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1.-   INTRODUCCIÓ  

El  centre  docent  ACESCO,  situat  al  carrer  Pau  Casals  19,  de  Parets  del  Vallès,  amb  codi                 

08022732,  és  un  centre  concertat  per  la  Generalitat  de  Catalunya  que  imparteix             

Educació   Infan�l,   Educació   Primària   i   Educació   Secundària.  

ACESCO  es  defineix  com  una  escola inclusiva , laica  i respectuosa  amb  la  pluralitat ,              

trets   definidors   del   seu   caràcter   propi.   

 El  nostre  centre  ofereix  una  educació  integral  per  aconseguir  fer  de  l’alumne  una               

persona   autònoma,   responsable   i   solidària.  

En    l’aspecte    humà    i    social    el    centre    té    els   següents   objec�us:  

•  Ajudar  els  alumnes  a  desenvolupar  capacitats  per  a  la  convivència,  la             

par�cipació,     la   integració,   el   diàleg   i   tots   els   valors   democrà�cs.  

•   Procurar   aconseguir   una   formació   progressiva   dins   d’una   escala   de   valors  

•  Promoure  el  desenvolupament  de  les  capacitats  emocionals  com  a  base  per  a              

aconseguir  una  personalitat  sana  i  coherent,  que  reivindiquin  el  respecte  a  la             

diferència,   la   tolerància,   el   pensament   crí�c   i   la   llibertat.  

•  Adquirir  valors  referents  a  la  salut  individual  i  col·lec�va,  conservació  del  medi              

ambient   i   la   pau.  

 

Els  ensenyaments  impar�ts  en  el  centre  s'ajusten  a  la  legislació  vigent  i  a  les               

disposicions  reglamentàries  publicades  pel  Govern  de  la  Generalitat,  en  par�cular  als            

decrets   que   estableixen   els   currículums   de   les   etapes   educa�ves   que   l’escola   imparteix.   

 

La  Llei  12/2009,  del  10  de  juliol,  d’Educació  en  l’ar�cle  3  especifica  que  els  alumnes                

tenen  dret  a  rebre  una  educació  integral,  orientada  al  ple  desenvolupament  de  la              

personalitat,  amb  respecte  als  principis  democrà�cs  de  convivència  i  als  drets  i  les              

llibertats   fonamentals.   
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Per  vetllar  per  aquest  dret,  en  l’ar�cle  7  de  la  mateixa,  dedicat  a  la  “Convivència”  es                 

detalla  que  tots  els  membres  de  la  comunitat  escolar  tenen  el  dret  a  una  bona                

convivència  i  el  deure  de  facilitar-la.  Per  tant,  els  centres  educa�us  han  de  determinar               

quines  són  les  regles,  mesures  i  criteris  propis  per  regular  les  seves  normes              

d’organització   i   funcionament   que   ho   garanteixin.  

 

Per  fer-ho  possible,  es  recullen  en  el  document  de  “Normes  d’organització  i             

funcionament  de  centre”  (NOFC),  que  és  el  document  que  aplega  el  conjunt  d’acords  i               

decisions  d’organització  i  de  funcionament  que  s’adopten  per  fer  possible,  en  el  dia  a               

dia,  el  treball  educa�u  i  de  ges�ó  que  permet  assolir  els  objec�us  proposats  en  el                

projecte   educa�u   del   centre   i   en   la   seva   programació   anual.  

 

En  el  Decret  102/2010,  de  3  d’agost,  d’autonomia  dels  centres  educa�us,            

concretament  en  el  desenvolupament  del  capítol  3  “Autonomia  organitza�va”  es  regula            

l’elaboració  i  desenvolupament  de  con�ngut  que  ha  de  contemplar  el  document,            

específicament   en   l’ar�cle   18   i   19.   

En  posteriors,  concretament  en  els  ar�cles  21,  22,  23  i  24  es  detallen  alguns  dels                

criteris   i   les   mesures   específicament   a   contemplar   en   el   document.  

L’elaboració  del  NOFC  correspon  a  cada  centre,  donat  que  hi  ha  total  autonomia  per               

part  de  l’Administració  educa�va,  per  poder  concretar,  interpretar  i  aplicar  les            

previsions  de  la  norma�va  vigent  als  trets  caracterís�cs  del  centre,  d’acord  amb  les              

necessitats   els   alumnes   i   els   objec�us   previstos.   

En  els  centres  privats  sos�nguts  amb  fons  públics  el  consell  escolar  és  el  responsable               

d’aprovar   el   NOFC   i   les   seves   modificacions,   a   proposta   del   �tular   del   centre.  

Les  NOFC  han  de  ser  coherents  amb  el  fet  que  l’aprenentatge  i  la  pràc�ca  de  la                 

convivència  són  elements  fonamentals  del  procés  educa�u.  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  ac�tuds  i  conducta.  per  tant,  un  NOFC  ha  de                

5  
 



 

NOFC  ACESCO  

 
preveure  les  mesures  per  garan�r  aquesta  convivència  en  un  centre  escolar  per  aquest              

mo�u   el   referent   del   NOFC   és   la   Llei   d’educació   de   Catalunya   vigent   en   l’actualitat.  

 

 

2.-   ESTRUCTURA   ORGANITZATIVA   DE   GOVERN   I   DE   COORDINACIÓ   DEL   CENTRE  

Els   principis   a   aplicar   en   l’organització   del   centre   són:  

- Principi   d’eficàcia  

- Principi   d’eficiència  

- Principi   de   funcionament   integrat  

- Principi   de   ges�ó   descentralitzada  

- Principi   de   flexibilitat  

- Principi   de   par�cipació   de   la   comunitat   educa�va  

- Principi   de   compromís   de   les   famílies   en   el   procés   educa�u  

Específicament,  per  a  regular  l’organització  i  coordinació  docent  en  els  centres  privats             

concertats,  l’ar�cle  149  de  la  Llei  12/2009  d’educació  estableix  que  aquests  han  de              

disposar,   almenys,   dels   òrgans   de   govern   següents:  

a)   El   director   o   directora  

b)   El   claustre   del   professorat  

c)   El   consell   escolar  

 

En  el  marc  de  l’autonomia  dels  centres  educa�us,  regit  per  l’ar�cle  77  de  la  llei  actual                 

d’educació,  s’estableixen  els  criteris  que  regeixen  a  cada  centre  l’organització           

pedagògica  dels  ensenyaments  han  de  contribuir  al  compliment  dels  principis  del            

sistema   educa�u   i   han   de   fer   possible:  

 

● La  integració  dels  alumnes  procedents  dels  diversos  col·lec�us,  en  aplicació  del            

principi   d’inclusió.  
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● El  desenvolupament  de  les  capacitats  dels  alumnes  que  els  perme�  la  plena             

integració  social  i  laboral  i  la  incorporació  als  estudis  superiors  com  a  resultat  de               

l’acció   educa�va.  

 

● La  incen�vació  de  l’esforç  individual  i  grupal,  especialment  en  el  treball  quo�dià             

al   centre   educa�u.  

 

● L’adequació  dels  processos  d’ensenyament  al  ritme  d’aprenentatge  individual,         

per  mitjà  de  l’aplicació  de  pràc�ques  educa�ves  inclusives  i,  si  escau,  de             

compensació  i  per  mitjà  de  l’aplicació  de  pràc�ques  d’es�mul  per  a  l’assoliment             

de   l’excel·lència.  

 

● La   coeducació,   que   ha   d’afavorir   la   igualtat   entre   l’alumnat.  

 

● L’establiment   de   regles   basades   en   els   principis   democrà�cs,   que   afavoreixen   els  

hàbits   de   convivència   i   el   respecte   a   l’autoritat   del   professorat.  

 

● La   implicació   de   les   famílies   en   el   procés   educa�u.  
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2.1.-  CRITERIS  D’ORGANITZATIUS  DE  GOVERN  I  COORDINACIÓ.  ÓRGANS         

UNIPERSONALS  

 

2.1.1.-   Titular   del   centre  

El  �tular  del  centre  és  M.  del  Pilar  González  Verdejo  que  actua  com  a  persona  �sica                 

que    ostenta   l’autorització    administra�va   del   centre   docent  

 

El  �tular  del  centre  podrà  facultar  en  una  persona  �sica  la  seva  representació  pel               

termini   de   temps   que   així   ho   es�mi   oportú.   

 

El   �tular   podrà   exercir,   per   sí,   o   a   través   de   seu   representant,   les   següents   funcions:  

 

● Representar   el   centre   docent   davant   tercers.  
 
● Ges�onar   el   centre   sense   altre   restricció   que   el   compliment   de   la   legislació   vigent.  
 

● Delegar,  parcial  o  totalment,  les  seves  funcions  en  altres  òrgans  unipersonals  o             
col·legiats   de   la   comunitat   escolar  

 
● Signar   el   concert   educa�u  
 
● Defensar   l’interès   superior   de   l’infant  
 
● Presidir   l’equip   direc�u   i   par�cipar   en   les   reunions   del   consell   escolar.  
 
● Impar�r   gratuïtament   els   ensenyaments   en   règim   de   concert   
 
● Establir  el  caràcter  propi  del  centre,  donar-lo  a  conèixer  a  la  comunitat  educa�va  i  a                

qui   pugui   estar   interessat   a   formar-ne   part  
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● Designar   els   representants   de   la   �tularitat   al   consell   escolar  
 
● Garan�r  el  procés  electoral  del  consell  escolar,  d’acord  amb  els  principis  de             

publicitat,  objec�vitat  i  igualtat,  així  com  el  caràcter  personal,  directe,  igual  i  secret              
dels   vots   emesos   pels   membres   de   la   comunitat   escolar.   

 
● Aprovar  el  projecte  educa�u  del  centre  desprès  d’escoltar  al  consell  escolar  i             

posar-lo   a   disposició   de   la   comunitat   educa�va  
 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  el  pressupost  del  centre  (pel               

que  fa  als  fons  provinents  de  l’administració  i  a  les  quan�tats  autoritzades)  i  la               
rendició   anual   de   comptes   

 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  la  sol·licitud  d’autorització  de              

percepcions,  o  la  comunicació  de  l’establiment  de  percepcions,  per  les  ac�vitats            
complementàries,  les  ac�vitats  extraescolars  i  els  serveis  escolars  establerts          
legalment   i   no   coberts   pels   contractes-programa.   

 

● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  la  modificació  del  reglament  de               
règim   interior   del   centre.  

 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  la  designació  i  el  cessament  del                

director   del   centre.   
 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  les  decisions  sobre  l’estructura              

organitza�va  del  centre  desprès  d’escoltar  al  claustre  de  professors  i  aprovar  les             
normes   d’organització   i   funcionament   del   centre.  

 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  la  programació  general  anual              

del   centre   i   garan�r   que   la   comunitat   escolar   és   informada   del   seu   con�ngut   
 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  els  acords  de  corresponsabilitat              

i   de   subscripció   de   contractes   programa   i   avaluar-ne   l’aplicació   
 
● Proposar  al  consell  escolar,  per  a  la  seva  aprovació,  la  carta  de  compromís  educa�u               

del   centre   i   formalitzar   la   seva   signatura   .  
 
● Establir,  juntament  amb  el  consell  escolar,  els  criteris  de  selecció  de  personal  que              

atendran  als  paràmetres  de  mèrit  i  capacitat  i  seleccionar,  juntament  amb  el             
director,  el  personal  del  centre  d’acord  amb  els  criteris  de  selecció  preestablerts.  El              
�tular  també  ha  de  facilitar  a  l’administració  educa�va  les  nòmines  del  personal             
docent  de  pagament  delegat  i  ha  d’informar  al  consell  escolar  de  la  provisió  de               
professors   efectuada.  

 
● Procurar  la  formació  permanent  del  professorat  promovent  els  instruments  i  les            

condicions  adequades  per  al  perfeccionament,  la  perfecció  i  el  desenvolupament           
professional   del   professorat   
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● Adoptar  mesures  i  inicia�ves  per  fomentar  la  convivència  als  centres  i  la  resolució              

pacífica   dels   conflictes.  
 
● Sol·licitar  l’adscripció  a  un  altre  centre  privat  i  autoritzar  l’adscripció  a  un  centre              

públic   
 

● Garan�r  la  seguretat  de  les  dades  personals  que  conté  la  documentació  del  centre  i               
evitar-ne   l’alteració,   la   pèrdua   i   el   tractament   o   l’accés   no   autoritzat  

 
● Donar  compliment  a  les  disposicions  vigents  en  matèria  de  normalització  lingüís�ca            

i,   en   concret,   dels   drets   lingüís�cs   dels   alumnes  
 

 

2.1.2.-   El   director  

 

 El  director  o  directora  del  centre  privat  concertat,  segons  l’ar�cle  150  de  l’apuntada  llei                

d’educació,  és  el  responsable  de  dirigeix,  regir,  coordina,  planifica  i  exercir  la  direcció              

pedagògica   del   centre.   Per   aquest   mo�u,   les   seves   facultats   són:   (54   LODE   i   150   LEC)  

 

● Dirigir  i  coordinar  totes  les  ac�vitats  educa�ves  del  centre,  d’acord  amb  les             

disposicions  vigents  i  el  projecte  educa�u,  sense  perjudici  de  les  funcions  del  �tular              

i   del   consell   escolar   del   centre.  

 

● Assumir  les  competències  que  li  puguin  ser  delegades  pel  �tular  o  pel  consell              

escolar   del   centre   

 
● Delegar  en  els  caps  d’estudi  de  cada  etapa  les  competències  que  es�mi  oportunes              

per   a   la   millor   organització   i   coordinació   de   les   ac�vitats   educa�ves   de   cada   etapa   

 
● Exercir   d’òrgan   competent   per   a   la   defensa   de   l’   interès   superior   de   l’Infant.  

 
● Dirigir  l’ac�vitat  docent  del  centre  i  del  seu  personal,  sense  perjudici  de  les  funcions               

del   �tular.  

 

● Exercir   de   cap   del   personal   docent,   de   comú   acord   amb   el   �tular   del   centre.  
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● Seleccionar  el  personal  del  centre,  juntament  amb  el  �tular  i  d’acord  amb  els              

criteris   de   selecció   establerts   pel   consell   escolar.  

 

● Impulsar  l’aplicació  del  projecte  educa�u  i,  eventualment,  dels  acords  de           

corresponsabilitat  educa�va  i  mantenir  a  disposició  de  l’administració  educa�va  la           

informació   sobre   aquests   processos   

 

● Presentar,  amb  la  supervisió  del  �tular,  davant  el  consell  escolar,  la  programació             

general   anual   del   centre   per   a   la   seva   aprovació   

 

● Convocar  i  presidir  els  actes  acadèmics  i  les  reunions  del  claustre  del  professorat  i               

del   consell   escolar   

 

● Executar   els   acords   dels   òrgans   col·legiats   en   l’àmbit   de   les   seves   facultats.  

 

● Signar   les   cer�ficacions   i   els   documents   acadèmics   del   centre.  

 

● Vetllar   pel   compliment   de   la   norma�va   educa�va.  

 

● Liderar   l’exercici   de   l’autonomia   pedagògica   del   centre  

 

● Facilitar   al   professorat   l’acreditació   de   personal   docent   

 

● Fomentar   la   convivència   en   el   centre   i   vetllar   per   la   resolució   pacífica   dels   conflictes   

 

● Resoldre  els  assumptes  de  caràcter  greu  plantejats  al  centre  en  matèria  de             

disciplina   d’alumnes  

 

Quan  la  mesura  disciplinaria  correspongui  a  conductes  de  l’alumnat  que  perjudiquin            

greument  la  convivència  del  centre,  el  consell  escolar,  a  instància  de  les  famílies  o               
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dels  tutors  legals,  podrà  revisar  la  decisió  adoptada  i  proposar,  en  el  seu  cas,  les                

mesures   oportunes.  

 

● Facilitar  la  integració  de  les  ac�vitats  de  l’associació  de  mares  i  pares  d’alumnes  en               

la  vida  escolar  del  centre,  tenint  en  compte  el  normal  desenvolupament  de  la              

mateixa  

 

● Donar  curs  a  les  reclamacions  per  qualificacions  finals,  promocions  de  curs  o             

acreditacions  finals  a  l’educació  secundària  obligatòria,  batxillerat  i  formació          

professional.   

 

● Aprovar  les  ac�vitats  específiques  que  s’hagin  de  fer  fora  del  recinte  escolar  o  que               

pel   seu   caràcter   general   impliquin   l’alteració   de   l’horari   habitual.   (Instruccions)  

 

Designació: El  director  serà  designat  previ  acord  entre  el  �tular  del  centre  i  el  consell                

escolar.   L’acord   del   consell   escolar   serà   adoptat   per   la   majoria   dels   membres   assistents.  

 

Durada: El  mandat  del  director  �ndrà  una  durada  de  tres  anys  i  podrà  ser  reelegit                

indefinidament.  

 

Cessament:  El  �tular  podrà  des�tuir  al  director  abans  de  la  finalització  del  seu  mandat               

quan   concorrin   raons   jus�ficades   de   les   quals   donarà   comptes   al   consell   escolar.   

 

Absència: En  cas  d’absència,  provisionalment,  el  director  podrà  ser  subs�tuït  pel            

subdirector   i   en   el   seu   defecte,   pels   caps   d’estudis.   

 

2.1.3.-   El   subdirector  

El  subdirector,  en  cas  d’absència  del  director  i  amb  caràcter  extraordinari,  subs�tuirà  al              

director  en  les  seves  funcions  i  amb  caràcter  ordinari,  exercirà  les  funcions  que  li  siguin                

delegades   de   forma   expressa   pel   director.  
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El  subdirector  serà  nomenat  i  cessat  pel  �tular  del  centre  i  el  seu  mandat  �ndrà  una                 

durada   de   dos   anys   essent   reelegible   indefinidament.  

 

 

2.1.4.-   El   cap   d’estudis  

 

És  la  persona  que  dirigeix,  regeix,  coordina  i  planifica  l’organització  educa�va  d’un  nivell              

educa�u   d’acord   amb   les   directrius   del   director   i   del   �tular   del   centre.   

El  cap  d’estudis  serà  nomenat  i  cessat  pel  �tular  del  centre  i  el  seu  mandat  �ndrà  una                  

durada   de   dos   anys   essent   reelegible   indefinidament.   

Les   facultats   del   cap   d’estudis   són   les   següents:  

 

● Presidir   i   convocar   el   claustre   de   professors   del   seu   nivell   educa�u.  

 

● Par�cipar   ac�vament   en   les   reunions   de   l’equip   direc�u   del   centre.  

 

● Col·laborar  amb  el  director  del  centre  i  assumir  les  funcions  que  li  puguin  ser               

delegades.  

 

● Implementar  en  el  seu  nivell  educa�u  els  acords  presos  pels  altres  òrgans  de              

govern   del   centre.  
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2.2.-   CRITERIS   PER   A   L’ORGANITZACIÓ   PEDAGÒGICA   DEL   CENTRE  

 

En  el  primer  apartat  de  l’estructura  organitza�va  del  centre,  s’estableixen  els  criteris             

específics  per  regular  l’organització  pedagògica  del  centre,  contemplats  en  l’ar�cle  22            

del   Decret   102/2010.  

 

Els  criteris  pedagògics  del  projecte  educa�u  del  centre  regeixen  i  orienten  l’exercici             

professional  de  tot  el  personal  que,  permanentment  o  ocasionalment,  hi  treballa.  En  el              

centre  ACESCO  es  parteix  dels  criteris  establerts  en  els  ar�cles  78  i  79  de  la  llei  actual,                  

corresponents   a   infan�l   i   a   l’   educació   bàsica.  

 

A  més  dels  criteris  generals  proposats  per  l’Administració,  a  con�nuació  es  detallen  els              

criteris  explícits  del  centre  com  a  instruments  d’acollida  o  de  formació  per  tal  de               

facilitar  als  nous  docents  el  coneixement  del  projecte  educa�u  i  la  per�nent  adaptació              

de   llur   exercici   professional.  

 

Seguidament,  es  desenvolupen  un  per  un  els  criteris  que  es  preveuen  en  el              

funcionament   propi   del   centre:  

 

a)Criteris   per   a   l’organització   dels   grups   d’alumnes   per   les   diferents   etapes   educa�ves   

ACESCO  és  un  centre  d’una  línia  i  els  criteris  per  a  organitzar  els  alumnes  en  grups                 

classe  seran  els  marcats  pel  Departament  amb  les  limitacions  quan�ta�ves  que  pugui             

determinar.  

Els  grups  classe  s’han  de  cons�tuir  d’acord  amb  el  nivell  o  el  curs  de  l’etapa  educa�va                 

que   hagin   de   cursar   els   alumnes.   
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b)  Criteris  per  a  la  formació  dels  equips  docents  i  mecanismes  interns  de  coordinació               

en   els   equips   docents  

 

El  professorat  és  el  primer  responsable  de  l'ensenyament  en  el  marc  de  les  respec�ves               

etapes,  àrees  i  matèries,  i  comparteix  la  responsabilitat  global  de  l'acció  educa�va  del              

Col·legi   juntament   amb   els   altres   sectors   de   la   comunitat   educa�va.   

  

La  contractació  del  professorat  correspon  al  Titular  del  Centre,  que  �ndrà  en  compte  la               

legislació   vigent.   

 

L’acció  docent  dels  professors  i  el  treball  d’aprenentatge  dels  alumnes  ocupen  un  lloc              

decisiu   en   l’acció   educa�va   global   de   l’escola.   

El  professorat  respectarà  el  Caràcter  Propi  i  el  Projecte  Educa�u  del  Centre  i              

col·laborarà  a  fer-lo  realitat  en  col·laboració  amb  l’equip  direc�u  i  les  famílies  dels              

alumnes,   d'acord   amb   el   que   estableix   aquest   Reglament.  

 

   Les   funcions   del   professorat   són   les   següents:   

 

● Programar  i  impar�r  l’ensenyament  de  les  especialitats,  les  àrees  i  les  matèries             

que  �nguin  encomanades,  d’acord  amb  el  currículum  i  amb  el  Caràcter  Propi  i  el               

Projecte   Educa�u   del   Centre.  

 

● Avaluar  el  procés  d’aprenentatge  de  l’alumnat  atenent  a  la  diversitat  de            

necessitats  segons  l’etapa  educa�va  que  es�guin  cursant,  i  també  l’avaluació           

dels   processos   d’ensenyament.   
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● Exercir  la  tutoria  de  l’alumnat,  l’orientació  global  del  seu  aprenentatge  i  el             

suport   en   el   seu   procés   educa�u,   en   col·laboració   amb   les   famílies.  

 

● Contribuir,  en  col·laboració  amb  les  famílies,  al  desenvolupament  personal  de           

l’alumnat   en   els   aspectes   intel·lectual,   afec�u,   psicomotor,   social   i   moral.   

 

● Informar   periòdicament   les   famílies   sobre   el   procés   d’aprenentatge   .  

 

● Fer  l’orientació  educa�va,  acadèmica  i  professional  de  l’alumnat,  en          

col·laboració,   si   escau,   amb   els   serveis   i   departaments   especialitzats.   

 

● Exercir  la  coordinació  i  fer  el  seguiment  de  les  ac�vitats  escolars  que  li  siguin               

encomanades,   i   la   par�cipació   en   l’ac�vitat   general   del   Centre.   

 

● Col·laborar  en  la  recerca,  l’experimentació  i  el  millorament  con�nu  dels           

processos   d’ensenyament   mitjançant   la   par�cipació   en   els   plans   d’avaluació.   

 

● U�litzar  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació,  que  ha  de  conèixer  i               

dominar   com   a   eina   metodològica.   

 

● Aplicar  la  mediació  i  contribuir  a  la  creació  d’un  clima  de  respecte,  tolerància,              

par�cipació  i  llibertat  per  tal  de  fomentar  en  l’alumnat  els  valors  de  la              

ciutadania  democrà�ca  i  en  el  seu  cas,  l’aplicació  de  les  mesures  correctores  i              

sancionadores   derivades   de   conductes   irregulars.   

 

● Mantenir  una  ac�tud  de  respecte  i  comprensió  en  el  tracte  amb  l’alumnat  i  el               

professorat  del  Claustre  i  altre  personal  educa�u,  respectant  les  conviccions  i            

creences   de   cadascú.   
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● Par�cipar  en  les  reunions  de  l’equip  de  professors  que  correspongui  i  del             

Claustre,  en  les  sessions  d’avaluació  i  en  els  treballs  de  formació  permanent             

programats   per   la   Direcció   del   Centre.   

 

● Donar  als  òrgans  de  govern  i  de  coordinació  la  informació  que  li  sigui              

sol·licitada  sobre  l’acció  docent  i  educa�va,  com  també  qualsevol  altre           

assumpte   que   hi   es�gui   relacionat.   

 

● Complir  el  calendari  i  l’horari  escolar  d’acord  amb  la  norma�va  vigent  i  el  que               

es�gui   previst   en   el   conveni   col·lec�u.   

 

 Les  funcions  que  especifica  l’apartat  anterior  s’exerceixen  en  el  marc  dels  drets  i  els                

deures   establerts   per   les   lleis.   

 

 La  funció  docent  s’ha  d’exercir  en  el  marc  dels  principis  de  llibertat  acadèmica,  de                

coherència  amb  el  Projecte  Educa�u  del  Centre  i  de  respecte  al  Caràcter  Propi  del               

Centre  i  ha  d’incorporar  els  valors  de  la  col·laboració,  de  la  coordinació  entre  el               

professorat   i   del   treball   en   equip.   

 

 El  Director/a  del  Centre  i  els  Caps  d’estudis  vetllaran  pel  compliment  de  les  obligacions                

del  professorat  en  la  seva  acció  docent.  En  cas  de  faltes  reiterades,  en  donaran               

l'oportuna  informació  a  la  Titular  del  Centre  per  tal  que  prengui  les  decisions  que               

consideri   adients   en   cada   cas,   d'acord   amb   la   legislació   vigent.   

La  par�cipació  del  professorat  en  la  vida  del  Col·legi  es  realitza  mitjançant  l'acció              

docent  que  realitzen,  el  treball  en  els  equips  de  professors  i  l'exercici  de  la  funció                

tutorial.   

 La  par�cipació  del  professorat  en  el  govern  i  la  ges�ó  del  Centre  té  lloc  a  través  del                   

Claustre,   el   Consell   Escolar.  

 

Els   drets   del   professorat   són   els   següents:   
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● Impar�r  l'ensenyament  amb  llibertat  d'acord  amb  el  currículum  establert  pel           

Govern   de   la   Generalitat   i   el   Caràcter   Propi   i   el   Projecte   Educa�u   del   Centre.   

 

● Fer  ús  dels  mitjans  instrumentals  i  de  les  instal·lacions  del  Col·legi  per  a  la               

realització   de   la   tasca   educa�va.   

 

●  Par�cipar  en  el  control  i  la  ges�ó  del  Centre  mitjançant  el  Claustre  de               

professors  i  a  través  dels  representants  elegits  per  formar  part  del  Consell             

Escolar.   

 

●  Par�cipar  en  cursos  i  ac�vitats  de  formació  permanent,  d'acord  amb  els  criteris              

o   prioritats   establerts   per   l’Equip   Direc�u   del   Centre.  

 

●  Par�cipar  en  actes  oficials  i  reunions  quan  hi  siguin  convocats  per  raó  de  la                

seva   responsabilitat   en   el   centre.   

 

●   Ser   respectats   en   llurs   conviccions   i   creences   personals.   

 

●   Gaudir   d’informació   fàcilment   accessible   sobre   l’ordenació   docent.  

  

El   professorat   té   els   deures   específics   següents:   

 

● Exercir  la  funció  docent  d’acord  amb  els  principis,  els  valors,  els  objec�us  i  els               

con�nguts   del   Projecte   Educ�u   del   Centre.   

 

● Contribuir  al  desenvolupament  de  les  ac�vitats  del  Centre  en  un  clima  de             

respecte,  tolerància,  par�cipació  i  llibertat  que  fomen�  entre  l’alumnat  els           

valors   propis   d’una   societat   democrà�ca.   

 

● Mantenir-se  professionalment  al  dia  i  par�cipar  en  les  ac�vitats  forma�ves           

necessàries   per   a   la   millora   con�nua   de   la   pràc�ca   docent  
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● El  professorat  respectarà  el  Caràcter  Propi  i  el  Projecte  Educa�u  del  Centre  i              

col·laborarà  a  fer-lo  realitat  en  col·laboració  amb  l’equip  direc�u  i  les  famílies             

dels   alumnes,   d'acord   amb   el   que   estableix   aquest   Reglament.  

 

c)   Criteris   per   a   l’atenció   a   la   diversitat   de   l’alumnat   

 

L’atenció  educa�va  de  tots  els  alumnes  es  regeix  pel  principi  d’escola  inclusiva.  El              

projecte  educa�u  del  centre  considera  els  elements  curriculars,  metodològics  i           

organitza�us  per  a  la  par�cipació  de  tots  els  alumnes  en  els  entorns  escolars  ordinaris,               

independentment   de   llurs   condicions   i   capacitats.  

 

Per   tot,   en   primer   lloc   es   considera   necessari   clarificar   que   s’entén   per    alumnes   amb  

necessitats   educa�ves   especifiques ,   seguint   l’ar�cle   81   de   la   Llei:  

 

● Els   alumnes   que   tenen   necessitats   educa�ves   especials,   que   són   els   afectats   per  

discapacitats   �siques,   psíquiques   o   sensorials,   els   que   manifesten   trastorns  

greus   de   personalitat   o   de   conducta   o   els   que   pateixen   malal�es   degenera�ves  

greus.  

 

● Els   alumnes   amb   necessitats   educa�ves   específiques   derivades   de   la  

incorporació   tardana   al   sistema   educa�u   o   derivades   de   situacions  

socioeconòmiques   especialment   desfavorides.  

 

Amb  relació  als  alumnes  amb  necessitats  educa�ves  especials,  s’ha  de  garan�r,            

prèviament  a  llur  escolarització,  l’avaluació  inicial  d’aquestes  necessitats,  l’elaboració          

d’un   pla   personalitzat   i   l’assessorament   a   cada   família   directament   afectada.   

 

En  relació  als  alumnes  d’incorporació  tardana  amb  necessitats  educa�ves  específiques,           

s’ha  d’establir  i  facilitar  als  centres  recursos  i  mesures  d’avaluació  del  coneixement  de              
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les  llengües  oficials  o  de  les  competències  bàsiques  instrumentals,  i  també  mesures             

d’acollida.  

 

També  correspon  a  aquet  apartat,  tal  i  com  s’explicita  en  l’ar�cle  82  de  la  llei  actual  ,                  

determinar  els  criteris  metodològics  i  organitza�us  necessaris  per  a  atendre           

adequadament  els  alumnes  amb  trastorns  d’aprenentatge  o  de  comunicació  que           

puguin  afectar  l’aprenentatge  i  la  capacitat  de  relació,  de  comunicació  o  de             

comportament.  

 

En  el  nostre  centre  aquesta  funció  la  ges�ona  la  comissió  d’atenció  a  la  diversitat  (CAD)                

la  qual  està  formada  pels  tutors,  cap  d’estudis,  especialista  d’EE  i  representant  del              

Gabinet  psicoeduca�u  ,  que  actuen  com  a  equip  d’orientació  psicopedagògica  del            

centre.   

 

Les   funcions   que   li   corresponen   són:  

- Previsió   dels   alumnes   suscep�bles   d’adaptació   curricular  

- Concretar   les   mesures   d’adaptació   de   material   i   recursos   disponibles  

- Col·laborar   amb   els   professors   en   l’elaboració   dels   plans   individualitzats,...  

 

El  Centre  procurarà  que  l’alumnat  que  presenta  necessitats  educa�ves  especials  disposi            

dels   recursos   necessaris   per   atendre   les   seves   necessitats   específiques.  

Per  poder  donar  resposta  a  aquestes  necessitats  el  centre  estableix  les  següents             

mesures:  

 

Educació  Infan�l :  hores  del  professor  de  reforç,  que  tant  poden  ser  de  suport  a  dins                

l’aula   com   de   grups   reduïts   de   treball,   atenció   individualitzada...  

 

Educació  Primària :  Desdoblaments  grupals  en  les  àrees  instrumentals  de  llengua           

catalana,  llengua  castellana  i  matemà�ques  i  de  llengua  anglesa.  Hores  de  suport  en              

grups   reduïts   d’alumnes,    fent   valoracions,   seguiments   i   derivacions   oportunes.   
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Educació  Secundària: Grups  d’atenció  a  la  diversitat  a  l’aula  ordinària,  Mesures  de             

reforç  dels  aprenentatges  (  Opta�ves)  Mesures  d’ampliació  d’aprenentatges  (  Opta�ves           

)  Desdoblament  en  l’àrea  de  Matemà�ques  durant  els  tres  trimestre  i  en  tots  els               

cursos.  Desdoblament  en  les  àrees  de  Català  i  Castellà  algún  trimestre  en  cada  curs.               

Llibres  de  diversitat:  Socials  i  Naturals  Exàmens  adaptats  pels  alumnes  que  ho             

necessiten.   

 

Els  alumnes  que  presen�n  greus  dificultats  d'aprenentatge  i  especialment  aquells  que            

siguin  considerats  per  l'EAP  del  centre  com  de  necessitats  educa�ves  especials  greus  i              

permanents,  �ndran  un  pla  individualitzat  (PI)  almenys  en  les  àrees  instrumentals.            

L'elaboració  dels  PI  és  responsabilitat  del  tutor  de  l'alumne,  el  qual  s'encarregarà  de              

fer-lo  amb  la  col·laboració  del  mestre  d'educació  especial,  del  Gabinet  psicoeduca�u            

del   centre    i   la   par�cipació   de   l'EAP.  

Per  a  l'elaboració  dels  PI  i  la  seva  aplicació  i  seguiment  es  prendran  com  a  referència  les                  

orientacions   del   Departament   d’Ensenyament.   

El  Departament  de  Psicopedagogia  orienta  als  tutors  per  elaborar  els plans            

individualitzats   on   es   recullen   i   els   suports    que   necessita   cada   alumne.   

 

En  l’atenció  a  la  diversitat  el  Centre  es  regeix  pel  principi  d’inclusió.  L’alumnat  amb               

necessitats  educa�ves  especials  (altes  capacitats,  amb  TDA,  etc.)  disposaran  de           

mesures  adequades  i,  si  és  necessari,  d’un  pla  individualitzat  personalitzat  que  els             

perme�   desenvolupar   al   màxim   les   seves   capacitats.  

 

En  relació  a  l’atenció  dels  alumnes  amb  altes  capacitats,  l’ar�cle  83  apunta  que  el               

centre  ha  d’incloure  els  elements  metodològics  i  organitza�us  necessaris  per  atendre            

aquestes   necessitats   .  

- L’enriquiment   curricular   com   a     afegir   con�nguts   aI   currículum   ordinari.  

- Ampliar   l’estructura   de   temes   i   con�nguts   amb   més   informació.   

- Opta�ves    d’ampliació   en   el   cas   d’alumnes   de   Secundària.  

- Treballs   de   recerca   .  
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- Par�cipació  en  programes  externs  promoguts  per  organitzacions  universitàries         

sobre   tot   pels   alumnes   amb   talent   matemà�c.  

 

d)  Mecanismes  per  a  garan�r  la  globalitat  de  l’acció  educa�va  de  l’alumnat ,  molt              

especialment  quan,  per  raó  de  l’etapa  o  nivell  educa�u,  l’especialització  curricular  del             

personal   docent   que   hi   actua   sigui   predominant   en   la   docència  

 

En  el  segon  cicle  d’educació  infan�l  i  en  l’educació  primària,  l’atenció  docent  s’ha              

d’organitzar  tenint  en  compte  criteris  de  globalitat  i  de  no-especialització,  excepte  en  el              

cas  dels  aprenentatges  i  les  ac�vitats  que  requereixin  una  atenció  docent            

especialitzada.  

 

En  concordança,  s’ha  de  promoure  la  polivalència  curricular  del  professorat  que  actua             

sobre   un   mateix   grup   d’alumnes,   tenint   en   compte   la   seva   especialització   i   formació.  

 

e)   Mecanismes   d’acció   i   coordinació   de   la   tutoria  

 

En  les  etapes  que  integren  l’educació  bàsica,  en  l’organització  dels  centres  s’han             

d’establir  els  mecanismes  necessaris  per  a  garan�r,  sota  la  responsabilitat  de  la             

direcció,  i  per  mitjà  de  les  actuacions  de  tutoria  necessàries,  la  comunicació  entre  el               

centre   educa�u   i   les   famílies   a   propòsit   del   progrés   personal   de   llurs   fills.  

 

La  tutoria  i  l’orientació  és  part  de  la  funció  docent.  Tots  els  mestres  integrants  del                

claustre   poden   exercir   les   funcions   de   mestre   tutor   quan   correspongui.  

 La  tutoria  individual  és  element  essencial  en  la  tasca  educa�va  del  centre,  per  aquest                

principi,  en  el  centre  ACESCO  cada  alumne  té  assignat  un  tutor  el  qual  és  el                

responsable   immediat   de   l’acció   tutorial   prevista   en   el   centre.  

 

El  tutor  de  curs  és  el  professor  responsable  de  vetllar  per  l’aplicació  del  projecte               

educa�u  en  l’acció  docent  i  educa�va  adreçada  a  un  grup  d'alumnes,  i  té  la  missió                

d’atendre  a  la  formació  integral  de  cada  un  d’ells  i  seguir  dia  a  dia  el  seu  procés                  
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d’aprenentatge  i  maduració  personal,  ajudant-los  a  prendre  decisions  amb  vista  a  les             

opcions   posteriors,   de   con�nuació   d’estudis   o   d’ingrés   en   el   món   del   treball.  

 

La   tasca   del   tutor/a   es   desenvolupa   en   relació   a:   

● El   grup   classe   

● L’alumnat,   individualment   

● La   resta   de   l’equip   docent   

● Les   famílies  

 

Les  principals  funcions  del  tutor  de  curs,  tant  en  el  sector  d’educació  infan�l  i  educació                

primària   com   en   l’educació   secundària,   són   les   següents:  

  

● Acompanyar  i  orientar  l’alumne/a  en  el  seu  desenvolupament  personal  integral:           

habilitats  socials,  educació  emocional,  habilitats  cogni�ves,  responsabilitat  i         

autonomia,   habilitats   acadèmiques...   

● Educar   en   els   valors   democrà�cs   de   convivència,   respecte,   coeducació...   

● Mantenir  informada  la  família  de  l’evolució  de  l’alumne/a  i  intercanviar  amb  ella             

les   informacions   que   siguin   necessàries.   

● Educar   l’alumnat   en   la   promoció   de   la   salut   i   prevenció   de   conductes   de   risc.  

● Orientar  l’alumnat  i  les  seves  famílies  en  aspectes  acadèmics,  personals  i            

professionals.   

● Efectuar  el  seguiment  global  dels  processos  d’aprenentatge  dels  alumnes  amb           

la  intenció  de  descobrir  les  dificultats  i  necessitats  especials  i  les  altes             

capacitats,  ar�culant  les  respostes  educa�ves  adequades  i  cercant  els  oportuns           

assessoraments   i   suports.   

●  Coordinar  l’avaluació  dels  processos  d’aprenentatge  dels  alumnes  i  assis�r  a  les             

sessions   de   la   junta   d’avaluació   i   donar   la   informació   adient   als   interessats   .  

● Vetllar  per  l'elaboració  dels  documents  acredita�us  dels  resultats  de  l'avaluació           

i   de   la   comunicació   d'aquests   als   pares   o   representants   legals   dels   alumnes .  

●  Informar  al  cap  d’estudis  sobre  les  incidències  i  situacions  que  puguin  pertorbar              

el   procés   forma�u   dels   alumnes   i   l’aplicació   del   projecte   curricular.   
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●  Afavorir  en  els  alumnes  l’autoes�ma  personal  i  ajudar-los  en  la  superació  dels              

fracassos  en  els  processos  d’aprenentatge  i  les  dificultats  de  qualsevol  altre            

�pus.   

●  Contribuir  a  l’establiment  de  relacions  fluïdes  amb  els  pares  i  mares  dels              

alumnes,  informar-los  de  tots  aquells  assumptes  que  afec�n  l’educació  de  llurs            

fills,   i   facilitar   la   connexió   entre   l’escola   i   les   famílies.   

●  Fer  de  mediador  en  les  situacions  de  conflicte  entre  alumnes  i  entre  aquests  i                

professors,  i  si  és  el  cas,  aplicar  la  mediació,  i  informar-ne  oportunament  a  les               

famílies..  

●   Al   començament   de   curs,   fer   la   reunió   amb   l’equip   docent   del   curs   anterior.  

● Procurar  ajudar  els  alumnes  de  nova  incorporació  en  la  seva  integració  al             

centre.  

 

A  més,  el  tutor  de  curs  de  l’etapa  d’educació  secundària  obligatòria  realitza  les  funcions               

següents:   

● Orientar  els  alumnes  a  l’hora  de  configurar  el  seu  «currículum  personal»            

mitjançant  l’elecció  de  les  matèries  opta�ves  que  hauran  de  cursar  al  llarg  de              

l’etapa.   

● Seguir  de  prop  l’acció  educa�va  dels  professors  que  imparteixen  docència  al  seu             

grup-classe  i  afavorir  l’ajustament  de  les  programacions  docents  a  la  situació  en             

què  es  troben  els  alumnes,  especialment  pel  que  fa  a  les  respostes  educa�ves              

davant   necessitats   especials   i/o   de   suport.   

● Dur  a  la  pràc�ca  el  pla  d’acció  tutorial  en  el  grup  d’alumnes  que  li  ha  estat                 

encomanat.  

● En  els  darrers  cursos  de  l’etapa,  amb  la  col·laboració  del  gabinet  psicoeduca�u,             

fer  l’orientació  professional  i  acadèmica  dels  alumnes  per  tal  d’ajudar-los  a            

decidir  el  seu  futur  tot  planificant  un  procés  que  �ngui  en  compte  les  seves               

capacitats,   interessos   i   altres   factors.  

L'exercici   de   les   funcions   del   tutor   és   coordinat   pel/la   cap   d’estudis.   

El   tutor   de   curs   és   designat   per   l’equip   direc�u   ,   per   a   un   període   d’un   any   renovable.   
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A  criteri  de  l’equip  direc�u,  l’atenció  personalitzada  dels  alumnes  i  família  pot             

encomanar-se   a   altres   professors   diferents   del   tutor   de   curs.  

 

f)   Mecanismes   d’orientació   acadèmica   i   professional   

 

La  majoria  dels  alumnes  de  secundària  són  alumnes  del  centre  i  la  coordinació  es               

realitza  amb  una  reunió  de  traspàs  a  la  que  assisteixen  l’equip  docent  de  sisè,  el                

gabinet   psicoeduca�u   i   el   claustre   de   secundària.  

En  el  cas  d’alumnes  d’altres  centres  el  tutor  de  1r  serà  l’encarregat  de  demanar  aquesta                

informació  al  tutor  del  centre  anterior  i  la  secretaria  de  l’escola  sol·licita  al  centre  de                

primària  una  còpia  de  l’  historial  acadèmic  de  l’alumne,  l’  informe  individualitzat  i  còpia               

dels   resultats   de   la   prova   oficial   de   les   competències   bàsiques.   

 

 

En  el  pas  de  3r  d’  ESO  a  4t  d’  ESO  el  tutor  i  el  gabinet  psicoeduca�u  ,  conjuntament                    

amb   la   família,   ajudan   l’alumne   en   la   tria   dde   l’   i�nerari   de   quart   d’   ESO.   

 En  4t  d’ESO  el  gabinet  psicoeduca�u  passarà  una  prova  que  juntament  amb  les               

observacions  del  tutor  servirà  per  orientar  l’alumne  sobre  les  opcions  més  adequades             

per   al   seu   futur   acadèmic   i   professional.  
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3.-  PROCEDIMENT  D’APROVACIÓ,  REVISIÓ  I  ACTUALITZACIÓ  DEL  PEC  SOBRE  LA  SEVA            

GESTIÓ   I    RENDIMENT   DE    COMPTES   AL   CONSELL   ESCOLAR  

El  PEC  és  elaborat  per  un  equip  dirigit  per  l’equip  direc�u  amb  la  col·laboració  del                

Claustre,  l’aprova  la  �tularitat  del  centre,  una  vegada  escoltat  el  claustre  de  professors              

i   el   consell   escolar   del   centre.   

El  PEC  es  revisarà  cada  cinc  anys  i  sempre  que  la  �tularitat  del  centre  ho  es�mi                 

per�nent.   També   haurà   de   ser   actualitzat   quan   els   canvis   norma�us   així   ho   requereixin.   

Per  a  poder  assegurar  l’aplicació  i  acompliment  dels  objec�us  prioritaris  establerts  en             

el  Projecte  Educa�u  del  centre,  s’han  establert  la  previsió  dels  següents  acords  tal  i               

com   també   s’especifiquen   en   el   PEC   com   a   sistema   de   garan�a   de   la   qualitat   del   centre.  

Seguint  aquest  sistema  s’iden�fiquen  quins  han  de  ser  els  passos,  com  a  procediment,              

per  a  poder  fer  un  seguiment  de  les  diferents  actuacions  i  els  responsables  de  les                

mateixes,   que   s’estan   duent   a   terme.   
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Per  cadascun  dels  objec�us  també  s’han  previst  indicadors  de  seguiment  que  faciliten             

l’evidència  de  la  seva  progressió,  per  tant,  els  acords  dels  diferents  agents  implicats  de               

la   comunitat   educa�va   es   corresponsabilitzen   del   seu   acompliment.  

No   obstant,   acorden   específicament   i   per   a   que   en   quedi   constància   el   següent:  

● Cada  membre,  donada  la  funció  que  ocupa  en  el  centre,  ha  de             

correspondre  a  la  resta  de  comunitat  escolar  exercint  les  seves  funcions  i             

acomplint  amb  els  seus  deures,  per  tal  d’assegurar  vetllar  entre  tots,  com  a              

membres  corresponsables  del  procés  educa�u  de  tots  els  alumnes  del           

centre.  

● S’establirà   com   a   sistema   de   reunió:  

Se   celebrarà   una   reunió   de   claustre    general   cada   trimestre.  

Els   claustre   d’infan�l-primària   i   secundària    es   reunirà   setmanalment.  

Les  reunions  de  l’equip  direc�u  es  duran  a  terme  mensualment  i  sempre  que              

sigui   necessari.  

El  Consell  escolar  es  reunirà  un  cop  al  trimestre,  havent  sigut  informat  de  les               

diferents   actuacions   que   s’han   dut   a   terme   al   llarg   del   mateix.  

 

4.-  MECANISMES  PER  AFAVORIR  I  FACILITAR  EL  TREBALL  EN  EQUIP  DEL  PERSONAL  DEL              

CENTRE  

Per  tal  de  facilitar  el  treball  en  equip  del  personal  del  centre  ACESCO  s’han  establert  els                 

següents   mecanismes:  

- Creació    puntual   de   comissions   de   treball   per   àrees   i   cicles  

- La  funció  de  cada  comissió  de  treball  estarà  marcada  per  l’equip  direc�u  i  sota               

la   seva   supervisió.  
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5.-    PARTICIPACIÓ   EN   EL   CENTRE   DELS   SECTORS   DE   LA   COMUNITAT   ESCOLAR  

En  el  �tol  III,  concretament  en  el  seu  ar�cle  19, la  Llei  12/2009  descriu  en  primer  lloc  la                   

“Comunitat  educa�va”,  la  qual  és  integrada  per  totes  les  persones  i  les  ins�tucions  que               

intervenen  en  el  procés  educa�u.  En  formen  part  els  alumnes,  les  famílies,  el              

professorat,  els  professionals  d’atenció  educa�va  i  el  personal  d’administració  i  serveis,            

l’Administració  educa�va,  els  ens  locals  i  els  agents  territorials  i  socials  i  les  associacions               

que  els  representen,  i  també  els  col·legis  professionals  de  l’àmbit  educa�u,            

l’associacionisme  educa�u,  les  en�tats  espor�ves  escolars  i  els  professionals,  empreses           

i   en�tats   de   lleure   i   de   serveis   educa�us.  

 

I  en  segon  lloc,  es  defineix  que  la  “Comunitat  educa�va  del  centre”  o  també               

denominada  comunitat  escolar,  és  la  integrada  pels  alumnes,  mares,  pares  o  tutors,             
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personal  docent,  altres  professionals  d’atenció  educa�va  que  intervenen  en  el  procés            

d’ensenyament  en  el  centre,  personal  d’administració  i  serveis  del  centre,  i  la             

representació  municipal  i,  en  els  centres  privats,  els  representants  de  llur  �tularitat.             

Especificant  que  tots  els  membres  d’aquesta  han  d’estar  representats  en  el  consell             

escolar   del   centre.  

 

Par�nt   d’aquestes   premisses,   el   centre     ACESCO     concreta   específicament   el   següent:  

 

● Els  alumnes  tenen  dret  a  par�cipar  individualment  i  col·lec�vament  en  el            

funcionament  i  la  vida  del  centre  en  els  termes  que  preveu  la  llei  en  vigor  i                 

aquestes   normes.   

● Els  alumnes  par�ciparan  en  la  vida  del  centre  a  través  del  propi  treball  escolar  i                

de   la   par�cipació   ac�va   en   el   funcionament   ordinari   del   propi   grup   classe.   

● Els  alumnes  par�ciparan  en  el  consell  escolar  amb  dos  representants,  escollits            

entre  els  alumnes  que  cursen  ensenyaments  secundaris  a  par�r  del  primer  curs             

d’educació   secundària   obligatòria.   

 

● Els  alumnes  de  Secundària  amb  la  finalitat  de  fomentar  la  par�cipació  ac�va  en              

el  funcionament  del  centre,  elegirà  un  delegat  de  curs  que  �ndrà  aquestes             

funcions:  

a) Representar  els  seus  companys  en  les  relacions  amb  els  professors  del  propi  grup  i,               

en   par�cular,   amb   el   professor   tutor.   

b) Impulsar  i  coordinar  la  par�cipació  dels  companys  en  les  ac�vitats  educa�ves            

organitzades   pel   centre.   

 

Les  eleccions  per  escollir  delegats/des  de  curs  es  realitzaran  d’acord  amb  el             

procediment   que   decideixi   el   tutor/a,   si   bé   se   seguirà   el   principi   d’elecció   democrà�ca.  

 

 No  podrà  ser  delegat/da  de  curs  l’alumne/a  que  hagi  estat  sancionat/da  amb  una               

resolució  amb  conformitat  quan  se  li  hagi  obert  un  expedient  disciplinari  que  hagi              

comportat  qualsevol  �pus  de  sanció,  durant  el  curs  escolar  present  o  anterior.  Així              
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mateix,  la  resolució  amb  conformitat  contra  un/a  alumne/a  o  la  resolució  d’un             

expedient  disciplinari  amb  qualsevol  �pus  de  sanció,  comportarà  el  seu  cessament            

immediat   com   a   delegat/da   de   curs.  

 

Per  tal  de  regular  el  dret  a  reclamar  contra  les  decisions  i  qualificacions  que,  com  a                 

resultat  del  procés  d’avaluació  s’adop�n  al  final  del  curs,  cicle  o  etapa,  d’acord  amb  el                

procediment  establert,  aquestes  reclamacions  es  realitzaran  d’acord  amb  el          

procediment   que   es   descriu   a   con�nuació:  

● Pel  que  fa  a  les  qualificacions  ob�ngudes  al  llarg  del  curs  escolar  atorgades              

durant  el  curs  escolar,  si  no  es  resolen  directament  entre  el  professor/a  i              

l’alumne/a  afectats,  es  presentaran  al  tutor/a  el  qual  les  traslladarà  al            

departament  o  seminari  corresponent  per  tal  que  s’estudiïn.  En  tot  cas,  la             

resolució   defini�va   correspondrà   al   professor/a.  

●  Pel  que  fa  a  les  reclamacions  per  qualificacions  finals  de  curs  o  etapa,  com                

també  per  a  les  decisions  que  s’hagin  adoptat  respecte  a  la  promoció  de  curs,               

s’actuarà   d’acord   amb   les   normes   següents:  

a) El  Centre  establirà  un  dia  en  què  l’equip  docent  estudiarà  i  resoldrà  les              

possibles  reclamacions,  que  s’hauran  de  presentar  per  escrit  en  el  termini            

de  48  hores,  adreçades  al/a  la  Director/a  del  Centre,  que  convocarà,  si             

escau,   una   reunió   extraordinària   de   l’equip   docent.   

b) La  decisió  de  l’equip  docent  respecte  a  la  reclamació  presentada  es            

prendrà  per  consens  o  per  majoria  simple  si  no  és  possible;  en  cas              

d’empat,   decidirà   el   vot   del/de   la   tutor/a.   

c) Les  reclamacions  formulades  i  la  seva  resolució  raonada  es  faran  constar            

en  una  acta  elaborada  a  aquest  efecte  pel/per  la  tutor/a  i  signada  pels              

membres   de   l’equip   docent.  

d) A  la  vista  de  la  decisió  de  l’equip  docent,  el/la  Director/a  del  Centre  emetrà               

resolució   rela�va   a   la   reclamació   i   es   no�ficarà   a   l’interessat.   

e) En  el  cas  que  la  reclamació  sigui  acceptada,  es  modificarà,  en  diligència             

signada  pel/per  la  Director/a,  l’acta  d’avaluació  corresponent  i  es          

comunicarà   la   modificació   a   l’equip   docent   del   grup.   
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A  par�r  del  tercer  curs  de  l’educació  secundària  obligatòria,  les  decisions  col·lec�ves             

adoptades  per  l’alumnat  en  relació  amb  la  seva  assistència  a  classe  en  exercici  del  dret                

de  reunió  i  prèviament  comunicades  a  la  direcció  del  centre  i,  en  cas  d’alumnes  menors                

de  18  anys,  amb  la  corresponent  autorització  dels  progenitors  o  tutors,  podran  no  tenir               

la   consideració   de   falta   a   judici   de   la   direcció.   

 

 

5.1.-  DETERMINACIÓ  ÒRGANS  COL.LEGIATS  I  PROCEDIMENTS  DE  PARTICIPACIÓ  DE  LA           

COMUNITAT   ESCOLAR   EN   EL   FUNCIONAMENT   DEL   CENTRE  

 

5.1.1.-   El   consell   escolar  

 

El  Consell  Escolar  és  l’òrgan  de  par�cipació  de  la  comunitat  educa�va  del  centre  i               

exerceix   les   funcions   que   li   assigna   la   norma�va   d’educació.   

 

El  seu  funcionament  es  regula  per  les  normes  reguladores  dels  òrgans  de  par�cipació              

col·legiats   dels   centres   docents   privats   concertats   i   pel   que   disposa   aquest   reglament.  

 

La   composició   del   Consell   Escolar   és   la   següent:  

 

● El   Director,   que   actuarà   com   a   president   del   Consell   Escolar.  

 

● Tres   representants   del   �tular   del   centre.  

 

● Quatre   representants   dels   professors.  

 

● Quatre   representants   dels   pares,   mares   o   tutors   dels   alumnes.  

 

● Dos  representants  dels  alumnes,  a  par�r  del  primer  curs  de  l’educació  secundària             

obligatòria.  
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● Un   representant   del   personal   d’administració   i   serveis.   

 

● Per  decisió  del  �tular,  un  representant  del  món  de  l’empresa,  designat  per  les              

organitzacions  empresarials.  (només  en  el  cas  que  el  centre  imparteixi  la  formació             

professional)  

 

Nomenament  dels  seus  membres: Els  membres  del  Consell  Escolar  seran  elegits  de  la              

següent   manera:  

 

● Els  tres  representants  del  �tular  del  centre  seran  nomenats  per  la  �tularitat  que              

comunicarà   la   seva   designació   al   president   del   Consell   Escolar.  

 

● Els  quatre  representants  dels  professors  seran  escollits  per  ells  mateixos  per  votació             

d’entre  els  professors  del  centre,  essent  necessari,  com  a  mínim,  l’elecció  d’un             

professor   per   a   cada   un   dels   nivells   educa�us   o   etapes   que   imparteix   el   centre.  

 

● Els  quatre  representants  dels  pares,  mares  o  tutors  seran  escollits  per  ells  mateixos              

per   votació   d’entre   els   candidats   que   es   presen�n.   

 

El  cens  electoral  el  formaran  els  pares,  les  mares  i  els  tutors  legals  dels  alumnes                

escolaritzats  en  el  centre  en  els  nivells  concertats.  Si  la  pàtria  potestat  dels  fills  s’ha                

atribuït  per  sentència  a  un  sol  dels  progenitors  les  condicions  d’elector  i  elegible              

correspondran   exclusivament   a   aquest.   

 

L’elecció  es  farà  de  forma  que  hi  hagi,  com  a  mínim,  un  pare,  mare  o  tutor  legal  de                   

cadascun   dels   nivells   educa�us   o   nivells   que   imparteix   el   centre.  

 

Un  dels  representants  dels  pares,  mares  o  tutores  en  el  Consell  Escolar  serà  designat               

per   l’associació   de   pares   i   mares   més   representa�va   del   centre,   en   cas   d’exis�r   aquesta.   
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● Els  dos  representants  dels  alumnes  seran  escollits  per  votació,  d’entre  els  candidats             

que  es  presen�n.  Tindran  la  condició  d’electors  i  elegibles  tots  els  alumnes  dels              

nivells  concertats  a  par�r  del  primer  curs  de  l’educació  secundària  obligatòria.  Els             

alumnes   elegits   hauran   de   ser   de   cursos   diferents.  

 

● El  representant  del  personal  d’administració  i  serveis  serà  elegit  per  votació  d’entre             

els   treballadors   del   centre   que   realitzin   aquestes   funcions.  

 

Votacions: Les  votacions  per  a  escollir  els  membres  del  Consell  Escolar  seran  personals,              

directes   i   secretes   i   no   s’admetrà   la   delegació   de   vot   ni   el   vot   per   correu.  

 

Secretari: El  �tular  del  centre  nomenarà  la  persona  que  ostentarà  el  càrrec  de              

secretari,  podent  recaure  la  designació  en  una  persona  que  no  sigui  membre  del              

Consell   Escolar.  

 

Comissió  electoral  : La  �tularitat  nomenarà  la  Comissió  Electoral  que  estarà  formada             

per   un   representant   de   cada   sector   i   serà   l’encarregada   d’ordenar   el   procés   electoral.  

 

Procés  electoral  : La  Comissió  Electoral  vetllarà  perquè  la  planificació  del  procés             

electoral  es  faci  amb  la  publicitat  adequada  i  amb  els  terminis  adients  per  garan�r  la                

màxima   par�cipació   de   la   comunitat   educa�va.  

 

Les   funcions   del   Consell   Escolar   són   les   següents:  

 

● Intervenir  en  la  designació  i  el  cessament  del  director  del  centre  d’acord  amb  el               
que   disposa   l’ar�cle   59   de   la   LODE.  

 
● Intervenir  en  la  selecció  i  l’acomiadament  del  professorat  del  centre  a  l’empara             

de   l’ar�cle   60   de   la   LODE.  
 

● Par�cipar  en  el  procés  d’admissió  d’alumnes,  garan�nt  la  subjecció  a  les  normes             
sobre   el   mateix.  

 
● Conèixer  la  resolució  de  conflictes  disciplinaris  i  vetllar  per  a  que  s’atenguin  a  la               

norma�va  vigent.  Quan  les  mesures  disciplinàries  adoptades  pel  director          
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corresponguin  a  conductes  de  l’alumnat  que  perjudiquin  greument  la          
convivència  del  centre,  el  Consell  Escolar,  a  instància  de  pares  o  tutors,  podrà              
revisar   la   decisió   adoptada   i   proposar,   en   el   seu   cas,   les   mesures   oportunes.  

 
● Aprovar  el  pressupost  del  centre  tant  pel  que  fa  al  fons  provinents  de              

l’Administració  com  a  les  quan�tats  autoritzades,  així  com  la  rendició  anual  de             
comptes.  

 
● Informar  i  avaluar  la  programació  general  del  centre  que  amb  caràcter  anual             

elaborarà   l’equip   direc�u.  
 

● Proposar,  en  el  seu  cas,  a  l’Administració  l’autorització  per  establir  percepcions            
als   pares   dels   alumnes   per   a   la   realització   d’ac�vitats   escolars   complementàries.  

 
● Par�cipar  en  l’aplicació  de  la  línea  pedagògica  global  del  centre  i  informar  les              

directrius  per  a  la  programació  i  el  desenvolupament  de  les  ac�vitats  escolars             
complementaries,   les   ac�vitats   extraescolars   i   els   serveis   escolars.  

 
● Aprovar,  a  proposta  del  �tular  del  centre,  les  aportacions  dels  pares  dels             

alumnes  per  la  realització  d’ac�vitats  extraescolars  i  els  serveis  escolars  quan            
així   ho   hagin   determinat   les   administracions   educa�ves.  

 
● Informar  els  criteris  sobre  la  par�cipació  del  centre  en  ac�vitats  culturals,            

espor�ves  i  recrea�ves,  així  com  en  aquelles  accions  assistencials  en  les  que  el              
centre   pogués   prestar   la   seva   col·laboració.  

 
● Fomentar  relacions  de  col·laboració  amb  altres  centres,  amb  fins  culturals  i            

educa�us.  
 

● Informar,   a   proposta   del   �tular,   el   reglament   de   règim   interior   del   centre.  
 

● Par�cipar  en  l’avaluació  de  la  marxa  general  del  centre  en  els  aspectes             
administra�us   i   docents.  

 
● Proposar  mesures  i  inicia�ves  que  afavoreixin  la  convivència  en  el  centre,  la             

igualtat  entre  homes  i  dones,  la  igualtat  de  tracte  i  no  discriminació,  la  resolució               
pacífica   de   conflictes   i   la   prevenció   de   la   violència   de   gènere.  

 
● Totes  aquelles  competències  que  siguin  atribuïdes  al  consell  escolar  per           

norma�va   d’aplicació   al   centre.  
 

Reunions  : El  Consell  Escolar  del  centre  es  reunirà  precep�vament  a  l’inici  i  a  la  fi  del                  

curs   escolar   i   quan   així   ho   acordi   el   �tular   del   centre.  

 

34  
 



 

NOFC  ACESCO  

 
Les  reunions  del  Consell  Escolar  es  duran  a  terme  d’acord  amb  les  següents  normes  de                

funcionament:  

 
● El  President  convocarà  als  membres  del  Consell  Escolar  a  pe�ció  del  �tular  del              

centre.   
 
● La   reunió   es   convocarà   per   escrit   i   amb   una   antelació   mínima   d’una   setmana.  
 
● La  convocatòria  ha  d’incloure,  com  a  mínim,  l’ordre  del  dia,  el  lloc,  la  data  i  l’hora                 

de  la  reunió.  El  Consell  Escolar  no  podrà  deliberar  ni  tractar  assumptes  que  no               
formin  part  de  l’ordre  del  dia  excepció  feta  que  hi  siguin  presents  tots  els  membres                
i   que   aquests   manifes�n   de   forma   unànime   la   seva   conformitat.   

 
● Un  cop  feta  la  convocatòria  quedarà  a  disposició  dels  membres  del  Consell  Escolar              

la   documentació   rela�va   als   assumptes   a   tractar.  
 
● El  Consell  Escolar  restarà  cons�tuït  en  primera  convocatòria  quan  assisteixin  la            

meitat  més  un  dels  seus  membres  i  en  segona  convocatòria  sigui  quin  sigui  el               
nombre   de   membres   assistents.  

 
● Tots  els  membres  del  Consell  Escolar  par�cipen  amb  veu  i  vot  en  les  deliberacions  i                

decisions   del   Consell   Escolar.  
 
● A  les  deliberacions  del  Consell  Escolar  poden  assis�r  amb  veu  però  sense  vot  altres               

òrgans  unipersonals  del  centre  o  tècnics  per  informar  sobre  qües�ons  de  la  seva              
competència   sempre   que   siguin   convocats   pel   �tular.  

 
● El  Consell  Escolar,  prendrà  normalment  les  seves  decisions  per  consens.  Si  no  és              

possible  es  prendran  els  acords  per  majoria  dels  membres  presents  amb  dret  a  vot,               
llevat  dels  casos  que  la  norma�va  determini  una  altra  majoria  qualificada.  En  cas              
d’empat,   el   vot   del   president   serà   qualificat   i   permetrà   el   desempat.  

● El  Consell  Escolar  del  Centre  vetllarà  pel  correcte  exercici  dels  drets  i  deures  de               
l’alumnat  i  el  compliment  efec�u  de  les  mesures  correctores  i  les  sancions.  Per              
facilitar  aquesta  tasca,  en  el  si  del  consell  es  cons�tuirà  una  comissió  de              
convivència.  

La  comissió  de  convivència  estarà  formada  pel  Director  del  Centre,  dos  representants             
del  professorat  i  un  representant  de  les  famílies  d’alumnes  membres  del  Consell             
Escolar,   i   un   representant   de   l’alumnat   del   Consell   Escolar.   

 
Les   funcions   de   la   comissió   de   convivència   seran:  
 

● Garan�r  una  aplicació  correcta  de  la  norma�va  de  disciplina  de           
l’alumnat.   

● Intervenir,  a  requeriment  del  Director/a  en  la  qualificació  de  les           
faltes   presumptament   comeses   per   l’alumnat.   
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● Col·laborar  en  a  planificació  de  mesures  preven�ves  i  en  la  mediació            

escolar.  
● Ser  escoltada  en  el  cas  que  el  Director/a  adop�  mesures  provisionals            

simultàniament   a   l’obertura   d’un   expedient.   
 
 Els  membres  de  la  comissió  de  convivència  que  �nguin  coneixement  pel  seu  càrrec  de                

dades  de  caràcter  personal,  excepte  en  aquells  casos  especialment  previstos  per  la             
norma�va,  no  podran  comunicar-les  a  tercers.  L’  incompliment  manifest  d’aquest           
deure,  comprovat  pel  Director/a  del  Centre  podrà  comportar  la  inhabilitació           
automà�ca  del  membre  de  la  comissió  per  con�nuar  exercint  les  seves  funcions  en              
el   si   d’aquesta.   

 
 
Renovació: El  Consell  Escolar  es  renovarà  cada  dos  anys  per  meitats,  d’acord  amb  el               

procediment  que  l’Administració  Educa�va  estableixi  i  sense  perjudici  que  es  cobreixin            

les   vacants   produïdes   durant   aquest   període.  

 

Vacants  : La  vacant  produïda  per  baixa  d’un  representant  dels  professors,  dels  pares  i               

mares  d’alumnes,  dels  alumnes  o  del  personal  d’administració  i  serveis  serà  coberta  pel              

candidat   no   electe   amb   major   nombre   de   vots   en   les   darreres   eleccions   realitzades.  

 

Foment  de  la  igualtat: El  Consell  Escolar  designarà,  a  proposta  del  �tular,  una  persona               

que  impulsi  mesures  educa�ves  que  fomen�n  la  igualtat  real  i  efec�va  entre  homes  i               

dones.   

 

 

Comissions  o  grups  de  treball  : El  �tular  podrà,  en  qualsevol  moment,  decidir  la               

creació  de  comissions  per  a  tractar  o  preparar  assumptes  que  requereixin  un  estudi              

previ  o  un  seguiment.  La  Comissió  la  formaran  membres  del  Consell  Escolar  amb              

l’assessorament   per�nent.  

 

5.1.2.-El   claustre   de   professors  
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El  claustre  de  professors  és  l’òrgan  propi  de  par�cipació  dels  professors  en  el  govern               

del  centre  i  té  la  responsabilitat  de  planificar,  coordinar  i  informar  sobre  els  aspectes               

educa�us   del   centre.  

 

El  claustre  de  professors  està  format  per  la  totalitat  del  personal  docent  del  centre  i                

està  presidit  pel  director  de  l’escola  que  podrà  delegar  la  seva  presidència  en  el               

subdirector   o   en   un   cap   d’estudis.  

 

Les   facultats   del   claustre   de   professors   són   les   següents:   

 

● Formular  a  l’equip  direc�u  i  al  consell  escolar  propostes  per  a  l’elaboració  dels              

projectes   educa�us    del   centre   i   de   la    programació   general    anual.   

 

● Aprovar  i  avaluar  la concreció  del currículum  i  tots  els  aspectes  educa�us  del              

projecte   educa�u   i   de   la   programació   general   anual.  

 

● Fixar  els criteris  referents  a  l’orientació, tutoria , avaluació  i recuperació  dels            

alumnes,   sense   perjudici   de   les   funcions   dels   òrgans   unipersonals   

 

● Proposar  inicia�ves  en  l’àmbit  de  l’experimentació  i  de  la  recerca  pedagògica  i  en  la               

formació   del   professorat .  

 

● Elegir   els   seus    representants    en   el   consell   escolar   del   centre.   

 

● Par�cipar  en  l’anàlisi  del funcionament  general del  centre,  l’evolució  del  rendiment            

escolar   i   els   resultat   de   les   avaluacions   internes   i   externes   en   què   par�cipi   el   centre.   

 

● Intervenir  en  l’aprovació  de  les  decisions  sobre  l’ estructura  organitza�va  i  les            

normes   d’organització   i   funcionament   del   centre   

 

● Proposar   mesures   i   inicia�ves   que   afavoreixin   la    convivència    al   centre.   
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Caràcter  : El  claustre  de  professors  es  pot  reunir  amb  caràcter  general  o  singular  i                

depenent   del   professorat   serà:  

 

- Claustre   de   professors   general.  

- Claustre   de   professors    d’infan�l   i   primària.  

- Claustre   de   professors   de   primària.  

- Claustre   de   professors   de   secundària.  

 

El  claustre  de  professors  reunit  amb  caràcter  singular  estarà  presidit,  per  delegació,  pel              

cap   d’estudis   del   nivell   educa�u   corresponent.  

 

Reunions  :  El  claustre  de  professors  es  reunirà  trimestralment  i  sempre  que  ho              

consideri  oportú  el  director,  el  cap  d’estudis  corresponent,  o  ho  sol·lici�  una  tercera              

part   dels   seus   membres.  

 

Acords  : El  claustre  de  professors  escolar  prendrà  les  seves  decisions  per  majoria              

simple.   En   cas   d’empat,   el   vot   del   president   serà   qualificat   i   permetrà   el   desempat.  

 

Quòrum  : El  claustre  de  professors  restarà  formalment  cons�tuït  sigui  quin  sigui  el              

nombre   de   membres   assistents.  

 

5.1.3.-   L’equip   direc�u  

 

L’equip   direc�u   està   format   pel   �tular,   el   director   del   centre   i   els   caps   d’estudis.  

Designació,  durada  i  cessament  : Els  càrrecs  de  l’equip  direc�u  són  nats  i  adquireixen  o                

perden   la   condició   de   membre   en   funció   del   càrrec   pel   qual   són   nomenats.   

Les   facultats   de   l’equip   direc�u   són   les   següents:  

 

● Elaborar   el    projecte   educa�u    i   la    programació   genera l   del   centre   
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● Executar  les  competències  que  li  puguin  ser  delegades  pel  �tular,  el  director  o  el               

consell   escolar.   

 

Les  reunions  són  convocades,  amb  una  antelació  mínima  de  tres  dies  naturals,  i              

presidides   pel   �tular   del   centre.  

 

Acords  : L’equip  direc�u  prendrà  les  seves  decisions  per  majoria  simple.  En  cas              

d’empat,   el   vot   del   president   serà   qualificat   i   permetrà   el   desempat.  

 

Quòrum  : L’equip  direc�u  restarà  formalment  cons�tuït  sigui  quin  sigui  el  nombre  de              

membres   assistents.  

 

5.2.-  DRETS  DE  LES  FAMÍLIES  A  SER  INFORMADES  I  CONCRECIONS  SOBRE            

L’INTERCANVI   D’INFORMACIÓ   ENTRE   EL   CENTRE   I   LES   FAMÍLIES  

 

Per  mitjà  de  la  carta  de  compromís  educa�u  s’ha  de  potenciar  la  par�cipació  de  les                

famílies  en  l’educació  dels  fills.  Les  famílies  s’han  d’avenir  a  compar�r  els  principis  que               

inspiren  la  carta.  El  Departament  ha  d’impulsar  les  orientacions  que  determinin  els             

con�nguts  per  a  l’elaboració  de  la  carta,  que  han  de  respectar  els  drets  i  les  llibertats                 

de  les  famílies  recollits  a  les  lleis.  S’ha  de  potenciar,  tal  i  com  es  recull  en  l’ar�cle  20  de                    

l’esmentada   llei   d’educació.  

 

En  el  capítol  III  dedicat  a  les  famílies  i  en  els  ar�cles  25  i  26  es  desplega  com  ha  de  ser                      

la  par�cipació  d’aquestes  en  el  procés  forma�u  de  llurs  fills  o  filles.  De  la  mateixa                

manera,   que   s’explicita   quina   ha   de   ser   la   forma   d’informar-les.  

 

Específicament  en  l’ar�cle  25,  es  determina  que  les  mares,  els  pares  o  els  tutors  dels                

alumnes,  a  més  dels  altres  drets  que  els  reconeix  la  legislació  vigent  en  matèria               

d’educació,  tenen  dret  a  rebre  informació  sobre  l’evolució  educa�va  de  llurs  fills.  Amb              

aquesta  finalitat,  el  Departament  ha  de  preveure  els  mitjans  necessaris  perquè  els             
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centres,  el  professorat  i  altres  professionals  puguin  oferir  assessorament  i  atenció            

adequada   a   les   famílies,   en   par�cular   per   mitjà   de   la   tutoria.  

 

Per   tot,   es   pot   deduir   que   les   famílies   tenen   dret   a   ser   informades   sobre:  

 

● El   projecte   educa�u.  

● El   caràcter   propi   del   centre.  

● Els   serveis   que   ofereix   el   centre   i   les   caracterís�ques   que   té.  

● La  carta  de  compromís  educa�u,  i  la  coresponsabilització  que  comporta  per  a             

les   famílies.  

● Les   normes   d’organització   i   funcionament   del   centre.  

● Les  ac�vitats  complementàries,  si  n’hi  ha,  les  ac�vitats  extraescolars  i  els  serveis             

que  s’ofereixen,  el  caràcter  voluntari  que  aquestes  ac�vitats  i  serveis  tenen  per             

a  les  famílies,  l’aportació  econòmica  que,  si  escau,  els  comporta  i  la  resta              

d’informació   rellevant   rela�va   a   les   ac�vitats   i   els   serveis   oferts.  

● La   programació   general   anual   del   centre.  

● Les   beques   i   els   ajuts   a   l’estudi.  

● Estar  informades  sobre  el  procés  d’aprenentatge  i  la  integració  socioeduca�va           

dels   seus   fills/es.   

● Col·laborar,  amb  el  professorat  i  els  tutors/es,  en  el  procés  d’ensenyament  i             

aprenentatge  dels  seus  fills/es  d’acord  amb  el  que  està  previst  al  present             

Reglament,  i  ser  escoltades  en  l’adopció  de  les  decisions  que  afec�n  l’orientació             

acadèmica   i   professional   dels   seus   fills/es.   

● Formar  part  de  l'Associació  de  Famílies  d'Alumnes  i  par�cipar  en  les  ac�vitats             

que   organitzi.  

● Par�cipar  en  el  control  i  la  ges�ó  del  Centre  mitjançant  els  seus/les  seves              

representants   en   el   Consell   Escolar.   

● Tenir  reunions  en  el  Centre  per  tractar  assumptes  relacionats  amb  l'educació  de             

llurs  fills/es,  en  la  forma  i  freqüència  que  preveu  la  norma�va  educa�va  de              

l’etapa   corresponent   en   el   marc   de   la   Programació   General   del   Centre.   

● Contribuir   a   la   convivència   entre   tots   els   membres   de   la   comunitat   escolar.  
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Par�nt  d’aquestes  premisses,  es  preveu  en  l’ar�cle  26  que  es  puguin cons�tuir             

associacions  de  pares  i  mares  d’alumnes  matriculats  en  el  centre  amb  la  finalitat              

essencial  de  facilitar  la  seva  par�cipació  en  les  ac�vitats  del  centre,  a  més  de  les                

establertes  per  la  norma�va  vigent  i  les  que  determinin  els  estatuts  de  les  dites               

associacions.  

 

Per  tot,  en  el  centre  ACESCO  s’estableixen  les  següents  mesures  en  relació  a  la               

par�cipació   de   l’AMPA:  

 

● Les  famílies  d'alumnes  poden  associar-se  d'acord  amb  la  norma�va  vigent.           

L'Associació  de  Famílies  d’Alumnes  es  regirà  pels  propis  estatuts  i  per  les             

normes   que   li   siguin   d’aplicació   com   a   persona   jurídica.   

● Totes   les   famílies   d'alumnes   seran   convidades   a   donar-se   d'alta   en   l'Associació.   

● L'Associació  de  Famílies  col·laborarà  amb  la  Direcció  del  Centre  per  tal  de             

garan�r  l'oferta  d'una  educació  que  promogui  el  ple  desenvolupament  de  la            

personalitat  de  l’alumnat  d'acord  amb  el  Caràcter  Propi,  el  Projecte  Educa�u  i  el              

present  Reglament.  4.  L'Associació  de  Famílies  d’Alumnes  podrà  u�litzar  els           

locals  del  Col·legi  prèvia  autorització  del/de  la  Titular  del  Centre,  que  vetllarà             

pel   normal   desenvolupament   de   la   vida   escolar.   

 

També  s’especifica  que  les  famílies  tenen  el  deure  de  respectar  el  projecte  educa�u  i  el                

caràcter  propi  del  centre,  el  dret  i  el  deure  de  par�cipar  ac�vament  en  l’educació  de                

llurs  fills,  el  deure  de  contribuir  a  la  convivència  entre  tots  els  membres  de  la  comunitat                 

escolar  i  el  dret  de  par�cipar  en  la  vida  del  centre  per  mitjà  del  consell  escolar  i  dels                   

altres   instruments   de   què   es   do�n   els   centres   en   exercici   de   llur   autonomia.  

  Els   deures   de   les   famílies   d’alumnes   són   els   següents:   

● Mantenir  relació  amb  els  tutors  de  llurs  fills  i  donar-los  la  informació  que              

sol·lici�n   en   ordre   a   assegurar   la   deguda   orientació   del   procés   educa�u.   
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● Adoptar  les  mesures  necessàries,  o  bé  sol·licitar  l’ajut  corresponent  en  cas  de             

dificultat,  per  tal  que  els  seus  fills/es  puguin  cursar  els  ensenyaments  obligatoris             

i   assisteixin   regularment   a   classe.   

● Conèixer  i  respectar  el  model  educa�u  del  Col·legi  tal  com  està  definit  en  el               

Caràcter  Propi,  el  Projecte  Educa�u  i  les  normes  con�ngudes  en  el  present             

Reglament.   

● Es�mular  els  seus  fills/es  perquè  duguin  a  terme  les  ac�vitats  forma�ves  que             

els   siguin   encomanades   al   Col·legi.   

● Par�cipar  ac�vament  en  l’educació  de  llurs  fills/es,  en  les  reunions  a  les  quals              

siguin  convocats  i  en  les  ac�vitats  que  s’organitzin  al  Col·legi,  amb  vista  a              

millorar   el   rendiment   escolar   dels   seus   fills/es.   

● Donar  suport  a  l’evolució  del  procés  educa�u  dels  seus  fills/es  i  a  les  decisions               

de  la  Direcció  i  del  Consell  Escolar  del  Centre  en  el  marc  de  les  competències                

respec�ves,  i  expressar  així  la  seva  corresponsabilitat  en  l’organització  i  el            

funcionament  del  Centre.  Conèixer  i  respectar  les  normes  establertes  pel           

Centre   i   l’autoritat   i   les   orientacions   educa�ves   del   professorat.   

● Contribuir  a  la  convivència  entre  tots  els  membres  de  la  comunitat  escolar  i              

fomentar  el  respecte  i  mantenir  en  tot  moment  un  comportament  educat  amb             

els  components  de  la  comunitat  educa�va,  amb  l’Equip  Direc�u  i  el  personal  del              

Centre.   

● Respectar  els  compromisos  adquirits  a  través  de  la  Carta  de  Compromís            

Educa�u.  

 

5.3.-    DRETS   I   DEURES   DELS   ALUMNES  

 

En  l’ar�cle  21  de  la  Llei  d’Educació  i  també  en  el  Decret  279/2006  �tol  2,  capítol  1.  Es                   

recullen  els  drets  dels  alumnes,  par�nt  de  la  premissa  que  s’ha  de  considerar  a               

l’alumnat  com  a  protagonista  del  procés  educa�u,  per  tant,  té  dret  a  rebre  una               

educació  integral  i  de  qualitat.  Aquest  fet  implica  que  a  més,  dels  drets  reconeguts  per                

la  Cons�tució,  l’Estatut  i  la  regulació  orgànica  del  dret  a  l’educació,  l’alumnat  té  drets               

especificats   com   a   propis.  
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Drets   dels   alumnes   (ar�cle   21    de   la   Llei   12/2009):  

 

● Accedir   a   l’educació   en   condicions   d’equitat   i   gaudir   d’igualtat   d’oportunitats.  

● Accedir   a   la   formació   permanent.  

● Rebre   una   educació   que   n’es�muli   les   capacitats,   en   �ngui   en   compte   el   ritme  

d’aprenentatge   i   n’incen�vi   i   en   valori   l’esforç   i   el   rendiment.  

● Rebre   una   valoració   objec�va   de   llur   rendiment   escolar   i   de   llur   progrés  

personal.  

● Ésser   informats   dels   criteris   i   els   procediments   d’avaluació.  

● Ésser   educats   en   la   responsabilitat.  

● Gaudir   d’una   convivència   respectuosa   i   pacífica,   amb   l’es�mul   permanent  

d’hàbits   de   diàleg   i   de   cooperació.  

● Ésser   educats   en   el   discurs   audiovisual.  

● Ésser   atesos   amb   pràc�ques   educa�ves   inclusives   i,   si   escau,   de   compensació.  

● Rebre   una   atenció   especial   si   es   troben   en   una   situació   de   risc   que  

eventualment   pugui   donar   lloc   a   situacions   de   desemparament.  

●   Par�cipar   individualment   i   col·lec�vament   en   la   vida   del   centre.  

●   Reunir-se   i,   si   escau,   associar-se,   en   el   marc   de   la   legislació   vigent.  

●   Rebre   orientació,   par�cularment   en   els   àmbits   educa�u   i   professional.  

●   Gaudir   de   condicions   saludables   i   d’accessibilitat   en   l’àmbit   educa�u.  

●   Gaudir   de   protecció   social,   en   l’àmbit   educa�u,   en   els   casos   d’infortuni   familiar  

o   accident.  

 

De  la  mateixa  manera,  la  llei  preveu  també,  de  forma  explícita  quins  han  de  ser  els                 

deures  de  l’alumnat  atent  a  la  seva  condició.  En  l’ar�cle  22  de  la  mateixa  els  apunta                 

detalladament:  

Deures   dels   alumnes   (Ar�cle   22   de   la   Llei   12/2009)  

1. Estudiar   per   aprendre   és   el   deure   principal   dels   alumnes   i   comporta   els  

deures   següents:  
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● Assis�r   a   classe.  

● Par�cipar   en   les   ac�vitats   educa�ves   del   centre.  

● Esforçar-se   en   l’aprenentatge   i   en   el   desenvolupament   de   les   capacitats  

personals.  

● Respectar   els   altres   alumnes   i   l’autoritat   del   professorat.  

 

2. Els   alumnes,   a   més   dels   deures   que   especifica   l’apartat   1,   i   sens   perjudici   de  

les   obligacions   que   els   imposa   la   norma�va   vigent,   tenen   els   deures   següents:  

 

● Respectar   i   no   discriminar   els   membres   de   la   comunitat   educa�va.  

● Complir   les   normes   de   convivència   del   centre.  

● Contribuir   al   desenvolupament   correcte   de   les   ac�vitats   del   centre.  

● Respectar   el   projecte   educa�u   i,   si   escau,   el   caràcter   propi   del   centre.  

● Fer   un   bon   ús   de   les   instal·lacions   i   el   material   didàc�c   del   centre.  

 

5.4.-  REGULACIÓ  I  CONSTITUCIÓ  D’ALTRES  AGRUPACIONS  QUE  POT  CONSTITUIR          

L’ALUMNAT  

En  l’ar�cle  23  de  la  llei  d’educació  es  determina  que  en  les  NOFC  s’han  d’explicitar  els                 

instruments  per  a  la  par�cipació  i  la  representació  dels  alumnes,  ,  atenent-ne  les              

caracterís�ques   i   l’edat,   i   d’acord   amb   les   orientacions   del   Departament.   

 

Aquestes  han  de  facilitar  la  presència  en  la  vida  del  centre,  el  diàleg  i  la                

corresponsabilització,  i  afavorir  el  compromís  en  l’ac�vitat  educa�va  del  centre,  per            

propiciar  la  formació  en  els  hàbits  democrà�cs  de  convivència,  sens  perjudici  d’ésser             

presents,   quan   correspongui,   en   el   consell   escolar.  

 

També,  concreta  que  els  alumnes,  des  de  l’inici  de  l’etapa  d’educació  secundària             

obligatòria,  poden  cons�tuir  associacions,  que  es  regeixen  per  les  lleis  reguladores  del             

dret  a  l’educació,  per  les  normes  reguladores  del  dret  d’associació,  per  les  disposicions              

establertes  per  aquesta  llei  i  les  normes  de  desplegament  i  pels  estatuts  de  l’associació.               

(Ar�cle   24   de   la   llei   12/2009).  
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 Les  associacions  d’alumnes  tenen  per  finalitat  essencial  promoure  la  par�cipació  dels             

alumnes  en  l’ac�vitat  educa�va  i  facilitar-los  l’exercici  dels  drets  i  el  compliment  dels              

deures.  Aquestes  s’han  d’inscriure  en  el  registre  corresponent,  només  als  efectes  de  la              

publicitat,  i  han  de  presentar  al  centre,  per  acreditar-se,  l’acta  de  cons�tució  i  els               

estatuts.   

 

Sens  perjudici  de  les  associacions  d’alumnes  a  què  fins  al  moment  s’ha  fet  referència,               

els  alumnes  dels  centres  educa�us  poden  cons�tuir  altres  agrupacions  d’acord  amb  les             

normes  de  desplegament  d’aquesta  llei  i  les  normes  d’organització  i  funcionament  del             

centre.  Entre  aquestes  agrupacions  s’inclouen  les  associacions  espor�ves  escolars,  que           

es   cons�tueixen   d’acord   amb   la   norma�va   corresponent.  

 

 

6.-  PROMOCIÓ  DE  LA  CONVIVÈNCIA,  PREVENCIÓ  I  RESOLUCIÓ  DE  CONFLICTES  I  LA             

MEDIACIÓ  

Promoure  la  convivència  dels  diferents  agents  en  el  centre  és  un  dels  principis  d’acció               

educa�va  per  a  contribuir  a  la  millora  del  procés  educ�u.  En  aquest  apartat,  tal  i  com                 

s’estableix  en  la  Llei  d’educació  i  en  la  carta  de  compromís  del  centre,  seguint  la                

proposta  de  l’ar�cle  23  del  Decret  102/2010,  s’apunten  la  previsió  i  definició             

d’inicia�ves  que  es  promocionen  en  el  centre  per  tal  de  fomentar  la  convivència  i  la                

resolució   pacífica   dels   conflictes,   considerant   la   mediació   com   un   dels   mecanismes.  

La  mediació  és  un  procediment  per  a  la  prevenció  i  la  resolució  dels  conflictes  que  es                 

puguin  produir  en  el  marc  educa�u,  per  mitjà  del  qual  es  dóna  suport  a  les  parts  en                  

conflicte   perquè   puguin   arribar   per   si   mateixes   a   un   acord   sa�sfactori.   

En   el   centre    ACESCO   contemplem   la   mediació   escolar   com   a   procés   inicial   per   resoldre  

  els   diferents   conflictes   que   puguin   sorgir   durant   tota   l’etapa   educa�va   de   l’alumnat.  

  En   cas   que   aquesta   mediació   escolar   no   sigui   possible,   s’u�litzaria   la   norma�va   vigent   i   

el   règim   intern   de   centre.   
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Es   pot   oferir   la   mediació   com   a   estratègia   de   reparació   o   de   reconciliació,   un   cop   

aplicada   una   mesura   correctora   o   una   sanció,   per   tal   de   restablir   la   confiança   entre   les   

persones   i   proporcionar   nous   elements   de   resposta   en   situacions   semblants   que   es   

puguin   produir.  

El   procés   de   mediació   es   pot   iniciar   a   instància   de   qualsevol   alumne   o   alumna,   per   tal   

d’aclarir   la   situació   i   evitar   la   possible   intensificació   del   conflicte,   o   per   oferiment   del  

  centre,   un   cop   detectada   una   conducta   contrària   o   greument   perjudicial   per   a   la  

  convivència.  

Si   el   procés   s’inicia   durant   la   tramitació   d’un   procediment   sancionador,   el   centre   ha   de   

disposar   de   la   confirmació   expressa   de   l’alumne   o   alumna,   i,   si   és   menor,   dels   seus  

  pares,   en   un   escrit   dirigit   al   director   o   a   la   directora   del   centre   on   cons�   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   previstos,i   no   es   poden   adoptar   les   mesures   provisionals,   o   bé   se   suspèn   

provisionalment   la   seva   aplicació   si   ja   s’haguessin   adoptat  

La  persona  mediadora,  després  d’entrevistar-  se  amb  l’alumne  o  l’alumna,  s’ha  deposar             
en  contacte  amb  la  persona  perjudicada  per  exposar-li  la  manifestació  favorable  de             
l’alumne  o  de  l’alumna  de  resoldre  el  conflicte  per  la  via  de  la  mediació  i  per  escoltar  la                   
seva  opinió  pel  que  fa  al  cas.  Quan  s’hagin  produït  danys  a  les  instal·lacions  o  al                 
material  dels  centres  educa�us  o  s’hagi  sostret  aquest  material,  el  director  o  la              
directora  del  centre  o  la  persona  en  qui  delegui  ha  d’actuar  en  el  procés  de  mediació  en                  
representació   del   centre.  

Si   la   persona   perjudicada   accepta   par�cipar   en   el   procés   de   mediació,   la   persona  

mediadora  ha  de  convocar  una  trobada  de  les  persones  implicades  en  el  conflicte  per               
concretar  l’acord  de  mediació  amb  els  pactes  de  conciliació  i/o  de  reparació  a  què               
vulguin   arribar.  

Els  acords  presos  en  un  procés  de  mediació  s’han  de  recollir  per  escrit.  Si  la  solució                 
acordada  inclou  pactes  de  conciliació,  aquesta  s’ha  de  dur  a  terme  en  el  mateix  acte.                
Només  s’entén  produïda  la  conciliació  quan  l’alumnat  reconegui  la  seva  conducta,  es             
disculpi   davant   la   persona   perjudicada   i   aquesta   accep�   les   disculpes.  
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Si  la  solució  acordada  inclou  pactes  de  reparació,  s’ha  d’especificar  a  quines  accions              
reparadores,  en  benefici  de  la  persona  perjudicada,  es  compromet  l’alumnat  i,  si  és              
menor,   els   seus   pares   i,   en   quin   termini   s’han   de   dur   a   terme.  

Només  s’entén  produïda  la  reparació  quan  es  duguin  a  terme,  de  forma  efec�va,  les               
accions  reparadores  acordades.  Aquestes  accions  poden  ser  la  res�tució  de  la  cosa,  la              
reparació  econòmica  del  dany  o  la  realització  de  prestacions  voluntàries,  en  horari  no              
lec�u,   en   benefici   de   la   comunitat   del   centre.  

Si  el  procés  de  mediació  es  du  a  terme  un  cop  iniciat  un  procediment               
sancionador,produïda  la  conciliació  i,  si  n’hi  haguessin,  complerts  els  pactes  de            
reparació,  la  persona  mediadora  ho  comunicarà  per  escrit  al  director  o  a  la  directora               
del  centre  i  l’instructor  o  instructora  de  l’expedient  formularà  la  proposta  de  resolució              
de   tancament   de   l’expedient   disciplinari.  

Si  el  procés  de  mediació  finalitza  sense  acord,  o  si  s’incompleixen  els  pactes  de               
reparació  per  causes  imputables  a  l’alumne  o  l’alumna  o  als  seus  pares,  la  persona               
mediadora  ho  ha  de  comunicar  al  director  o  directora  del  centre  per  tal  d’iniciar               
l’aplicació  de  mesures  correctores  o  el  procediment  sancionador  corresponent.  Si  el            
procés  de  mediació  es  duia  a  terme  un  cop  iniciat  un  procediment  sancionador,  el               
director  o  la  directora  del  centre  ordenarà  la  con�nuació  del  procediment  sancionador             
corresponent.  

Des  d’aquest  moment,  es  reprèn  el  còmput  dels  terminis  previstos  a  la  norma�va  i  es                
poden   adoptar   les   mesures   provisionals   previstes.  

Quan   no   es   pugui   arribar   a   un   acord   de   mediació   perquè   la   persona   perjudicada   no  

accep�  la  mediació,  les  disculpes  de  l’alumne  o  l’alumna  o  el  compromís  de  reparació               
ofert,  o  quan  el  compromís  de  reparació  acordat  no  es  pugui  dur  a  terme  per  causes                 
alienes  a  la  voluntat  de  l’alumne  o  l’alumna,  aquesta  ac�tud  ha  de  ser  considerada  com                
a   circumstància   que   pot   disminuir   la   gravetat   de   la   seva   actuació.   

La  persona  mediadora  pot  donar  per  acabada  la  mediació  en  el  moment  que  apreciï               
manca  de  col·laboració  en  un  dels  par�cipants  o  l’existència  de  qualsevol  circumstància             
que   faci   incompa�ble   la   con�nuació   del   procés   de   mediació.  

El  procés  de  mediació  s’ha  de  resoldre  en  el  termini  màxim  de  quinze  dies  des  de  la                  
designació  de  la  persona  mediadora.  Les  vacances  escolars  de  Nadal  i  de  Setmana              
Santa   interrompen   el   còmput   del   termini.  

Com  que  encara  no  hi  ha  una  cultura  de  la  mediació  prou  desenvolupada  en  el  nostre                 

centre,  ja  que  aquest  mecanisme  de  resolució  de  conflictes  és  rela�vament  nou,             

inicialment   els   mediadors   seran   els   tutors   o   els   membres   del   gabinet   psicopedagògic.  
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6.1.-   DEFINICIÓ   DE   LES   IRREGULARITATS   EN   LA   CONDUCTA   DE   L’ALUMNAT   

Par�nt  de  tot  l’exposat  en  el  punt  anterior,  en  aquest  apartat  es  defineixen,  les               

conductes  que  es  consideren  contràries  a  la  convivència,  ja  siguin  considerades  de             

caràcter   lleu   o   greu.  

 

▪ Conductes  o  faltes  contràries  a  la  convivència  o  conductes  lleus  i  que  seran              

mereixedores   de   correcció   són   les   següents:   

  

● Les   faltes   injus�ficades   de   puntualitat   a   l'horari   del   Col·legi.   

● Les  faltes  injus�ficades  d'assistència  a  classe  o  a  altres  ac�vitats  educa�ves            

organitzades   pel   Centre.   

● Qualsevol  acte  d'incorrecció  i  desconsideració  amb  els  altres  membres  de  la            

comunitat   educa�va.   

● Qualsevol  acte  injus�ficat  que  alteri  el  desenvolupament  normal  de  les           

ac�vitats   del   Centre,   especialment   de   les   ac�vitats   d’avaluació.   

● El  deteriorament  no  greu,  causat  intencionadament,  de  les  dependències  del           

Centre,  del  material  d’aquest  o  dels  objectes  i  les  per�nences  dels  altres             

membres   de   la   comunitat   educa�va.   

● Els  actes  d’indisciplina  que,  a  criteri  del  professor/a  corresponent,  no  �nguin            

caràcter   greu.   

● Les  injúries,  ofenses,  amenaces,  vexacions  o  humiliacions  a  qualsevol  membre           

de  la  comunitat  educa�va  o  que  atemp�n  contra  llur  in�mitat  inclosos  quan  es              

facin   per   mitjà   de   les   xarxes   digitals,   quan   no   �nguin   la   consideració   de   greus.   

● La  captura,  emmagatzemament,  tractament  o  difusió,  per  mitjans  analògics  o           

digitals,  de  dades  de  caràcter  personal,  inclosa  la  imatge  i  veu,  de  membres  de               

la   comunitat   educa�va   quan   no   �nguin   la   consideració   de   greus.   

 

▪ Conductes   o   faltes   que   es   consideren   afecten   greument   a   la   convivència:  
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Seguint  la  norma�va  vigent,  concretament  en  l’ar�cle  37,  es  descriuen  les  conductes  de              

l’alumnat  que  es  consideren  faltes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en  el              

centre   escolar:   

Les  conductes  de  l’alumnat  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  que  seran             

considerades  faltes  greus  i,  en  conseqüència,  seran  mereixedores  de  sanció  són  les             

següents:   

 

● Els  actes  greus  d’indisciplina,  les  injúries,  ofenses,  agressions  �siques,          

amenaces,  canvis  o  suplantació  de  la  iden�tat  digital,  vexacions  o  humiliacions  a             

qualsevol  membre  de  la  comunitat  educa�va,  el  deteriorament  intencionat  de           

llurs  per�nences  i  els  actes  que  atemp�n  greument  contra  llur  in�mitat  o  llur              

integritat  personal,  inclosos  quan  es  facin  per  mitjà  de  xarxes  digitals  i/o             

aparells   tecnològics.  

 

● L’alteració  injus�ficada  i  greu  del  desenvolupament  normal  de  les  ac�vitats  del            

Centre,  especialment  les  d’avaluació,  la  falsificació  o  la  sostracció  de  documents            

i  materials  acadèmics  i  la  suplantació  de  personalitat  en  actes  de  la  vida  escolar,               

inclosa   la   suplantació   de   la   iden�tat   en   xarxes   informà�ques.   

 

● El  deteriorament  greu  causat  intencionadament,  de  les  dependències  o  els           

equipaments   del   Centre,   i   del   material   d’aquest.   

 

● Els  actes  o  la  possessió  de  mitjans  o  substàncies  que  puguin  ésser  perjudicials              

per   a   la   salut,   i   la   incitació   a   aquests   actes   i   especialment   la   incitació   al   consum.  

 

● La   comissió   reiterada   d’actes   contraris   a   les   normes   de   convivència   del   Centre.  

 

● Les  actuacions  i  les  incitacions  a  actuacions  perjudicials  per  a  la  salut  i  la               

integritat   personal   dels   membres   de   la   comunitat   educa�va   del   Centre.   
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● La  captura,  emmagatzemament,  tractament  o  difusió,  per  mitjans  analògics  o           

digitals,  de  dades  de  caràcter  personal,  inclosa  la  imatge,  el  vídeo,  l’animació,  el              

text  o  la  veu,  de  qualsevol  membre  de  la  comunitat  educa�va  sense  el  seu               

consen�ment   exprés,   quan   se’n   derivin   conseqüències   greus   per   als   mateixos.   

 

● Els  actes  o  les  conductes  a  què  fa  referència  l’apartat  1  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.  També            

quan  es  realitzin  contra  l’alumnat  més  vulnerable  per  les  seves  caracterís�ques            

personals,   socials   o   educa�ves.  

 

En  cas  de  dubte  pel  que  fa  la  gravetat  de  la  falta  comesa  per  un  alumne,  s’atendrà  al                    

criteri   de   la   comissió   de   convivència   del   Consell   Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.-   MESURES   CORRECTORES   DE   LES   IRREGULARITATS   DE   L’ALUMNAT  

 

En  l’ar�cle  36  d  la  Llei  d’educació  vigent,  es  concreta  que  l’aplicació  de  mesures               

correctores  i  sancions  no  pot  privar  els  alumnes  de  l’exercici  del  dret  a  l’educació  ni,  en                 

l’educació  obligatòria,  del  dret  a  l’escolarització.  En  cap  cas  no  es  poden  imposar              

mesures  correctores  ni  sancions  que  atemp�n  contra  la  integritat  �sica  o  la  dignitat              

personal   dels   alumnes.  

 

 La  imposició  de  mesures  correctores  i  sancionadores  ha  de  tenir  en  compte  el  nivell                

escolar  en  què  es  troben  els  alumnes  afectats,  llurs  circumstàncies  personals,  familiars  i              
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socials  i  la  proporcionalitat  amb  la  conducta  o  l’acte  que  les  mo�va,  i  ha  de  tenir  per                  

finalitat   contribuir   al   manteniment   i   la   millora   del   procés   educa�u   dels   alumnes.   

 

Par�nt  d’aquests  principis,  a  con�nuació  es  detallen  les  mesures  i  pautes  d’actuació             

que  s’estableixen  com  a  centre  per  actuar  de  forma  homogènia  tots  els  professionals              

de  l’escola  ACESCO.  D’aquesta  manera,  també  s’estableix  el  protocol  a  seguir  per             

informar   a   les   famílies.  

 

▪ Les  sancions,  com  a mesures  correctores  de  les  irregularitats  per           

conductes   contràries   a   la   convivència   de   caràcter   lleu  

 

Les  mesures  correctores  d’aquestes  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència            

seran   les   següents,   segons   les   circumstàncies:   

  

▪ Mesures   correctores   que   pot   aplicar   qualsevol   professor/a:   

 

▪ Amonestació   oral.   

▪ Compareixença   immediata   davant   del   Cap   d’estudis   o   del   Director/a   del   Centre.   

▪ Privació   del   temps   d’esbarjo.   

 

 

 

 

▪ Mesura  correctora  que  poden  aplicar  el  tutor  de  l’alumne/a,  el  Cap            

d’estudis   el   Director/a   del   Centre:  

 

● Amonestació  escrita,  que  serà  donada  a  conèixer  a  la  família  de  l’alumne/a  si              

aquest/a   és   menor   d’edat.   

 

▪ Mesures  correctores  que,  escoltat  l’alumne/a  pot  aplicar  el  Cap          

d’estudis   de   l’etapa   corresponent   o   el   Director/a   del   Centre:   
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● Realització  de  tasques  educadores  per  a  l’alumne/a,  en  horari  no  escolar  i  per              

un   període   no   superior   a   dues   setmanes.   

● Suspensió  del  dret  a  par�cipar  en  ac�vitats  no  lec�ves  del  Centre  per  un              

període   màxim   d’un   mes.  

● Canvi   de   grup   per   un   període   màxim   d’una   setmana.   

● Suspensió  del  dret  d’assistència  a  determinades  classes  per  un  període  no            

superior  a  cinc  dies  lec�us,  durant  el  qual  l’alumne/a  romandrà  en  el  Centre  i               

realitzarà   els   treballs   acadèmics   que   se   li   encomanin.   

● Sempre   que   sigui   possible,   ac�vitats   d’u�litat   social   per   al   Centre   educa�u.  

 

▪ De  qualsevol  mesura  correctora  de  les  indicades  en  les  lletres  b)  i  c)  de  l’apartat                

anterior,  n’ha  de  quedar  constància  escrita  en  l’expedient  escolar  de  l’alumne            

amb  explicitació  de  quina  és  la  conducta  que  l’ha  mo�vada,  i  la  seva  família  en                

serà   oportunament   informada.   

 

▪ De  qualsevol  mesura  correctora  de  les  indicades  a  les  lletres  b)  i  c)  de  l’apartat                

2,   n’ha   de   ser   informat   l’alumne/a   i,   si   és   menor   de   18   anys,   la   seva   família.   

 

▪ L’alumne  i,  si  és  menor  de  18  anys,  la  seva  família,  podran  reclamar  contra  les                

mesures  correctores  que  se  li  hagin  imposat  en  els  termes  establerts  en  aquest              

Reglament.  La  reclamació  serà  feta  davant  el  Director/a  del  Centre  que  resoldrà             

de   forma   mo�vada   la   reclamació.   

▪ Les  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  prescriuran  pel  transcurs            

del  termini  d’un  mes  comptat  a  par�r  de  la  seva  comissió.  Les  mesures              

correctores   prescriuran   en   el   termini   d’un   mes   des   de   la   seva   imposició  

 

 

La  imposició  de  sancions  per  conductes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en              

el  Centre  i  considerades  faltes  greus  en  l’ar�cle  anterior  correspondrà  al            

Director/a   del   Col·legi.   
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● Suspensió  del  dret  a  par�cipar  en  ac�vitats  no  lec�ves,  extraescolars  i/o            

complementàries.   

 

● Suspensió  del  dret  d’assis�r  al  Centre  o  a  determinades  classes,  en  tots  dos              

supòsits  per  a  un  període  màxim  de  tres  mesos  o  pel  temps  que  res�  fins  a  la                  

finalització   del   curs   acadèmic,   si   són   menys   de   tres   mesos.   

 

● Inhabilitació   defini�va   per   cursar   estudis   al   Centre.   

 

● Realització  de  tasques  educadores  per  a  l’alumne/a  en  horari  lec�u  i  per  un              

període   no   superior   a   un   mes.   

 

● Reparació  econòmica  dels  danys  causats  al  material  del  Centre  o  bé  a  d’altres              

membres   de   la   comunitat   educa�va.  

 

● Realització   d’ac�vitats   d’u�litat   social   per   al   Centre.   

 
 

● Res�tució  d’all  que  s’hagi  sostret.  Així  mateix,  l’alumne  al  que  se  li  hagi  obert               

un  expedient  disciplinari,  en  els  termes  previstos  en  aquest  Reglament,  que            

hagi  finalitzat  amb  qualsevol  �pus  de  sanció,  no  podrà  ser  delegat  de  curs  ni               

durant   el   curs   en   el   que   se   li   hagi   obert   l’expedient   ni   en   el   posterior.   

 

▪ La  sanció  a  un  alumne  amb  la  suspensió  del  dret  a  par�cipar  en  determinades               

ac�vitats  educa�ves  no  implicarà  la  pèrdua  del  dret  a  l’avaluació  con�nua  ni             

l’obligació  de  l’alumne  de  realitzar  determinats  treballs  acadèmics.  Per  a  aquest            

fi  ela  tutor/a  lliurarà  a  l’alumne  un  pla  de  treball  de  les  ac�vitats  que  ha  de                 

realitzar  i  establirà  les  formes  de  seguiment  i  control  durant  els  dies  de  no               

assistència  al  Centre.  Aquest  pla  de  treball  podrà  consis�r  en  la  realització  de              

lectures,   exercicis,   en   l’estudi   de   temes,   etc.   
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▪ Per  garan�r  l’efecte  educa�u  de  l’aplicació  de  les  sancions  que  compor�n  la             

pèrdua  del  dret  a  assis�r  temporalment  al  Centre  en  les  etapes  d’escolarització             

obligatòria  es  procurarà  l’acord  de  la  família.  Quan  no  s’ob�ngui  aquest  acord,             

la  resolució  que  imposa  la  sanció  expressarà  mo�vadament  les  raons  que  ho             

han   impedit.   

 

▪ La  sanció  d’inhabilitació  defini�va  per  cursar  estudis  en  el  Centre,  en  les  etapes              

obligatòries,  ha  de  garan�r  a  l’alumne  un  lloc  escolar  en  un  altre  centre.  El               

Departament  d’Ensenyament  ha  de  disposar  el  que  sigui  per�nent  quan  el            

Centre  afectat  no  pugui  ges�onar  directament  la  nova  escolarització  de           

l’alumnat   en   qües�ó.   

 

▪ Quan  s’imposin  les  sancions  previstes  en  les  lletres  a)  i  b)  de  l’apartat  1,  i  a                 

pe�ció  de  l’alumne,  el  Director/a  del  Col·legi  podrà  aixecar  la  sanció  o  acordar  la               

readmissió,   prèvia   constatació   d’un   canvi   posi�u   en   la   seva   ac�tud.   

 

▪ Quan,  en  ocasió  de  la  presumpta  comissió  de  faltes  greument  perjudicials  per  a              

la  convivència,  l’alumne/a  i  la  seva  família  ,  si  és  menor  d’edat,  reconeixen  de               

manera  immediata  la  comissió  dels  fets  i  accepten  la  sanció  corresponent,  la             

Direcció  imposa  i  aplica  directament  la  sanció  mitjançant  una  resolució           

consensuada.  Tanmateix,  ha  de  quedar  constància  escrita  del  reconeixement  de           

la  falta  comesa  i  de  l’acceptació  de  la  sanció  per  part  de  l’alumne  i,  en  els                 

menors   d’edat,   de   la   seva   família.   

  

▪ Graduació   de   les   sancions   que   corregeixen   les   faltes   esmentades   

 

Els  criteris  que  s’han  de  seguir  en  la  graduació  de  les  sancions,  tal  i  com  s’expliciten  en                  

el   punt   3   de   l’ar�cle   24   de   l’esmentat   decret,   són   els   següents:  

 

● Les   circumstàncies   personals,   familiars   i   socials   i   l’edat   de   l’alumnat   afectat  
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● La   proporcionalitat   de   la   sanció   amb   la   conducta   o   acte   que   la   mo�va  

● La  repercussió  de  la  sanció  en  la  millora  del  procés  educa�u  de  l’alumnat              

afectat   i   la   resta   de   l’alumnat  

● L’existència  d’un  acord  explícit  amb  els  progenitors  o  tutors  legals,  en  el  marc              

de  la  carta  de  compromís  educa�u  subscrita  per  la  família,  per  administrar  la              

sanció   de   manera   compar�da  

● La   repercussió   objec�va   en   la   vida   del   centre   de   l’actuació   que   se   sanciona  

● La   reincidència   o   reiteració   de   les   actuacions   que   se   sancionen  

 

▪  Les  faltes  considerades  greus  podran  ser  objecte  de  sanció  amb  la  prèvia              

instrucció  d’un  expedient  disciplinari.  Per  a  aquestes  mesures,  correspon  a  la            

direcció  del  centre  imposar  la  sanció  en  la  resolució  de  l’expedient  incoat  a              

l’efecte,  sense  perjudici  que  la  mesura  correctora  incorpori  alguna  ac�vitat           

d’u�litat  social  per  al  centre  i,  en  el  seu  cas,  del  rescabalament  de  danys  que  es                 

puguin   establir   de   manera   complementària   en   la   resolució   del   mateix   expedient.  

 

A   l’expedient   s’estableixen:   

 

● Els   fets  

● La   responsabilitat   de   l’alumnat   implicat  

● La   proposta   de   sanció  

● Les   ac�vitats   d’u�litat   social,   si   és   el   cas  

● L’import   de   reparació   o   res�tució   dels   danys   afectats  

 

Les  faltes  i  sancions  prescriuen  respec�vament  als  tres  mesos  de  la  seva  comissió  i  de                

la   seva   imposició.  

 

▪ Procediment   d’informació   a   les   famílies  

 

● Les  mesures  recollides  en  els  apartats  anteriors  s’han  de  comunicar  a  les             

famílies  formalment,  progenitors  o  tutors  legals  quan  aquests  són  menors           
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d’edat,  i  n’ha  de  quedar  constància  escrita  de  la  seva  adopció  i  amb  l’explicació               

de   la   conducta   que   l’ha   mo�vat   en   l’expedient.  

 

● Un  cop  resolt  l’expedient  per  la  direcció  del  centre,  i  a  instàncies  dels              

progenitors  o  tutors  legals  o  de  l’alumnat  afectat  si  és  major  d’edat,  el  consell               

escolar  pot  revisar  la  sanció  aplicada  sens  perjudici,  de  la  presentació  dels             

recursos  o  reclamacions  per�nents  davant  dels  serveis  territorials         

corresponents.  

 

● Qualsevol  fet  que  pugui  ser  cons�tu�u  de  delicte  o  falta  penal,  el  Director/a  del               

Centre  el  comunicarà  al  Ministeri  Fiscal.  Això  no  és  obstacle  perquè  con�nuï  la              

tramitació  de  l’expedient  disciplinari  fins  a  la  seva  resolució  i  imposició  de  la              

sanció,   si   escau.   

 

● L’alumnat  que,  intencionadament  o  per  negligència,  causi  danys  a  les           

instal·lacions  o  el  material  del  Centre  o  en  sostreguin  material  han  de  reparar              

els  danys  o  res�tuir  el  que  hagin  sostret,  sens  perjudici  de  la  responsabilitat  civil               

que  els  correspongui,  a  ells  mateixos  a  les  seves  famílies,  en  els  termes  que               

determina   la   legislació   vigent.   

 

 

 

 

 

 

 

NORMES   D’ORGANITZACIÓ   I   FUNCIONAMENT   DEL   CENTRE   

 

Per  a  un  normal  desenvolupament  de  l’ac�vitat  escolar,  es  requereix  el  compliment             

d’unes  normes  que  es�mulin  l’hàbit  d’estudi  i  convivència,  dins  d’un  clima  d’ordre,  de              

56  
 



 

NOFC  ACESCO  

 
llibertat,  de  disciplina,  de  respecte  mutu  i  de  solidaritat  sota  el  denominador  comú              

d’una   total   responsabilitat   individual.  

 

Normes   de   convivència  

 

▪ Entrades   i   sor�des   del   centre  

 

● Les  portes  del  col·legi  s’obriran  10  minuts  abans  de  l’hora  assenyalada  per  l’inici              

de   les   classes   i   es   tancaran   5    minuts   després.  

●  Els  alumnes  entraran  i  sor�ran  pel  carrer  Bailèn.  Els  que  arribin  tard  entraran               

pel  carrer  Pau  Casals.  La  porta  d’aquest  carrer  no  s’obrirà  fins  que  es  tanqui  la                

del   carrer   Bailèn.  

● És  obligatori  assis�r  amb  puntualitat  a  totes  les  classes,  jus�ficant  els  retards  i              

les  sor�des  abans  d’hora.  Un  cop  iniciades  les  classes,  els  alumnes  d’ESO  no              

podran   incorporar-se   a   l’aula   fins   a   l’hora   següent.   

● Els  pares  dels  alumnes  que  arribin  tard  al  centre  hauran  de  signar  el  retard.               

L’acumulació  de  retards  no  jus�ficats  podrà  comportar  una  sanció  lleu  a            

l’alumne.   

●  Les  sor�des  o  entrades  de  classe  per  visita  mèdica  o  altres  mo�us  s’hauran               

d’ajustar,   si   és   possible,   als   canvis   d’hora   o   a   l’esbarjo.   

● Respectant  l’horari  establert,  l’alumnat  ha  d’entrar  i  sor�r  de  les  aules  en  filera,              

amb   correcció,   sense   cridar   ni   formar   escàndols.  

●  En  cas  d’absència  en  una  ac�vitat  d’avaluació,  l’alumne  podrà  realitzar  la  prova              

el  dia  que  es  reincorpori  al  Centre  (en  el  cas  d’Educació  Primària).  A  ESO  per                

poder  fer  l’examen  caldrà  portar  el  jus�ficant  mèdic  o  el  de  l’organisme  oficial              

que  correspongui;  en  cas  contrari  l’examen  quedarà  avaluat  amb  la  nota            

mínima.   

● Si  no  hi  ha  una  causa  jus�ficada,  no  es  recolliran  treballs  que  es  presen�n  fora                

del   termini   indicat.  
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● Els  alumnes  no  poden  abandonar  el  centre  durant  l’horari  lec�u.  Quan  un             

alumne  hagi  de  sor�r  l’ha  de  recollir  el  pare,  la  mare  o  un  adult  autoritzat  per                 

aquests   que   se’n   faci   càrrec.  

●  Davant  la  necessitat  de  sor�r  de  classe  en  hores  lec�ves,  es  respectarà,  amb  el                

degut  silenci,  el  treball  dels  altres  grups,  podent,  tant  el  professorat  com  el              

personal   d’administració   i   serveis,   cridar   l’atenció   i   no�ficar   aquestes   faltes.  

● Les  faltes  d’assistència  s’hauran  de  jus�ficar  telefònicament  el  mateix  dia  i  per             

escrit  a  través  de  l’agenda.  Els  retards  també  s’hauran  de  jus�ficar  per  escrit  el               

dia  següent.  Si  el  mo�u  és  conegut  prèviament  es  presentarà  el  jus�ficant  al              

tutor  respec�u  abans  de  l’absència.  Si  això  no  fos  possible  quan  l’alumne  torni              

a   l’escola   s’haurà   de   jus�ficar   per   escrit.  

●  L’assistència  a  l’escola  en  horari  escolar  és  obligatòria.  Es  considerarà  una  falta              

d’assistència   quan   l’alumne   entri   més   de   quinze   minuts   tard   a   l’aula.   

● Quan  l’alumne  presen�  absen�sme,  el  tutor  després  d’escoltar  l’alumne  i  la            

família,  farà  un  informe  per  escrit  que  presentarà  a  la  Direcció  i  es  comunicarà               

als   Serveis   Socials.  

 

▪ Espais  

 

● Els  alumnes  no  poden  estar  en  els  passadissos  .Quan  un  alumne  sigui  cas�gat              

fora   de   classe   hi   ha   d’haver   un   altre   professor   que   se’n   faci   càrrec.  

● Els   alumnes   no   poden   entrar   a   la   sala   de   professors   ni   als   despatxos   .  

● A  l’hora  de  l’esbarjo,  les  aules  i  els  passadissos  hauran  de  restar  buits.              

S’apagaran   els   llums   i   es   tancarà   la   porta   de   la   classe   si   fos   necessari.  

● Els  alumnes  hauran  de  ser  al  pa�  en  la  zona  assignada  a  cada  curs.  No  es  podrà                  

pujar   més   amunt   del   primer   nivell   de   la   grada.   

● Els  lavabos  no  són  zones  de  joc.  S’han  d'u�litzar  correctament  i  no  hi  pot  entrar                

més   d'una   persona.  

● Queden  prohibits  tots  aquells  jocs  que  �nguin  un  tarannà  vexa�u  o  que  siguin              

d’índole   violenta,   ja   sigui   en   el   pa�   o   en   la   resta   de   l’escola.   
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▪ Material   escolar  

 

● S’ha  de  tenir  cura  del  material  escolar:  agenda,  llibres,  llibretes...  i  mantenir-lo             

en   un   estat   digne.  

● L’agenda  és  una  eina  d’organització  de  l’alumne  i  de  comunicació  entre  l’escola,             

l’alumne  i  la  família.  En  tot  moment  estarà  subjecta  a  les  mateixes  normes  de               

presentació  dels  treballs  escolars.  Tots  els  alumnes  han  de  tenir  l’agenda  i  és              

obligatori  dur-la  sempre  a  l’escola.  En  cas  de  pèrdua  es  reposarà            

immediatament.  

● Els  alumnes  han  de  portar  els  llibres  i  el  material  necessari  per  al  normal               

desenvolupament   de   l’ac�vitat   escolar.  

● El  material  de  l’escola  és  un  bé  comú  i  s’ha  de  fer  un  bon  ús.  Els  alumnes  a                   

par�r   de   2n   d’ESO   romandran   en   la   mateixa   classe   i   en   el   mateix   pupitre   durant   

tot  el  curs.  A  principi  de  curs  s’han  de  comunicar  els  desperfectes  al  tutor  que  si  fos                  

necessari   prendrà   nota   per   escrit.  

● L’alumnat   té   l’obligació   de   col·laborar   en   el   manteniment   i   la   higiene   del   Centre.  

 

▪ Ús   d’aparells   electrònics .   

 

No  és  permès  l’ús  de  telèfons  mòbils  ni  d’aparells  electrònics  dins  del  recinte              

escolar  per  part  dels  alumnes.  L’ús  incorrecte  d’aquest  material  ocasionarà  una            

mesura  correctora  per  a  l’alumne  i  l’aparell  es  requisarà.  Les  famílies  hauran  de              

sol·licitar  una  entrevista  amb  el  Director  o  Cap  d’estudis  de  l’etapa            

corresponent   en   la   qual   se’ls   farà   entrega   de   l’aparell  

 

▪ Uniforme  

 

És  obligatori  l’ús  diari  de  l’uniforme  que  la  Titularitat  ha  establert  en  cadascuna  de  les                

etapes  educa�ves.  L’uniforme  tant  de  ves�r  com  espor�u  s’han  de  portar            

correctament.   

 

59  
 



 

NOFC  ACESCO  

 
Durant  les  sessions  d’educació  �sica  els  alumnes  hauran  de  portar  l’equipament            

espor�u  de  l’escola  i  cap  altre  material  que  pugui  ser  potencialment  perillós  per  a  ells  o                 

per   als   seus   companys   com   rellotges,   arracades,   anells,   cadenes,   pircings   etc.  

 

▪ Ordre   i   treball.   

 

● Els  alumnes  han  de  fer  cas  immediat  dels  adver�ments  dels  professors  i  del              

personal   no   docent   del   centre.   

● No  es  pujarà  a  les  classes  ni  es  lliurarà  als  alumnes  cap  material  ni  d’altres  coses                 

que   s’hagin   pogut   oblidar,   un   cop   iniciada   la   jornada   escolar.   

● Un  cop  finalitzada  la  jornada  escolar  no  es  podrà  pujar  a  les  aules  per  recollir                

llibres,   roba   ni   altres   materials.   Les   aules   romandran   tancades.   

● No  es  pot  interrompre  el  normal  funcionament  de  les  classes  amb  ac�tuds             

incorrectes.   

● Quan  els  alumnes  es  desplacin  d’una  classe  a  una  altra  ho  faran  en  ordre,  tot                

procurant   de   guardar   el   màxim   silenci.   

● Cal   baixar   les   escales   i   caminar   pels   passadissos   sense   cridar.   

● No   es   pot   sor�r   de   les   aules   sense   el   permís   del   professor.  

● Dins   del   col·legi   està   prohibit   menjar   xiclets,   pipes   i   d’altres   productes   similars.   

● Els  entrepans  de  l’esmorzar  es  menjaran  només  al  pa�  a  excepció  dels  alumnes              

d’Educació  Infan�l  o  aquells  alumnes  que  per  alguna  causa  jus�ficada  hagin  de             

romandre   a   l’aula   amb   l’autorització   del   professor   o   persona   responsable.  

  

 

 

▪ Comunicació.   

 

● Quan  els  pares  hagin  de  comunicar  una  incidència  hauran  de  seguir  el  següent              

protocol:  primer  parlar  amb  el  tutor  (o  amb  el  professor  de  l’àrea  que              

correspongui);  si  no  es  pot  resoldre,  parlar  amb  el  cap  d’estudis  i,  finalment,  si               

cal,   amb   el   director.   
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● El  vehicle  de  comunicació  escola-família  és  l’agenda  escolar  i  pels  alumnes  de             

Secundària  també  el  correu.  Aquesta  és  de  caire  obligatori  en  totes  les  etapes  i               

cal   portar-la   cada   dia.   

● Les  entrevistes  sol·licitades  pels  pares  o  pels  tutors/professors  s’han  de           

concertar   amb   l’agenda   escolar.   

● Tots  els  membres  de  la  Comunitat  educa�va  (professors,  tutors,  caps  d’estudis  i             

direcció)   tenen   el   seu   horari   d’atenció   als   pares;   cal   respectar   les   hores   de   visita.   

● Els  professors/pares  han  de  comunicar  qualsevol  incidència  a  través  de  l’agenda            

i  els  pares/professors  han  de  signar  aquests  comunicats  per  constatar  que  estan             

assabentats.   

● Els  professors,  no  poden  atendre  els  pares,  quan  estan  a  classe  o  al  pa�,  ni                

tampoc   a   les   hores   d’entrada   al   Col·legi.   

● Cal  que  les  famílies  es  responsabilitzin  de  fer  el  seguiment  de  l’agenda  escolar.              

És  un  instrument  molt  valuós  per  vetllar  i  conèixer  les  tasques  que  l’alumne  ha               

de   fer   i   poder   ajudar-lo   a   organitzar-se.   

  

▪ Higiene   i   salut.   

 

● Per  poder  administrar  un  medicament  a  un  alumne  es  necessita  l’autorització            

paterna  o  materna  d’administració  de  medicaments  i  la  corresponent  recepta           

mèdica.   

● Els  alumnes  que  hagin  de  prendre  un  medicament  l’hauran  de  lliurar  al  tutor/a,              

que   el   custodiarà   fins   al   moment   de   l’administració.  

● Els  alumnes  que  estan  malalts  no  poden  assis�r  a  classe,  pel  bé  de  la  salut  de                 

tots   els   membres    de   l’escola.   

 

▪ Sor�des   escolars   i   actes   culturals.  

  

● Totes  les  sor�des  i  actes  culturals  formen  part  de  la  formació  dels  alumnes  .  Les                

sor�des  i  ac�vitats  en  les  que  no  par�cipin  el  70  %  dels  alumnes  del  curs  no  es                  

realitzaran.  
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● A  Educació  Infan�l  i  Primària  els  alumnes  han  de  portar  el  xandall  escolar  a               

totes   les   sor�des   escolars,   si   els   professors   no   recomanen   el   contrari.   

● Segons  la  llei  està  prohibit  fumar  i  el  consum  de  begudes  alcohòliques  i  d’altres               

substàncies  tòxiques  en  tot  el  recinte  escolar  i  durant  qualsevol  ac�vitat            

organitzada   pel   centre.  

 

▪ Objectes   perduts.   

 

● Els  objectes  que  es  troben  perduts  dins  del  recinte  escolar  són  guardats  en  un               

lloc   adequat.   

● Els   pares   i   mares   els   poden   re�rar   diàriament   demanant-los    a   Secretaria.   

● El  Col·legi  no  es  fa  responsable  de  la  pèrdua  o  deteriorament  d’objectes             

personals.   

 

   NORMES   PER   AL   PERSONAL   DEL   CENTRE   

 

  El   personal   del   Centre   respectarà   les   següents   normes   d’organització   i   funcionament:   

 

● Assis�r   amb   la   màxima   puntualitat   a   les   classes.   

● Assis�r   amb   la   màxima   puntualitat   a   les   reunions   del   professorat.   

● Sol·licitar  permís  per  absentar-se  del  Centre  a  Direcció  amb  un  dia  de  temps,              

quan   sigui   possible   i   preveure   el   treball   a   realitzar   pels   alumnes.   

● Jus�ficar    les   absències   laborals.   

● Vetllar  per  l’ordre  de  les  aules,  afavorir  un  bon  ús  del  mobiliari  i  de  totes  les                 

dependències   i   espais   del   Centre.   

● Vetllar   perquè   les   classes   quedin   endreçades.   

● No  deixar  cap  alumne  sol  a  les  dependències  escolars,  sense  la  supervisió  d’un              

adult.  h.  Fer  complir  i  aplicar  les  normes  de  convivència  dels  alumnes  i  els               

acords   de   l’equip   direc�u,   equips   de   professors   i   claustre.   
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● Qualsevol  membre  del  personal  del  Centre  té  el  dret  i  el  deure  de  fer               

adver�ments  puntuals  i  seriosos  a  l’alumne  que  es�gui  incomplint  les  normes            

del   Centre   i,   si   cal,   ho   comunicarà   al   Cap   d’Estudis   corresponent.   

● Fomentar  ac�tuds  dialogants  i  la  solució  de  problemes  evitant  l’expulsió  dels            

alumnes  de  l’aula  (si  és  estricament  necessari  l’expulsió  serà  prudencial  i  de             

forma   molt   puntual).  

● No   deixar   sor�r   de   l’aula   cap   alumne   sense   causa   jus�ficada.   

● Lliurar   als   alumnes   les   comunicacions   del   Centre.   

● Desconnectar  el  telèfon  mòbil  quan  s’es�gui  amb  els  alumnes  o  en  una  reunió.              

En  cap  cas  se’n  farà  ús  davant  dels  alumnes,  excepte  a  les  sor�des  escolars,  en                

cas   d’emergència.   

● El  personal  del  Centre  serà  sempre  respectuós  i  tolerant  amb  els  seus  companys              

de   feina.  

● El  personal  mostrarà  sempre  una  ac�tud  de  col·laboració  envers  la  seva  feina  i              

el   treball   dels   altres,   sigui   quina   sigui   la   seva   funció   i   el   seu   càrrec.  

● Complir  amb  all  que  estableix  la  Llei  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter              

Personal.   

 

 

 

 

 

 

 

7.-  LA  RESTA  D’ELEMENTS  NECESSARIS  PER  A  L’ORGANITZACIÓ  I  FUNCIONAMENT  DEL            

CENTRE  

 

Ac�vitats   educa�ves   complementàries   i   extraescolars  

 

● Les  ac�vitats  educa�ves  complementàries  tenen  la  finalitat  de  facilitar  el           

creixement  i  la  maduració  de  l’alumnat  en  tots  els  aspectes  de  la  seva              
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personalitat  d'acord  amb  els  objec�us  de  l'educació  integral  definida  en  el            

Caràcter  Propi  del  Centre,  complementant  així  l’oferta  de  formació  establerta           

en   el   currículum   de   l’etapa.   

 

● Les  ac�vitats  complementàries  es  realitzen  dins  de  l’horari  escolar  i  formen  part             

de  l’oferta  educa�va  global  del  Centre,  donada  a  conèixer  a  les  famílies  quan  hi               

sol·liciten  plaça  per  a  llurs  fills,  i  s’integren  en  el  conjunt  d’ac�vitats  forma�ves              

que   tenen   lloc   en   el   marc   de   l’horari   escolar   dels   alumnes.    

 

● Les  ac�vitats  extraescolars  es  desenvolupen  al  marge  de  l’horari  escolar  i  hi             

par�cipa  l’alumnat  les  famílies  dels  quals  ho  han  sol·licitat  expressament.  3.  El             

programa  d'aquestes  ac�vitats  educa�ves  forma  part  de  la  Programació          

General   del   Centre.  

 

● L’Equip  Direc�u  del  Centre  és  el  responsable  de  preparar  i  proposar  a             

l'aprovació  del  consell  escolar  les  directrius  per  a  la  programació  i  el             

desenvolupament  de  les  ac�vitats  educa�ves  complementàries  i  de  les          

ac�vitats  extraescolars,  com  també  els  criteris  de  par�cipació  del  centre  en            

ac�vitats   culturals,   espor�ves   i   recrea�ves   fora   de   l'àmbit   escolar.   

 

● El  Consell  Escolar,  a  proposta  del  Titular  del  Centre,  aprovarà  les  percepcions             

econòmiques  de  les  famílies  d'alumnes  per  al  desenvolupament  de  les  ac�vitats            

educa�ves   complementàries   i   les   ac�vitats   extraescolars.  

 

● Les  sor�des  culturals,  els  viatges,  les  convivències  escolars  i  la  par�cipació  de             

l’alumnat  en  ac�vitats  forma�ves  i  recrea�ves  fora  del  Centre  en  horari  escolar             

hauran   de   comptar   amb   la   corresponent   autorització   del   Director/a   del   Centre.   

 

● El  Titular  del  Centre  respon  de  la  ges�ó  econòmica  rela�va  a  les  ac�vitats              

complementàries  i  a  les  ac�vitats  extraescolars  realitzades  en  el  Centre,  i  en             
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donarà  la  informació  adient  al  Consell  Escolar  en  el  marc  de  la  rendició  anual  de                

comptes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-    APROVACIÓ   DEL    NOFC  
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El  document  que  es  recull  com  a  conjunt  de  normes  d’organització  i  funcionament  del               

centre  ACESCO  s’ha  presentat  en  el  consell  escolar  del          

dia ......................................(especificar) i  ha  estat  aprovat  en       

data ................................(especificar).    Tal   i   com   regeix   l’ar�cle   18   del   Decret   102/2010.   
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