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1 INTRODUCCIÓ 
Segons estableix l’article 18 del Decret d’Autonomia de Centres, els centres han de 
determinar les seves normes d’organització i funcionament. Les normes d’organització i 
funcionament del centre han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de 
funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió 
que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva 
programació anual. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic o 
de la titularitat del centre privat concertat, aprovar les normes d’organització i funcionament i 
les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts. 
D’altra banda, el fet de recollir en un únic document els diversos aspectes que regulen la 
convivència diària en el centre facilita als membres dels estaments més properament 
implicats (pares, alumnes, personal d’administració i serveis, personal que desenvolupa les 
seves tasques en l’entorn de l’institut i professorat) disposar d’una referència que els permeti 
una ràpida adaptació quan s’hi incorporin. 
Finalment, és necessària l’existència d’una normativa aplicable a les conductes susceptibles de 
sanció que poden aparèixer en el funcionament habitual del centre. 

2 PREÀMBUL 
Tothom ha de conèixer, respectar i aplicar les Normes de Funcionament del Centre (d’ara 
endavant, NFC). En benefici de la convivència al Centre cal complir i fer complir totes les 
normes. 

3 ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE 

3.2.3 Comissió de convivència del consell escolar 
Està integrada pels mateixos membres que la Comissió Permanent. El representant de 
l’alumnat no assistirà a les seves reunions habituals a fi d’evitar la pèrdua d’hores de classe. Si 
algun tema d’una sessió fos especialment important, a criteri de la resta de membres de la 
Comissió, es cridaria el representant de l’alumnat perquè hi assistís. 
Controla, analitza, valora i proposa mesures referents a les situacions derivades de la manca 
d’assistència de l’alumnat, de les conductes contràries a les normes de convivència i de les 
faltes. Aquestes mesures les haurà de comunicar a l’alumne i al seu tutor/a. 
En les seves sessions poden participar altres professionals, amb veu i sense vot, quan la 
temàtica a tractar així ho aconselli. 

3.2.5 Juntes d’avaluació 
Tenen com a funció estudiar i valorar el rendiment del grup i de cada membre de l’alumnat 
que el forma. 
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En acabar cada trimestre, l’Equip Docent de cada grup es constituirà en Junta d’Avaluació per 
valorar el progrés acadèmic de l’alumnat i emetre una qualificació de cada una de les 
assignatures cursades. El resultat d’aquesta avaluació es farà arribar per escrit a les famílies. 
A ESO i a 1r. de Batxillerat s’establirà, dins del procés d’avaluació de l’alumne, una reunió de 
seguiment a mitjans del primer i el segon trimestre. 
Els delegats de curs tenen el dret d’assistir a la valoració general del grup a l’inici de la sessió. 
L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a 
resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el 
procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes 
següents: 
a) La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació amb els 
objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 
programació per l’òrgan didàctic corresponent. 
b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 

4 REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT 
L’alumnat podrà associar-se amb diverses finalitats, tal com contempla la normativa. També tenen 
el dret de reunir-se en el centre per tractar algun assumpte d’interès comú, prèvia autorització de 
l’Equip Directiu i respectant l’horari i condicions d’ús de les instal·lacions que aquest els indiqui. 
Dins el Centre funcionen almenys els següents òrgans de representació de l’alumnat: 

4.1 Assemblea de grup 
Està formada per tot l’alumnat del grup-classe i es pot reunir dins l’horari de tutoria del curs 
amb el vist i plau del tutor/a. Són funcions de l’Assemblea de Grup plantejar i resoldre 
qüestions d’interès general i tractar temes proposats pel tutor/a o pels mateixos alumnes. 

4.1.1 Delegats 
Cada grup-classe escollirà democràticament dos delegats dins el primer mes de curs. Les seves 
funcions són actuar com a portaveus de la classe i plantejar les inquietuds del grup als òrgans 
corresponents (tutor/a, consell de delegats...). 

4.1.2 Consell de delegats 
Està format pels delegats de cada grup-classe i pels representants de l’alumnat en el Consell 
Escolar. És l’òrgan col·legiat de participació de l’alumnat en el funcionament de totes les 
activitats del centre. 
Es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre, i quan sigui necessari. El centre 
facilitarà les condicions perquè es pugui dur a terme aquesta reunió sense perjudicar el 
normal desenvolupament de l’activitat acadèmica. 
Per convocar una reunió, els delegats hauran de comunicar la decisió de reunir-se amb 24 
hores d’antelació, llevat de situacions extraordinàries i justificades. La decisió d’aprovar la 
convocatòria de reunió serà potestat del director/a. 
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5 REPRESENTACIÓ DELS PARES 
D’acord amb el que estableix la normativa vigent, els pares d’alumnes es poden associar dins 
l’àmbit educatiu i utilitzar els locals docents per a les seves activitats sense afectar el normal 
desenvolupament de la vida escolar. 

6 PROFESSORAT 
El professor és el primer responsable de l’ensenyament en el marc de la pròpia matèria i com-
parteix amb la resta del Claustre la responsabilitat educativa del Centre. El professor ha de donar 
exemple a l’alumnat per aconseguir una bona dinàmica del grup-classe. 
El professorat ha d’assistir preceptivament a totes les reunions a les quals és convocat. 
El professorat complirà les normes de funcionament intern que hagin estat aprovades pel claustre. 
Pel que fa al compliment de la seva activitat laboral, estarà sotmès a la normativa legal establerta. 

6.1 Tutor/a 
El tutor/a és el primer responsable de vetllar i revisar amb l’alumnat el bon funcionament del 
grup, així com atendre individualment i col·lectiva els seus suggeriments i peticions. 
Corresponen als tutors les funcions següents: 

Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-los 
assessorament i atenció adequada. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares de 
l’alumnat o representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva 
assistència a les activitats escolars, d’acord amb els criteris establerts per la direcció del centre. 
Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en 
el procés educatiu dels seus fills i filles. 
Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat. 
Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 
Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal de l’alumnat. 
Presidir les sessions d’avaluació del seu grup. 
Lliurar els documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als 
alumnes, als pares o als representants legals de l’alumnat. 
Aquelles altres que li encomani el Director o li atribueixi el Departament d’Ensenyament: 

Assistir a les reunions de tutors que convoqui el Coordinador d’ESO o Batxillerat i a les d’Equip 
Docent. 
Participar en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial i, en concret, en l’elaboració de la 
programació de la tutoria del seu curs. 
Aplicar la programació del la tutoria del seu curs i avaluar els seus alumnes. 
Quan el nombre d’absències sense justificar i retards arribi a 10 en un trimestre, o sigui 
inusualment alt, fer arribar als pares de l’alumnat el full-resum d’incidències del programa de 
gestió de faltes, retards i observacions, a fi que els pares en tinguin coneixement i el tornin 
signat. 
Entrevistar-se amb els pares quan un alumne superi les deu faltes d’assistència no justificades 
o quatre exclusions en un trimestre. 
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Sancionar les conductes de l’alumnat que siguin contràries a les normes de convivència en les 
condicions establertes per la normativa o, si escau, elevar-les a la comissió de convivència. 
Orientar l’alumnat en la confecció del seu currículum, i vetllar perquè l’alumnat del seu curs 
que hagi triat Llengua Estrangera II i/o Religió pugui cursar els trimestres obligatoris d’aquestes 
dues àrees. 
Proposar les altres mesures individualitzades per tractar les especificitats d’aquells alumnes 
que ho necessitin i coordinar el seu desenvolupament conjuntament amb el professorat 
d’orientació educativa del centre i el Coordinador d’ESO que s’escaigui. 
Tramitar els Plans Individualitzats: proposar-los, o tramitar la proposta de l’equip docent o 
petició de les famílies, demanar la col·laboració de l’EAP i professor d’orientació pedagògica 
del centre, coordinar-ne el redactat, presentar-lo a la família perquè en tingui coneixement i el 
signi, signar-lo i lliurar-lo a Secretaria perquè sigui signat pel Director. Després d’això serà 
introduït en el SAGA i entrarà en vigor. 
Entrevistar-se preceptivament en el primer trimestre amb les famílies de cada alumne, i les 
vegades que calgui al llarg del curs. 
Emplenar els fulls de resum d’entrevistes de què disposa el centre en acabar una entrevista 
amb els tutors legals d’un alumne, i deixar-ne una còpia a la bossa-fitxa de l’alumne, a 
Secretaria. 

6.2 Professorat de l’especialitat d’orientació educativa 
Corresponen al professorat de l’especialitat d’orientació educativa les següents funcions: 

Impartir docència en els termes que estableix la normativa: atendre l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, impartir docència, en la part comuna del currículum, a l’alumnat amb més 
dificultats per aprendre, en aquells aspectes que requereixen actuacions específiques i impartir 
docència en la part optativa del currículum. 
Presidir la comissió d’atenció a la diversitat i orientació 
Col·laborar amb el Coordinador Pedagògic o amb el Cap d’Estudis, en l’organització del conjunt de 
mesures adreçades a l’atenció de l’alumnat amb menys recursos per aprendre al llarg de l’etapa. 
En aquest sentit haurà d’assistir a les reunions regulars de l’Equip de Coordinació i a les de la 
Comissió de convivència. 
Col·laborar amb l’Equip d’Assessorament Psicopegagògic (EAP) en l’aplicació del seu pla d’actuació 
en el centre, i amb els altres professionals dels serveis educatius del Departament 
Participar en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial i, en concret, en l’elaboració de les 
programacions d’orientació professional o d’estudis de l’alumnat, específicament en els cursos 
terminals. 

6.3 Professorat de guàrdia 
L’horari del Centre preveurà, amb caràcter general, que cada hora lectiva hi hagi com a mínim 
dos professors de guàrdia i, a l’hora de l’esbarjo, tres. 
En funció de les absències, l’Equip Directiu podrà modificar puntualment l’horari per tal de 
reduir-ne els efectes negatius. 
Són funcions del professor de guàrdia: 
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Controlar totes les dependències del centre, i vetllar especialment perquè no es quedin alumnes 
pels passadissos. 
Comprovar que totes les dependències del centre estiguin ateses pel corresponent professor i 
anotar les absències en el comunicat de guàrdia. 
Cobrir les absències del professorat i encarregar als alumnes les tasques deixades pel professor 
absent. 
Si no ha de cobrir cap absència, romandre a la sala de guàrdia per tal d’atendre les possibles 
incidències, que hauran de ser registrades al full de guàrdia. 
Registrar les sortides de l’alumnat, que sempre han d’estar autoritzades pels pares i tenir el vist i 
plau d’un membre del professorat de guàrdia. 
Controlar l’alumnat que hagi estat exclòs de la classe o que per algun motiu no hi sigui, al qual 
podrà exigir la realització d’algun treball. 
Lliurar a l’alumnat exclòs el comprovant “d’assabentat” d’exclusió de classe. 
Atendre qualsevol eventualitat que es presenti. 

6.4 Professorat de guàrdia de pati 
L’horari del centre assignarà professorat de guàrdia per cada hora de pati, les funcions dels 
qual seran: 

Comprovar que les aules quedin buides a les hores d’esbarjo i controlar l’accés de l’alumnat al 
pati. Excepcionalment, els dies de pluja l’alumnat podrà romandre al vestíbul i passadissos de la 
planta baixa i zones cobertes. 
Vetllar per la bona convivència entre l’alumnat a l’hora de pati. 
Controlar la netedat i el bon ús dels espais del centre destinats a esbarjo. 
Vetllar durant l’hora d’esbarjo perquè l’alumnat no surti del centre sense autorització, i vetllar 
perquè persones alienes al mateix hi accedeixin. 

7 ALUMNES 
L’alumnat està sotmès al Decret d'Autonomia de Centres, i té els següents deures: 
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar 
i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

7.1 Deure d’estudi 
L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds 
personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona 
preparació humana i acadèmica. 
Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general 
del centre i respectar els horaris establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions 
docents. 

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en 
les activitats formatives. 
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7.2 Deure de respectar les normes de convivència 
El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de 
l’alumnat implica les obligacions següents: 
a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 

com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

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

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

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

e) Complir la Normativa de Funcionament del Centre (NFC). 
f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del 

centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus 
drets, d’acord amb el procediment que estableixi la NFC i la legislació vigent. 

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

h) Fer cas de les indicacions del professorat, PAS o altre personal de l’Institut. 
i) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al 

fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 
j) L’assistència a classe i la participació en altres activitats docents són obligatòries per a 

tothom. 
k) Per als alumnes d’ESO, l’hora d’esbarjo és d’estada obligatòria en el centre. Durant 

aquesta hora tot l’alumnat haurà de deixar lliures les aules per sortir als espais 
habilitats per al lleure, excepte quan el professorat de guàrdia indiqui el contrari. 

l) Excepcionalment, l’alumnat pot ser convocat per realitzar alguna activitat extraescolar 
o complementària en hores no lectives. 

m) Cinc minuts abans de començar les classes del matí, la tarda i després de l’esbarjo es 
tocarà el timbre perquè l’alumnat entri a les aules i prepari el material. Entre classe i 
classe també es tocarà el timbre per avisar el professorat de l’horari de classe. 

n) Quan un alumne arribi tard al Centre per motius de visita mèdica o tràmits oficials 
caldrà que presenti justificació oficial per a totes les classes a les quals no ha assistit. 

o) Llevat dels casos oficials, quan un alumne arribi tard haurà de trucar i sol·licitar permís 
per entrar a l’aula: el professor anotarà el retard a la llista i ho tindrà en compte a 
l’avaluació de la matèria que està impartint. En els casos de justificant oficial, l’alumne 
podrà ser admès a l’aula sense altre perjudici. 

p) L’alumnat de batxillerat no podrà entrar un cop començada la classe. 
q) En absència del professor, l’alumnat romandrà a l’aula que li pertoqui, esperant el 

professorat de guàrdia. El delegat o un representant ha d’anar a l’aula de guàrdia per 
rebre instruccions. 
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r) Qualsevol falta d’assistència prevista haurà de ser comunicada prèviament al tutor/a. 
Aquesta comunicació no implica la seva justificació. 

s) Qualsevol falta d’assistència d’un alumne d’ESO —prèviament comunicada o no— 
haurà de ser justificada pels pares dintre dels dos dies lectius següents a la seva 
reincorporació. Per a les justificacions caldrà utilitzar l’imprès que facilita el centre i 
s’haurà de lliurar a Consergeria. 

t) Les justificacions han d’especificar clarament i amb detall el motiu. Cada imprès podrà 
justificar només un motiu d’absència. La Comissió de Convivència es reserva el dret de 
no acceptar aquelles justificacions que no consideri convincents. 

u) La no assistència a un examen o prova d’avaluació oficial únicament podrà justificar-se 
per mitjà d’un document oficial (certificat mèdic, denúncia policial...) a fi de realitzar la 
prova en una data posterior, i abans de la sessió d’avaluació corresponent. 

v) Un alumne que, dintre del seu horari lectiu personal, hagi de sortir del centre, haurà de 
presentar al professor de guàrdia una autorització escrita del pare, mare o tutor/a 
legal. Si un alumne es troba malament, el centre avisarà els pares i vetllarà mentrestant 
perquè sigui adequadament atès. Aquestes faltes també hauran de ser justificades 
d’acord amb el procediment habitual. 

w) Les faltes d’assistència a classe no justificades seran comunicades regularment i per 
escrit als pares. Si s’escau, el tutor/a es posarà en contacte amb els pares, tant per 
motiu de faltes reiterades com per justificacions poc convincents, a fi d’evitar 
complicacions posteriors. 

x) La reiteració de faltes d’assistència sense justificar pot tenir conseqüències 
disciplinàries en els termes especificats d’aquesta Normativa. 

y) L’alumnat ha de respectar i utilitzar correctament el material i les instal·lacions del 
centre. Així mateix, ha de mantenir l’ordre i la netedat de la seva aula i de tots els 
espais que utilitzi. Les deixalles produïdes s’han de dipositar dins les papereres. 

z) No és permès menjar ni beure dintre de les aules o espais similars del centre a excepció 
dels dies que per inclemències del temps no es pugui sortir al pati a l’hora d’esbarjo. A 
l’hora de classe, queda expressament prohibit menjar xiclets, pipes, caramels i similars. 

aa) L’alumnat haurà de desconnectar els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell similar 
durant les hores de classe. 

bb) No es pot fer us d’aparells de só  que generin un volum molest, a criteri del professorat 
. 

cc) Qualsevol comunicat que rebi l’alumne haurà de ser retornat, degudament signat pel 
pare o la mare, dins els dos dies lectius següents. 

7.3 Dret de reunió de l’alumnat 
Tenen dret a reunió els alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat. 
Qualsevol decisió respecte a l’aturada de les classes per decisió de l’alumnat de l’Institut 
Llavaneres haurà de ser presa de manera democràtica i col·lectiva, i caldrà que es compleixin les 
següents condicions: 
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a) Informació sobre la convocatòria d’aturada i les seves causes a tot el conjunt d’alumnes, 
utilitzant les hores de classe de tutoria o altres classes quan el professor titular ho autoritzi. 

b) L’alumnat prendrà les decisions en l’àmbit de les assemblees de classe celebrades 
preferentment en les sessions de tutoria o en altres sessions quan el professor titular ho 
autoritzi. 

c) En els dos casos anteriors caldrà la presència d’un professor moderador que garanteixi que 
l’assemblea s’ha desenvolupat amb la preservació dels principis democràtics de llibertat 
d’expressió i de vot per al conjunt d’alumnes que hi han participat. 

d) Els delegats de classe, si cal ajudats pel professor, aixecaran acta de la votació, en la qual 
constarà el grup-classe i la data; la proposta i els seus motius; el nombre de vots a favor de 
la proposta, el nombre de vots en contra, els vots en blanc i les abstencions. Al peu del 
document signaran els delegats, i hi donarà el vist-i-plau (si s'escau) el professor que hagi 
actuat com a moderador. Si no s'han respectat les garanties, el professor no validarà el 
resultat i ho farà constar. 

e) La decisió i els resultats de la votació de cada classe, signats pel professor i pels delegats, es 
trametran al Consell de Delegats, el qual informarà per escrit dels resultats de les votacions 
de cada classe a la Direcció del Centre. Aquesta tramesa d’informació a la Direcció de 
l’Institut s’haurà de realitzar amb un mínim de quaranta-vuit hores d’antelació a la data de 
la no assistència. 

 
La Direcció del Centre podrà deixar sense sanció, en els termes que estableix la normativa 
legal, la no assistència de l’alumnat a les classes quan s’hagi seguit aquest procediment. 
Perquè l’absència a classe tingui la consideració de no sancionable, a més d’estar degudament 
justificada, la convocatòria haurà de tenir el vot afirmatiu de 2/3 del cens d’alumnes amb dret 
a reunió. 
L’alumnat menor d'edat haurà de presentar una autorització dels pares o tutors legals donant 
la seva conformitat a la inassistència a classe per raons generals. 

8 RÈGIM SANCIONADOR I CORRECTOR 
Es regirà per allò que disposen els articles 24 i 25 del Decret d’Autonomia de Centres 
Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre així 
com les conductes greument perjudicials per a la convivència realitzades per l’alumnat dins 
del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i en els 
serveis de menjador i transport escolar. Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les 
actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin 
motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o 
companyes o altres membres de la comunitat educativa. 
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8.1 Faltes d’assistència no justificades 

8.1.1 ESO: 
 L’acumulació de faltes injustificades de puntualitat i d’assistència seran considerades com a 

conductes contràries a les normes de convivència del centre. 
 Es comptabilitzarà com a falta d’assistència subjecta a mesura correctora cada hora que, 

de manera no justificada, l’alumne no assisteixi a classe o a qualsevol activitat que organitzi 
el centre. 

 L’acumulació d’un mínim de 15 retards o 15 faltes d’assistència no justificades implicarà un 
comunicat per escrit als pares i podrà comportar l’obligació d’assistir a una hora fora de 
l’horari habitual de l’alumne, per realitzar tasques educadores. 

 L’acumulació de trenta faltes d’assistència no justificades tindrà la consideració de 
conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre i comportarà l’obertura 
d’expedient disciplinari. 

 La reiteració de retards serà considerada una interrupció de la classe i podrà ser 
sancionada amb exclusió. 

 Es considerarà conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, qualificada 
com a falta, el fet que un alumne abandoni el recinte escolar sense autorització. Es 
comunicarà la falta als pares i serà sancionada. 

8.1.2 Batxillerat: 
 Només es podran justificar aquelles absències que estiguin documentades per un escrit 

mèdic o d’un centre oficial on s’ha anat a fer un tràmit (DNI). N’estan exclosos els exàmens 
de conducció i altres no oficials. 

 L’acumulació d’un mínim de 15 retards o 15 faltes d’assistència no justificades implicarà un 
comunicat per escrit als pares. 

 L’acumulació d’un mínim de 90 faltes d’assistència no justificades implicarà la baixa 
automàtica en el centre, sense dret a reclamar l’import de la quota de material i activitats  

 Les faltes d’assistència tindran una repercussió en la nota de la matèria, segons consti en 
els criteris d’avaluació de cada Departament. 

 

8.2 Exclusions de classe 
 Un alumne pot ser exclòs de l’aula quan impedeixi amb la seva actitud el normal 

desenvolupament de la classe. 
 Un alumne que hagi estat exclòs d’alguna classe haurà de presentar-se obligatòriament a la 

sala de guàrdia i fer les tasques que li siguin encomanades. 
 No podrà tornar a la classe de l’assignatura de què va ser exclòs sense haver lliurat 

prèviament al professor el comprovant signat pel professor de guàrdia i pel pare, mare o 
tutor/a legal. 

 L’acumulació d’exclusions serà sancionada. 
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8.3 Altres conductes contràries a la convivència 
Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: 

a) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 
educativa 

b) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. 
c) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 
d) El deteriorament, desperfectes, brutícia, desordre, causats intencionadament, de les 

dependències del centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa. 
e) Qualsevol interrupció del desenvolupament de les classes o activitats, com ara un retard 

superior a 5 minuts. 
f) Els timbres de telèfons mòbils, rellotges o altres aparells. 
g) Les interrupcions d’alumnes que demanen poder recollir carpetes, llibres, o altres coses. 
h) La utilització d’aparells reproductors a classe sense autorització específica per part del 

professor responsable. 
i) Tenir telèfons o altres aparells electrònics a la vista. En queda exclòs el material pedagògic 

electrònic autoritzat pel professorat. 
j) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que 

no constitueixi falta. 
k) Aquests actes es comunicaran directament a través d’un comunicat de falta, que serà lleu 

la primera vegada però greu en el cas de reincidència. 

8.4 Conductes greument perjudicials per a la convivència 
Es consideraran conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre i qualificades 
com a falta les següents: 

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes anteriorment. 

b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 
c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment 

aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin 
contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o 
educatives. 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 
documents (justificacions, comunicacions de faltes, butlletins de notes, signatures...) i 
material acadèmic. 

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu 
material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 
centre. 

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal 
dels membres de la comunitat educativa del centre: consum d’alcohol, tabac i altres 
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substàncies nocives per a la salut. Les cigarretes electròniques tenen la mateixa 
consideració que el tabac. 

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en 
el centre. 

i) L’incompliment injustificat de les mesures correctores. 

8.5 Mesures correctores i sancions 

8.5.1 Per a les conductes contràries a les normes de convivència: 
 Amonestació oral. 
 Compareixença immediata davant del o la Cap d’Estudis o del Director o la Directora del 

centre. 
 Privació del temps d’esbarjo. 
 Amonestació escrita. 
 Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, 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. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un 
període superior a dues setmanes. 

 Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per 
un període màxim d’un mes. 

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc 
dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de romandre al 
centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

8.5.2 Per a exclusions de classe: 

ESO 
 Dues exclusions de classe en el termini d’un trimestre implicaran l’obligatorietat d’assistir a 

una hora fora de l’horari habitual de l’alumne, per realitzar tasques educadores. 
 Quatre exclusions durant un trimestre implicaran, a més de l’obligatorietat d’assistir a una 

hora fora de l’horari habitual de l’alumne per realitzar tasques educadores, la convocatòria 
dels pares de l’alumne per part del tutor/a. 

 L’acumulació de sis exclusions en un trimestre o deu al llarg del curs es considerarà falta 
subjecta a sanció. 

 

Batxillerat 
 Dues exclusions de classe en el termini d’un trimestre comportaràn la recepció d’un 

advertiment escrit. 
 L’acumulació de quatre exclusions en un trimestre o set al llarg del curs es considerarà falta 

subjecta a sanció. 
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8.5.3 Per a les conductes greument perjudicials per a la convivència: 
 Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/ o la 

reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes tasques no es 
pot prolongar per un període superior a un mes. 

 Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries 
durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització 
del corresponent curs acadèmic. 

 Canvi de grup o classe de l’alumne. 
 Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no 

pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a 
l’avaluació, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi determinats 
treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l’alumne o a l’alumna un 
pla de treball 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. 

 Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha comès la falta. 
 

8.6 Responsabilitat per danys 

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material 
del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens 
perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o 
als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

 

9 DRETS D’IMATGES 
La utilització sense permís i en qualsevol mitjà del nom i/o la imatge de l'institut, la utilització 
sense permís del nom i/o imatge de membres de la comunitat educativa i els comentaris ofensius 
sobre membres de la comunitat educativa seran considerats conductes greument perjudicials per 
a la convivència i sotmesos a les sancions pertinents, a més de la corresponent denúncia a les 
autoritats per violació del dret a la imatge personal i a la intimitat. 
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11 ACTIVITATS FORA DEL CENTRE 

11.1 Consideracions generals 
Els Departaments, professorat o Equips Docents, podran dissenyar activitats que es desenvolupin 
fora del centre. Aquestes activitats tindran generalment caràcter didàctic, però també podran 
tenir finalitats convivencials o lúdiques. 

11.2 Aspectes organitzatius 
El Consell Escolar aprovarà abans de cada trimestre la programació d’activitats previstes. 
En tota activitat d’aquest tipus hi haurà un professor responsable que la proposarà a l’Equip 
Docent corresponent. Abans de l’inici de cada trimestre, els Coordinadors d’ESO i Batxillerat 
presentaran al Cap d’Estudis la proposta d’activitats per a la seva aprovació al Consell Escolar. 
El professor responsable es posarà en contacte amb el Secretari i amb el Cap d’Estudis per 
resoldre les qüestions d’ordre pràctic. 
El nombre d’acompanyants serà el que estableix en cada moment les instruccions del 
Departament d’Ensenyament. 
Posteriorment a la realització d’una activitat de caràcter didàctic, el professor responsable 
elaborarà una memòria que lliurarà al Cap de Departament per ser arxivada. 

11.3 Professorat 
Durant tota activitat realitzada fora del centre, hi haurà un professor que actuarà com a 
responsable. 
Tot el professorat acompanyant vetllarà pel correcte desenvolupament de l’activitat. 
El professorat que deixi d’impartir alguna classe per absència d’un grup d’alumnes haurà de 
complir el seu horari habitual, fent les guàrdies dels grups que tindrien el professorat que realitza 
la sortida. 
El Consell Escolar podrà establir algun tipus de compensació per al professorat acompanyant. 

11.4 Alumnat 
Les activitats fora del centre que formin part de la programació d’una matèria tindran la mateixa 
obligatorietat per als alumnes que qualsevol altra activitat didàctica. 
El centre podrà organitzar activitats que, amb caràcter general o per un grup determinat 
d’alumnes, tinguin la consideració de voluntàries. 
Tot l’alumnat que participi en alguna activitat fora del centre haurà de lliurar prèviament la 
corresponent autorització paterna. En cas contrari no podrà participar en l’activitat i haurà de 
romandre en el centre durant el seu horari habitual, sota el control del professorat de guàrdia. 
L’Equip Docent podrà denegar la participació d’un alumne en una activitat fora del centre, 
especialment si és de caràcter lúdic, quan el seu comportament habitual així ho aconselli. En 
aquest cas l’alumne haurà d’assistir al centre dins del seu horari lectiu, llevat d’autorització 
explícita dels pares en sentit contrari. 
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Les faltes d’assistència i de disciplina que es puguin produir en el transcurs d’aquestes activitats, 
tindran la mateixa consideració que les que es produeixin dins del centre. 

11.5 Viatges de fi d’estudis a batxillerat 
Els viatges d’estudi que es proposen a batxillerat es consideren una part important del creixement 
personal de l’alumnat, de consolidació de grup i d’aportació de coneixements més enllà de l’aula. 
És per això que, curs rere curs, l’Institut proposa i organitza aquestes activitats que són regides, 
com no pot ser d’una altra manera, per les normes de convivència establertes en el Règim Intern 
del centre. 
Participació 
Poden assistir als viatges de batxillerat els alumnes que cursin aquest nivell i estiguin matriculats 
en el centre. 
La participació de qualsevol alumne/a ha de ser aprovada per l’equip docent de batxillerat que 
determinarà l’admissió o no admissió en cada cas. 
Els supòsits que poden suposar la no admissió en aquests viatges són: 

 Tenir obert comunicat de conflicte en la participació de l’últim viatge realitzat amb 
l’Institut. 

 Mostrar durant el curs vigent una actitud contrària a les normes de convivència- 
exclusions, comunicats de conflicte, absentisme-. 

 Problemes de salut, crònics o temporals, que suposin impediments en la realització del 
viatge, o responsabilitats que el professorat no pot assumir. 

Qüestions econòmiques 
Tots els alumnes que participin en els viatges de batxillerat faran efectiva una paga-i-senyal com a 
compromís en ferm de la seva participació. 
Aquesta paga-i-senyal no es retornarà en cap supòsit, ja que correspon a despeses ja efectuades i 
podrien, a més, afectar el pressupost general. 
La quantitat que pot guanyar qualsevol alumne amb les activitats de recaptació per al viatge d’estudis no 
podrà ser superior a l’import que li falta per pagar un cop efectuada la paga i senyal, ja que les activitats per 
recaptar diners no tenen en cap cas ànim de lucre. 
Si un alumne no pot anar al viatge per qualsevol raó, no li seran retornats els diners obtinguts per 
la participació a les diferents activitats per finançar el viatge. 

11.6 Activitats extraordinàries dins del centre 
El centre podrà organitzar, amb caràcter general o destinades a una part de l’alumnat, activitats 
dins del recinte escolar dedicades a festes tradicionals, commemoracions,… 
Aquestes activitats, que hauran de ser aprovades pel Consell Escolar, podran suposar la 
modificació del marc horari habitual. 
Durant la realització d’aquestes activitats el professorat complirà el seu horari habitual, que serà 
adaptat a les necessitats que l’organització de l’activitat comporti. 
Les activitats seran obligatòries per als alumnes del nivell al qual siguin adreçades. 
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11.7 Altres activitats 
L’organització de qualsevol altra activitat extraordinària requerirà l’aprovació de la Direcció del 
Centre. 
Recau en el Director o Directora la representació de l’Institut davant institucions o empreses, i 
caldrà lliurar una breu memòria perquè s’autoritzin activitats que impliquin qualsevol forma de 
recaptació de diners, sorteigs, etc. 

11.8 Reunions fora d’horari escolar. 
Les reunions convocades fora d’horari escolar hauran de tenir el vist-i-plau del Secretari o 
Secretària del centre per a la previsió d’espais i personal, i caldrà fer la comunicació més de 7 dies 
abans de la data de la reunió. 
 

13 ÚS DE L’ESPAI POLIVALENT 
A l’hora d’utilitzar l’espai polivalent caldrà consultar-ho amb prou antelació al Cap d’Estudis per tal 
de no afectar el marc horari d’Educació Física. 
Caldrà tenir present també el temps de preparació i col·locació del material necessari per una part, 
i de la recollida i neteja per l’altra. El responsable de l’activitat caldrà que se’n faci càrrec per tal 
que no hi hagi destorbs a les classes d’Educació Física. 
S’ha de vetllar pel respecte a les instal·lacions i al material específic d’educació física. 
El sòl hauria d’estar cobert amb material protector. Si no s’utilitza protector, cal tenir molta cura a 
l’hora de col·locar el material necessari per a l’activitat (taules, cadires...). També caldrà tenir en 
compte el calçat, perquè sigui el menys agressiu possible, i comunicar-ho als participants. 
 

15 PAS 
El Personal d’Administració i Serveis es troba sota la supervisió directa del Secretari o Secretària 
del Centre, i és d’aquesta persona de qui rep les instruccions. 
Les instruccions donades a alumnes pel PAS en l’exercici de les seves funcions hauran de ser 
complertes amb diligència. El seu incompliment pot ser objecte de sanció. 

15 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
La responsabilitat de les activitats extraescolars recau en la persona o entitat que les 
organitza. S’hi aplicaran les normes de convivència que regeixen a l’institut, més aquelles que 
l’organització consideri adequades, sense entrar en contradicció amb les del centre. 

17 BICICLETES I PATINETS 
No es podrà circular amb bicicletes o patinets pel recinte de l’Institut. 
No es podran introduir bicicletes ni patinets en els edificis de l’institut. S’hauran de deixar 
correctament lligades als espais assenyalats a l’exterior prop de l’entrada per Can Caralt. 
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Les bicicletes i patinets hauran de romandre a les fixacions, i només es podran retirar en el 
moment de marxar de l’institut. 
L’institut posa a disposició dels alumnes i professors aquestes fixacions, però no tindrà cap 
responsabilitat sobre les bicicletes ni patinets. 
Caldrà lligar les bicicletes amb cadena o cable i cadenat, de tal manera que no puguin ser retirats. 

18 CANTINA  
El comportament o la falta de respecte al personal de la cantina podran donar lloc a l’obertura 
d’un expedient i l’aplicació de les sancions que l’òrgan competent pugui determinar, entre elles la 
privació del dret d’ús d’aquests serveis de manera temporal o fins a final de curs. 
 
 

19 ACCIDENTS 
Si un alumne es troba malament, el centre avisarà els pares i vetllarà perquè sigui 
adequadament atès. En cas d’accident, el procediment a seguir serà: 
 

Coordinació Riscos Laborals Accidentat    
     

Secretaria Consergeria 
(ext. 100) 


 

Professorat de 
guàrdia 

Equip directiu 
 

     

Família 
(recull accidentat o va 

directament a centre sanitari) 

Emergències 
(112) 
CAP 

Llavaneres 
Policia Local 

 Prestació de 
primers auxilis 

No cal anar a 
centre sanitari 

     

   
Trasllat a centre 

sanitari 
 

 
Aquestes faltes també hauran de ser justificades d’acord amb el procediment habitual. 

20 ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
QUE QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DE PERSONAL DEL 
CENTRE 

Els conflictes s’intentaran resoldre directament amb la persona implicada. Si això no és possible, 
es presentarà el tema al tutor/a del grup, o als Coordinadors d’ESO o Batxillerat si el problema es 
donés amb el tutor/a. Si encara no s’hagués pogut resoldre el conflicte, es podrà plantejar a 
l’Equip Directiu. 
En cas de voler presentar una queixa escrita, haurà de fer-ho com a mínim un dels tutors legals de 
l’alumne si aquest és menor d’edat, o l’alumne en persona si és major d’edat. 
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En cas de queixes sobre l’exercici professional d’una persona que presta serveis en un centre 
docent públic del Departament d’Ensenyament, cal tenir present que els escrits de queixa o 
denúncia que es formulin han d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació 
de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, 
sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, 
actuacions o omissions a què es fa referència, així com, amb detall, les actuacions ja fetes. 
El Director o Directora del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a o treballador/a 
afectat i, directament o a través d’altres òrgans de govern del centre, obtenir informació sobre els 
fets exposats. 
Obtinguda la informació i escoltat l’interessat/ada, el Director o Directora ha de prendre les 
decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han 
presentat la queixa la solució adoptada, o si escau la desestimació motivada, fent constar en 
l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada. La 
documentació generada ha de quedar arxivada dins la direcció o la secretaria del centre. 
El procediment de tramitació de les queixes es farà mitjançant l’imprès específic que es trobarà a 
la Secretaria del Centre. 

21 DISPOSICIÓ FINAL 
Totes aquelles qüestions organitzatives susceptibles de modificació a l’inici de cada curs i que han 
de constar en aquesta NFC s’hi inclouran de forma automàtica un cop aprovades pel Consell 
Escolar. 

REFERENT NORMATIU 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE de 4 de maig de 2006 (LOE). 
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC). 
DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria, DOGC de 29 de juny de 2007 (Ordenació ESO). 
DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat Ordenació 
Batxillerat). 
DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. 
DECRET 187/2015 de 28/8/2015d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

 


