sobre l’assistència de l’alumnat
1. L’assistència a classe és obligatòria. Tots els alumnes han de ser puntuals i entrar a classe
amb ordre.
2. La persona que assenyala el final de la classe és el professor/a, no el timbre.
3. Una vegada el professor/a ha arribat a l’aula i ha tancat la porta,..... Els alumnes que entrin
amb retard seran sancionats pel professor, segons cregui convenient, atenent a la seva
gravetat o reiteració.
4. Les activitats que l’institut realitzi dins de l’àmbit escolar en relació a les diferents
disciplines seran sempre obligatòries. No assistir-hi tindrà el mateix tractament que la no
assistència a classe.
5. El tutor/a, el coordinador/a i, en darrer terme, el Cap d’estudis podran negar en
determinats casos la validesa de la justificació i podran demanar als pares, als tutors o als
alumnes informació complementària. En aquest sentit, no s’admetrà cap justificació
relacionada amb exàmens i lliurament de treballs sense el corresponent certificat mèdic o
d’altre índole que acrediti aquesta absència. De no fer-ho així, l’alumne/a perdrà el dret
d’ajornar l’examen o la presentació del treball.
6. En el cas que per qualsevol motiu justificat l’alumne/a hagi d’estar més de tres dies sense
assistir a classe, haurà de comunicar-ho prèviament al tutor.
7. Si l’alumne/a es troba malament, el conserge trucarà a casa perquè el/la passin a recollir.
Els alumnes de l’ESO NO es deixaran sortir si no els venen a buscar.
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8. En el cas dels alumnes que utilitzen el servei i transport escolar, la no assistència repetida i
sense justificar pot comportar la pèrdua d’aquest dret.
9. L’alumne/a perdrà el dret a examinar-se quan hagi faltat les hores prèvies sense justificant
oficial. Tanmateix, si es falta a l’examen amb justificant oficial es podrà realitzar la prova en
el mateix trimestre fora d’horari lectiu. L’alumnat que hagi faltat sense justificant oficial la
prova serà qualificada amb una nota de 0 i es podrà fer la prova al següent trimestre.
4.5 Gestió de la convivència
És voluntat del nostre centre formar l’alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes que són
característiques d’una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a l’entorn, als béns, la
tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg.
Però no podem obviar el fet que les relacions personals comporten friccions i conflictes que, en un
centre com el nostre, on es relaciona tanta gent i hi ha tantes maneres de fer i de pensar, fa
necessari organitzar les relacions entre les persones, per tal d’aconseguir els objectius educatius
del centre.
4.5.1 Prevenció en la gestió de la convivència. Pla d’Acció Tutorial i mediació
El pla d’acció tutorial té una estructura clara i centrada en la millora de la convivència al centre
amb un seguit d’activitats de cohesió, descoberta, educació emocional, empatia o habilitats
socials; així com unes activitats específiques per sensibilitzar als alumnes quant a assetjament i
discriminació de qualsevol tipus i prendre consciència de la responsabilitat que tens en els
conflictes i que no fer res et faci còmplice fer-los corresponsables de l’aïllament d’aquestes
situacions.
Es facilita la bústia de mediació com a eina per demanar ajut. La pot utilitzar tant la persona que
ho necessita com un/a observador/a que no vol ser identificat.
Per tal de potenciar la figura del tutor/a, els grups de tutoria són més reduïts a tota l’ESO excepte
a 4t (veure criteris d’agrupament de l’alumnat), i els tutors tenen dues hores setmanals per a
atenció a famílies i alumnes (quan
normativament només es disposa d’una
hora de dedicació). El Pla d’Acció Tutorial es
revisa i es millora anualment.
Per a casos puntuals, en que es requereix
l’atenció del professorat d’orientació
educativa, mediació o coordinacions amb
serveis externs es disposa de la Comissió
d’Atenció a la Diversitat i/o les Comissions
Socials per a determinar les actuacions
necessàries.
Així com també s’utilitza el treball
cooperatiu com a mètode de gestió d’aula
que ha demostrat la seva eficàcia en
l’adquisició de competències transversals i
de relacions inter i intrapersonals. El treball
cooperatiu i l’estructura cooperativa a l’aula
garanteix la prevenció en la convivència.
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Es facilita la bústia de mediació com a eina per demanar ajut. La pot utilitzar tant la persona que
ho necessita com un/a observador/a que no vol ser identificat.
4.5.2 La mediació escolar com a procés educatiu de resolució de conflictes
El centre ofereix el procés de mediació com a estratègia en la gestió i resolució de conflictes.
Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat
contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre,
llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:
1. Que en la conducta s’hagi emprat greu violència, intimidació, humiliació o vexacions a
qualsevol membre de la comunitat educativa.
2. Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix
alumne/a, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests
processos.
Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de disposar de
la confirmació expressa de l’alumne/a i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al
director/a del centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi.
En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen els terminis de
prescripció.
Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit.
Si la solució acordada s’ha produït un cop iniciat un procediment sancionador, la persona
mediadora ho comunicarà per escrit al director/a del centre i l’ instructor/a de l’expedient
formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient.
Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte.
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores
es compromet l’alumne/a i, si és menor els seus pares. Aquestes accions poden ser la restitució de
la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no
lectiu, en benefici de la comunitat del centre.
Si no s’arriba a un acord, la persona mediadora ho comunicarà al cap d’estudis per tal d’iniciar les
mesures correctores corresponents.
El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies si hi ha un expedient i
sinó en el termini màxim d’un mes.
4.5.3 Conductes i Mesures correctores
Per a la graduació en l’aplicació de les mesures correctores i de les sancions que corregeixen les
faltes esmentades a l’article 37.1 de la Llei d’educació s’han de tenir en compte els criteris
següents:
a) La sanció haurà de ser proporcionada a la conducta i haurà de tenir en compte l’edat i les
situacions personals, familiars i socials, i contribuir, en la mesura que això sigui possible, al
manteniment i la millora del procés educatiu de l’alumne/a i de la resta del grup.
b) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les següents
circumstàncies:
Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumne/a:
 El reconeixement espontani per part de l’alumne/a de la seva conducta incorrecta.
 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el
centre.
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La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les
activitats del centre.
 L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.
 La falta d’intencionalitat.
Són considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne/a:
 Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la comunitat
educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o
social.
 Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats recentment
al centre.
 La premeditació i la reiteració.
 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.
4.5.3.1 Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
1. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
2. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat
educativa.
3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre
com no portar el material o no fer els deures.
4. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat
educativa.
5. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material
d’aquest o de la comunitat educativa.
Les mesures correctores que s’apliquen poden ser d’entre les següents:
a. Amonestació oral i/o realització de tasques reeducadores.
b. Privació del temps d’esbarjo.
c. Amonestació escrita per part de la professor/a. Si l’alumne/a és menor d’edat, caldrà que
els pares o representants legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació.
d. Compareixença immediata davant de la cap d’estudis o de la direcció del centre.
e. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu, i/o la reparació
econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la
comunitat educativa.
f. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre.
g. Canvi de grup de l’alumne/a, prèvia consulta a l’equip docent.
h. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc
dies lectius. Durant el desenvolupament d’aquestes classes l’alumne/a haurà de romandre
al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.
i. La imposició de les mesures correctores c, e, f, g i h hauran de ser comunicades per part del
tutor/a, de forma que en quedi constància, als pares o representants legals de l’alumne/a
en el cas que aquest sigui menor d’edat.
L’aplicació de les mesures correctores detallades correspon a:
a. Qualsevol professor/a del centre, escoltat l’alumne/a, en els casos a, b i c.
b. La cap d’estudis o el director en el cas d.
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c. El professor/a, el tutor/a del curs, la cap d’estudis o el director/a del centre, en els casos e,
f, g i h.
De qualsevol mesura correctora que s’apliqui en queda constància escrita, amb excepció de les
previstes a les lletres a), b) i d) amb l’explicació de la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada.
Actuacions específiques:
-Aparells audiovisuals (telèfon mòbil, MP4...)
L’ús inadequat, és a dir, sense la indicació expressa del professorat, d’aparells multimèdia (telèfon
mòbil, ordinador portàtil, MP4, consoles, etc.) al centre suposarà la realització d’una tasca de
servei al centre els dimecres a la tarda i es retira el mòbil a l’alumne/a fins que els pares el vinguin
a recollir.
4.5.3.2 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre i sancions
Segons l’article 37 de la Llei d’educació:
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les
següents conductes:
 Les injúries, ofenses, agressió física, amenaces, vexacions o humiliacions 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.
 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
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de
la vida escolar.
 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la
salut, i la incitació a aquests actes.
 La reiterada i sistemàtica comissió d’actes contraris a les normes de convivència en el
centre.
Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o
qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.
Aquestes actuacions han de tenir una resposta immediata per part del centre i s’ha de
comunicar a l’equip directiu. Les sancions que es poden imposar
a) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre
durant un període que no podrà ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització
del corresponent curs acadèmic si són menys de 3 mesos.
b) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període màxim de
tres mesos. En aquest cas, l’equip docent elaborarà un pla de treball que el tutor o tutora
lliurarà a l’alumne/a. Aquest pla de treball constarà de les activitats que ha de realitzar i
establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal
de garantir el dret a l’avaluació contínua.
c) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta.
Actuacions específiques que poden comportar obertura d’expedient disciplinari de manera
immediata o després de la reunió de la comissió de convivència:
 Incompliment de mesures correctores
 Acumulació de comunicats disciplinaris
 Insults a un professor/a
 Desobeir les instruccions del professorat
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Agressions físiques
Mal ús de les instal·lacions del centre
Robatoris
Consum/tràfic de substàncies perjudicials per a la salut
Sortir del centre en horari lectiu sense una causa degudament justificada.

4.5.3.3 Protocol de gestió d’incompliments de normativa de l’alumnat
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4.5.4 Mencions al comportament exemplar.
Dins les actuacions de prevenció i reconeixement, disposem de les
mencions al comportament exemplar. Quan l’equip docent detecta una
actuació digna de ser mereixedora d’un reconeixement de comportament
exemplar, es comunica a l’equip directiu i es fa lliurament d’un diploma (a
l’aula o a direcció, en funció de la decisió de l’alumne) i es comunica a la
família.
4.6 Actuacions en situacions d’emergència
4.6.1 Normes d’acció en cas d’accident d’un alumne/a
En cas de lesió o accident. El professorat de guàrdia portaran a l’alumne/a a Consergeria per tal
d’atendre’l amb els recursos de la farmaciola de l’institut. Sempre prenent les mesures higièniques
pertinents i s’utilitzaran guants. Si el cas sobrepassa la capacitat dels recursos del Centre, s’ha de
portar a l’alumne/a al dispensari atenent al següent protocol:
a) Primer s’ha de trucar als pares, en el cas que no sigui una urgència, per tal que siguin aquests els
encarregats de dur al seu fill al dispensari.
b) Si els pares no es poden localitzar caldrà avisar a una ambulància o taxi i un professor/a de
guàrdia l’haurà d’acompanyar al centre hospitalari. Paral·lelament, cal seguir trucant per tal de
trobar als pares a fi de que es facin càrrec del seu fill/a. Les despeses que es puguin generar al
professor/a de guàrdia seran assumides pel centre.
c) En la mesura del possible cal evitar portar a un alumne/a a l’hospital amb cotxe particular.
4.6.1 Pla d’emergència del centre
El centre disposa d’un Pla d’Emergència que fa explícits els recursos i les actuacions necessàries
quan es donin situacions que posin en perill la integritat dels membres de la comunitat educativa.
El seu manteniment va a càrrec del coordinador de Prevenció de Riscos Laborals.
El centre disposa dels corresponents plans d’Evacuació i confinament.
El Pla d’Evacuació s’assaja una vegada cada curs com a mínim.
4.7 De les queixes i reclamacions
4.7.1 Actuacions en cas de queixes
En cas de queixes per prestació dels serveis que qüestionin l’exercici professional del personal del
centre s’ha de fer per escrit i es registren a secretaria. És l’equip directiu qui les gestiona, les
assigna al responsable directe i té un termini per donar-hi resposta.
4.7.2 Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs
Les reclamacions sobre qualificacions al llarg del curs es demana que es parli directament amb el
professor/a afectat i si no es resol es demana al cap de departament la seva intervenció.
4.7.3 Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre
Les impugnacions de decisions s’han d’entrar per registre i s’han de passar a l’òrgan o personal
superior dins l’organigrama del centre.
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5 Altres elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre.
5.1. Organització d’ activitats i sortides escolars sense pernoctació.
5.1.1.Activitats per part de persones alienes al centre
Qualsevol persona que externa al centre s'ha de registrar a l'entrada i a la sortida a consergeria.
En el cas de xerrades o activitats en el centre el/la professor/a que ha gestionat l'activitat es farà
càrrec de la seva rebuda, prèvia comunicació a l'equip directiu i a consergeria.
5.1.2. Autoritzacions i comunicacions de les sortides
Les sortides formen part de la programació de centre, en la seva aprovació hi ha de participar el
Consell Escolar i ha de manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
A inici de curs les famílies han de signar el full pertinent d’autorització de sortides. El centre
informarà prèviament de la sortida a realitzar. El professorat responsable de la sortida elaborarà la
comunicació que ha de ser autoritzada per la direcció del centre seguint el procediment establert

5.1.3. Pagament de les sortides
El pagament de les sortides es farà de manera trimestral i s’establiran els terminis pertinents per a
fer-ho. Com a norma general, qui no hagi realitzar el pagament dins els terminis establerts no
podran participar de la sortida. El centre organitzarà l’atenció al centre de l’alumnat que no pot
participar, garantint l’atenció educativa.
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5.1.4. Organització de la sortida
En cas que sigui una sortida organitzada per a una part d’un grup classe, el professorat
organitzador ha de passar un llistat dels alumnes que faltaran a classe a la resta de l’equip docent i
a la cap d’estudis amb un mínim de 48 hores d’antelació.
5.1.5. Alumnes amb suspensió del dret d’assistència a les sortides
- Els alumnes amb suspensió del dret d’assistència a les sortides romandran al centre durant
la sortida.
- La comissió de convivència decidirà quin alumnat forma part d’aquest apartat seguint els
criteris establerts.
- El tutor/a lliurarà el document informatiu pertinent a la família. La família ha de lliurar el
justificant de rebut adjunt al document pertinentment signat a secretaria per tal que se’ls
retorni l’import total de les sortides que escaigui.
- El professorat organitzador d’una sortida requerirà a la Cap d’Estudis quin alumnat no pot
realitzar la sortida.
5.2. Procediment en cas de convocatòria de vaga d’alumnes
Segons el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, els alumnes de 3r d’ESO a 2n de
Batxillerat poden exercir el seu dret a vaga no assistint al centre. Les absències causades per actes
reivindicatius només seran justificades si el pare, mare o tutor/a legal en comunica l’autorització a
la direcció del centre, prèviament al dia de la vaga. Per tal que una convocatòria de vaga
d’alumnat sigui aprovada cal:
1- Que un representant dels alumnes a l’assemblea d’alumnes comuniqui a la direcció per
escrit la convocatòria de vaga.
2- Els alumnes que exerciran el seu dret a vaga han de portar la justificació/autorització per
part del pare/mare o tutor/a legal prèviament al dia de la vaga. La justificació ha de ser
lliurada al seu tutor/a d’aula.
3- El centre romandrà obert i el professorat farà amb normalitat les sessions programades
llevat d’activitat avaluables. L’alumnat no present ha de recuperar aquella sessió de
manera autònoma.
5.3. Els projectes i programes d'innovació. Motors de canvi i de millora de la qualitat.
A inici de cada curs acadèmic han de restar recollits a la Programació General Anual els projectes
transversals i/o programes d’innovació educativa.
5.3.1. Concrecions organitzatives i processos.
A inici del curs acadèmic es definirà el projecte transversal de cada nivell d’ESO. El professorat de
l’equip docent és el responsable de coordinar amb el cap del seu àmbit didàctic la concreció del
currículum al projecte transversal. És la coordinació de nivell o professor/a responsable qui en farà
la coordinació, vetllarà per la implementació i en farà el seguiment
5.3.2. Avaluació.
Durant tot el curs s’avaluarà el projecte transversal com a motor de canvi i millora de la qualitat
educativa. A la finalització del projecte se’n farà l’avaluació global i propostes de millora per la
seva implementació del proper curs.
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5.4. Processos participatius de valoració de resultats educatius i de concreció de propostes de
millora.
Per tal de tenir una valoració de resultats de manera participativa i poder incloure les propostes de
millora, cal seguir els processos següents:
Després de rebre els resultats educatius cal procedir al seu anàlisi.
1. Anàlisi de resultats per part de l’equip directiu.
2. A partir de la comissió pedagògica es comparteixen els resultats amb els Caps d’àmbit
per al seu anàlisi i propostes de millora escaients.
3. Posada en comú a tot el claustre de les valoracions i comunicació de l’anàlisi al Consell
Escolar de Centre.
4. Estudi de la correlació entre les avaluacions competencials externes i els resultats
educatius interns de centre.
5. Elaboració de propostes de millora per la Programació General Anual del curs següent.
5.5 Mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el dret a ser
informades.
Els mecanismes de publicitat i difusió de la informació general de centre s’establirà per diferents
canals:
- Pàgina web del centre: a través del portal de centre www.raspall.cat s’actualitzaran les
informacions rellevants de la vida del centre i informacions importants.
- Xarxes socials: a través de facebook i twitter el centre compartirà les informacions de la pàgina
web de centre.
- Correu electrònic: en funció de la rellevància / urgència de la notificació, les famílies poden ser
informades a través del correu electrònic.
- Circular impresa: en funció de la rellevància / urgència de la notificació, les famílies poden ser
informades amb una circular impresa lliurada als seus fills/es.
- Les associacions vinculades al centre poden establir els seus mitjans de publicitat i comunicació
sempre amb coordinació i d’acord amb el projecte de centre.
5.6 Intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament
Per tal d’informar a les famílies sobre diferents processos relacionats amb els seus fills/es el centre
garantirà les reunions següents:
5.6.1. Reunions de grup o generals.
- Reunions d’inici de curs (setembre-octubre de cada curs escolar): S’informarà a les famílies del
funcionament del nou curs. La reunió té dos parts: una principal i general amb l’equip directiu i
una específica de funcionament tutorial amb el tutor/a de grup.
- Reunió general de 3r a 4t d’ESO: Dins l’acció tutorial, l’equip directiu amb el suport dels tutors/es
de 3r d’ESO informaran a les famílies de l’estructura i proposta educativa a 4t d’ESO amb la tria
d’itineraris optatius.
- Reunió informativa de 4t d’ESO a Batxillerat: Reunió oberta a tothom, l’equip directiu i/o
coordinació de batxillerat exposarà les diferents opcions al batxillerat ofertat al centre dins el marc
educatiu vigent.
5.6.2. Reunions individuals.
Les famílies han de tenir un mínim d’una entrevista amb el tutor/a, entrevista que ha de quedar
registrada, segons estructura del centre, amb els temes tractats i els acords presos. També es
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poden establir altres mecanismes flexibles d’intercanvi d’informació amb les famílies descrites al
punt 5.3.
5.6.3. Altres mecanismes d’intercanvi d’informació.
El professorat pot establir altres mecanismes d’intercanvi d’informació (telefònic o electrònic) per
garantir la fluïdesa de la informació amb les famílies, intentant prioritzar el correu electrònic.
Per tal de responsabilitzar l’alumnat en les comunicacions, en determinades situacions, es
recomana l’ús de l’agenda com a mitjà de comunicació entre el professorat i famílies. Aquesta eina
és molt útil en les felicitacions o comunicacions d’incompliments.
5.7 Mecanismes per a la prevenció i control de les absències de l’alumnat.
La gestió de faltes es farà mitjantçant l’aplicatiu ClickEdu
5.7.1. Funcionament del protocol de registre.
El professorat ha de registrar l’assistència de l’alumnat a totes les hores de classe. El tutor
s’encarregarà de fer un seguiment de les faltes dels seus alumnes. En cas que un número
determinat de faltes estiguin injustificades i un cop informada la família, s’activa el protocol
d’absentisme establert amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Cardedeu i la col·laboració amb
xarxa per a la millora de l’absentisme.
L’aplicatiu registra l’hora i la falta de l’alumne, el professor/a que ha entrat la falta i quan ha
estat registrada.
5.7.2. Prevenció de l’absentisme
En cas de situacions d’absentisme, s’aplica el protocol de seguiment i acompanyament tutorial.
A primera hora s’obren les portes d’accés al centre a les 7:55 fins les 8:05. Un cop passat
aquest termini no és permesa l’entrada al centre fins l’inici de la segona sessió de classe,
excepte causes degudament justificades.
5.7.3. Seguiment dels mecanismes de registre i prevenció.
Cada curs s’avalua i es fa seguiment dels mecanismes de detecció i prevenció, de registre, i
d’actuació dins del pla d’acció tutorial. La valoració es fa en comissió pedagògica, en equip
directiu i/o en equips docents, segons escaigui i se’n fan propostes de millora.
També es fa valoració del seguiment de casos específics de seguiment amb les Comissions
Socials i/o Comissió d’Atenció a la Diversitat, si escau, en l’activació del protocol d’absentisme.
5.8 Acollida i adaptació
El centre disposa de mecanismes d’acollida de l’alumnat i professorat nouvingut al centre.
En relació a l’alumnat tenim descrits els procediments extraordinaris derivats de la matrícula viva
(alumnat que es matricula al centre durant el curs lectiu):
1. La comissió de garanties presidida per la inspecció educativa informa al centre de
l’adscripció d’un nou alumne durant el curs lectiu iniciat.
2. Es cita urgentment a la família per part de l’equip directiu i es fa una entrevista on es fa
l’acollida, es mostra el centre i el projecte de centre, es detecten les necessitats i situació
específica de la família així com els motius d’un canvi de centre o arribada al municipi
durant el curs lectiu en curs.
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3. S’adjudica un grup-classe amb coordinació amb el grup de tutors del nivell.
4. El tutor/a comunica al grup classe que vindrà un nou company/a amb els procediments de
suport que escaiguin.
5. El tutor/a s’entrevista amb la família.
6. L’alumne s’incorpora al grup-classe.
7. Entre el punt 1 i punt 5 no poden transcórrer més de 48 hores.
Durant les reunions d’equip docent es prioritza la posada en comú per part de l’equip l’anàlisi i
valoració de l’adaptació de l’alumne/a al centre, grup-classe i dinàmiques generals, amb les
propostes de millora i/o actuacions escaients, així com el seguiment per part de la tutoria amb la
família.
5.9 Regulació de l’ús de telèfons intel·ligents i d’altres dispositius mòbils al centre.
La universalització dels dispositius mòbils i el seu alt potencial educatiu fan que els centres puguin
incloure l'ús d'aquests dispositius (tauletes gràfiques o telèfons intel·ligents) en processos
d’ensenyament i aprenentatge, i com a element de comunicació amb la comunitat escolar. La
utilització de telèfons intel·ligents en activitats acadèmiques requereix un codi de conducta que
potenciï la convivència en el centre i minimitzi els aspectes disruptius. En aquest sentit, el Consell
Escolar de Catalunya va aprovar el document Les tecnologies mòbils en els centres educatius el
març de 2015, en què ofereix un marc de reflexió i elements per regular-ne l'ús en els centres.
No és permès l’ús de telèfons intel·ligents i d’altres dispositius mòbils a l’interior de l’edifici a no
ser que sigui autoritzat pel professorat amb la finalitat d’aprofitar l’ús de l’eina per afavorir
l’adquisició de competències digitals.
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5.10 Normativa d’ús de la biblioteca
1. Es pot fer ús del servei de préstec (llibres, pel·lícules i revistes).
2. No s’hi pot menjar, ni beure, ni entrar-hi amb cap tipus de menjar.
3. Cal respectar sempre el que digui el professorat encarregat de la biblioteca. Sota cap
concepte no qüestionarem les seves indicacions.
4. A la biblioteca hi podem fer activitats individuals o en grup, però no és el lloc adequat per
anar a parlar amb els companys.
5. No deixarem mai cap paper a terra, ni embrutarem les taules.
6. Em cap cas farem ús del mòbil dins de la biblioteca.
7. Quan parlem, ho farem sempre en un to molt baix.
8. Si s’agafa un llibre de la prestatgeria, s’ha de deixar sempre al mateix lloc o sobre la taula
del responsable de la biblioteca.
9. Si volem utilitzar l’ordinador:
1r. Cal apuntar-se al full de registre.
2n. Només ha de ser per feina.
3r. L’hem d’apagar, quan hàgim acabat.
10. L’alumnat no podrà fer ús del seu ordinador personal a l’hora del pati.
5.11 Normativa d’ús del Bar-Menjador (alumnat)
El taulell del bar té dos sectors:
o Sector més prop de la porta exterior pati: reservat al professorat.
o Sector porta interior “sector passadís - consergeria”: reservat a l’alumnat
UNA VEGADA S’INDIQUI L’INICI DE LES CLASSES NO ES PODRÀ UTILITZAR EL SERVEI DE BARMENJADOR.
5.12 Protocol de funcionament del servei de reprografia
5.12.1 Professorat
1. La fotocopiadora i l’ordinador de la fotocopiadora només la pot manipular el Personal
d’Administració i Serveis (PAS) de Consergeria i Secretaria.
2. Amb un mínim de 24 hores d’antelació cal enviar el document a imprimir al correu
electrònic consergeria@raspall.cat o lliurar l’original al PAS de consergeria amb el
corresponent full de comanda.
3. El material reprografiat es lliurarà a la guixeta del professor/a sol·licitant.
Quan sigui necessari fer fotocòpies o impressions de gran volum, podem emprar el servei de
reprografia de consergeria.
5.12.2 Fotocòpies alumnat
Els alumnes podran fer fotocòpies en el seu primer pati a consergeria.
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5.13 Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre
5.13.1 Personal Administratiu i de Serveis
El personal d’administració i serveis col·labora en el bon funcionament del centre realitzant les
tasques que té assignades. Depèn directament del Secretari/a.
Està format per 2 conserges, una auxiliar administrativa i una administrativa.
Participa en el Consell Escolar a través del seu representant escollit pel personal d’administració i
serveis.
5.13.1.1 Conserges
Al centre, hi ha d’haver un conserge totes les hores que està obert. L’Institut s’obrirà 30 minuts
abans de l’inici de les classes i es tancarà 30 minuts després.
Funcions
1. Obrir el centre a primera hora del matí i tancar-lo a última hora de la tarda.
2. En tancar el centre cal revisar que tots els llums, les finestres i les portes quedin tancats:
també, així com supervisar a última hora que les cadires de les aules quedin pujades sobre
les taules; a més, prendran nota de les incidències.
3. Supervisar el correcte funcionament de la calefacció.
4. Supervisar la neteja del centre a primera hora i omplir degudament en l’Agenda
d’Incidències la conformitat o no de la neteja de totes les zones inspeccionades.
5. Supervisar les instal·lacions, fer un seguiment de les avaries, desperfectes i reparacions
necessàries. Seguidament anotar en l’agenda d’incidències, la valoració i la conformitat o
no de totes les zones inspeccionades. També han de col·laborar en el manteniment amb
allò que estigui al seu abast (ex. reposició de fluorescents, reparacions senzilles...)
6. Control de la porta principal: han de vigilar el trànsit d'alumnes i persones alienes al
centre. Un conserge s’ha de quedar vigilant la porta d’entrada al recinte de l’institut.
Aquest conserge vetllarà per tal que l’alumnat no surti del recinte escolar si no és amb la
corresponent autorització. Igualment, haurà de vigilar que no entri cap persona aliena al
centre que pugui alterar la normal convivència de la comunitat educativa.
7. Contestar el telèfon.
8. Informar al professorat de qui ha trucat i facilitar-li el nom i el número de telèfon quan
està absent.
9. Custodiar les claus del centre i facilitar-les al professorat o operaris que les requereixin.
10. Distribuir la correspondència interna.
11. Repartir els objectes personals oblidats o encàrrecs que les famílies deixen als seus fills.
12. Realitzar, en cas de dependència, els trasllats de material i/o mobiliari que siguin
necessaris.
13. Fer els encàrrecs diversos encomanats (a correus, entitats bancàries, ferreteria, gestora,
etc.).
14. Fer fotocòpies per l'alumnat a l’hora del pati, i pel professorat amb 24 h d’antelació,
encara que sempre es pot contemplar alguna excepció urgent.
15. Controlar el correcte funcionament de les màquines fotocopiadores, i fer el seguiment de
la reparació en cas d'avaria i resum mensual del recompte de fotocòpies.
16. Facilitar de forma àgil el material que requereixi el professorat (per exemple: guix, draps,
detergent, baietes, etc).
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17. Comunicar la reposició de material quan s’esgoti (paper de fotocòpies, guix, paper de WC,
fluorescents, paper de netejar,...).
18. Curar ferides lleus a l’alumnat.
19. Anotar a l’agenda d’incidències els problemes sorgits (per exemple: no haver pogut lliurar
unes fotocòpies a temps, etc).
20. Assistir a les reunions de PAS que la Secretari/a convoqui.
21. Anotar a primera hora del mati les absències de l’alumnat, justificades/ avisades per les
famílies aquell dia, al programa de gestió de les incidències ClickEdu.
22. En general, els conserges han de complir els encàrrecs que la direcció els faci, bé escrits en
els punts anteriors o d’altres que són de difícil previsió, sempre respectant que seran
funcions que la directiva entén que corresponen al cos de subalterns.
Altres
1. Compliment escrupolós de l'horari establert.
2. En cas d'absència, si és possible, avisar sempre amb antelació i justificar documentalment
la falta i omplir l’aplicatiu a tal efecte.
3. En cas d' absència d'un conserge, l' altre pot tenir una variació en el seu horari per tal de
suplir-lo en la mesura del possible (s'intentarà no incrementar el seu horari sinó readaptarlo per a què les necessitats del centre estiguin el més ben cobertes).
4. S’ha d’intentar que la Consergeria no quedi mai deserta.
5. Evitar al màxim conflictes amb el professorat i l’alumnat. Si hi ha algun punt de
discordança, és el Secretari/a o algun altre membre de l' equip directiu qui actuarà d'
intermediari.
6. Consergeria farà totes les fotocòpies i les comptabilitzarà per departaments segons la
graella facilitada per secretaria.
7. Controlar que l’alumnat que arribi tard s’apunti en el registre i els conserges ho registren a
l’aplicatiu Clickedu.
5.13.1.2 Administratives
Funcions
 Fer preinscripcions i matrícules.
 Fer llistats d' alumnes.
 Editar les actes d' avaluació.
 Sol·licitar títols.
 Controlar els expedients acadèmics i els llibres d' escolaritat.
 Fer les comandes encomanades per l'equip directiu o bé material d'oficina necessari sota la
supervisió del secretari/ària.
 Control de la correspondència entre les comandes fetes i el material rebut.
 Controlar, passar a l' ordinador i arxivar les factures que van arribant.
 En general totes les tasques administratives que derivin del control dels ingressos i
despeses generades al centre.
Altres funcions
 Fer els escrits encomanats.
 Registrar documentació (entrades i sortides).
 Obrir, distribuir i arxivar la correspondència rebuda de forma ordinària o per correu
electrònic.
INS arquitecte Manuel Raspall
Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu
Telèfon 93 844 47 40 Fax: 93 871 27 14
www.raspall.cat |

institutraspall@xtec.cat |

@INSRaspall

Pàgina 34 de 37








Atendre el públic.
Gestionar les altes i baixes de l’alumnat amb els programaris adients.
Tramitar les beques de l’alumnat.
Atendre el telèfon.
Registrar i arxivar les queixes i suggeriments.
En general ha de complir els encàrrecs que la direcció li faci, bé escrits en els punts
anteriors o d’altres que són de difícil previsió, sempre respectant que la seva funció bàsica
sigui la que correspon a una auxiliar administrativa.
Altres aspectes:
 Compliment de l'horari establert.
 En cas d'absència, si és possible, avisar amb antelació i justificar documentalment la falta.
 S’ha d’intentar que la Secretaria no quedi mai deserta.
 Enviar les comunicacions a les famílies per e-mail.
5.14 Serveis Escolars
5.14.1 Servei de transport escolar
Ens remetem al decret que regula aquests temes.
El transport escolar és una activitat oferta a tot l’alumnat de desplaçament obligatori i la presta
una empresa externa. El responsable màxim d’aquest servei és el Consell Comarcal del Vallès
Oriental. El centre en fa el seguiment correcte d’aquesta activitat.
Pel que fa a la normativa de l’alumnat, tenint en compte que és un servei que reben en el Centre
serà regida per la Normativa del Centre.
Per tal que el servei de transport escolar funcioni de manera satisfactòria per a tot l’alumnat és
important respectar les normes següents durant el recorregut:
1. Utilitzar l’itinerari que cada alumne/a té assignat en el seu carnet de transport. L’alumnat
no podrà, en cap cas, canviar d’itinerari però amb l’autorització del centre podrà canviar de
parada, si ho deixa el Consell Comarcal.
2. Ser puntuals a la parada.
3. Pujar i baixar de forma ordenada, sense empènyer ni cridar.
4. Respectar en tot moment les persones encarregades del servei de transport i complir les
seves indicacions (monitor/a i xofer).
5. Respectar els companys amb els quals es comparteix el servei: no cridar, no insultar, no
donar cops o realitzar qualsevol tipus d’accions que puguin molestar.
6. Durant el trajecte l’alumnat han d’estar asseguts correctament en el lloc que els assigni
el/la monitor/a.
7. Respectar el seient, les cortines, els vidres, els cendrers i tot el que hi ha a l’autocar.
8. L’alumnat no pot obrir les finestres.
9. No és permès de menjar.
10. No és permès de fumar.
11. No és permès d’aixecar-se del seient ni quedar-se al passadís, fins que l’autocar estigui
parat.
L’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu de retirada provisional del
Carnet de Transport i, per tant, del dret d’ús d’aquest servei.
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Nota: Les persones encarregades del servei de transport (monitors) comunicaran qualsevol
incidència que pugui haver-hi durant el trajecte, pel que fa al comportament de l’alumnat, a la
direcció de l’escola.
5.14.2 Servei de Bar-Cantina
Estarà obert en l’horari d’esbarjo.
Relació de productes a servir obligatòriament i preu unitaris d’oferta amb màxims que són
assenyalats pel Consell Escolar del Centre.
S’haurà de respectar la llista de productes aprovada anualment pel Consell Escolar.
Les variacions dels preus de la cantina i dels comensals eventuals al servei de menjador
s’acordaran conjuntament entre el Consell Escolar del Centre i el responsable al començament de
cada curs i es mantindran exposats al públic mentre duri el present contracte. Els augments
proposats no podran ésser superiors a l’índex de preus del consum.
Les seves obligacions venen marcades per la normativa vigent.
6. Regulació de la constitució d'altres agrupacions que poden constituir els alumnes, a banda de
les associacions d'alumnes.
En cas que l’alumnat proposi la constitució d’agrupacions de diferents tipus (culturals, esportives,
musicals, d’associació diversa,...) cal sol·licitar el vistiplau de la direcció per escrit presentant una
instància a la secretaria del centre. Aquestes han d’estar alineades amb el projecte de centre.
7. Rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu.
A inicis de juliol és convocarà un Consell Escolar on es concretarà el retiment de comptes a la
gestió del projecte educatiu. A l’octubre es presentarà la memòria general anual, amb la concreció
de l’assoliment d’objectius de la programació general anual i les propostes i valoracions de millora
que caldrà incloure a la programació general anual del curs següent. La memòria inclourà les
valoracions de les avaluacions externes de competències bàsiques amb les propostes de millora i
resultats educatius.
8. Procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu i NOFC
El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu i NOFC es farà en
seguiment i compliment de la normativa vigent.
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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ
Resolució de la directora de l’Institut arquitecte Manuel Raspall, de Cardedeu, el qual s’aproven
les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).
Com a directora del centre Institut Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu i en aplicació de les
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
modificada per la Llei orgànica 8/2013 , de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat eductiva,
d’acord amb la resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a
l’organització i gestió dels centres per al curs 2018 i d’acord amb el parer del Consell Escolar,
segons consta a l’acta de la sessió de data 22 d’octubre de 2018,
Resolc:
1. Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la
comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de l’Administració
educativa
Cardedeu, 25 d’octubre de 2018
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