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PREÀMBUL
En l’escola actual es troben alhora els diferents membres de la comunitat educativa (titularitat,

docents, alumnes, mares i pares, personal d’administració i serveis, etc.) i cada un d’ells poden

tenir maneres de fer, prioritats i interessos sensiblement diferents. Tots ells, han de col·laborar

per aconseguir unes fites educatives que són un oferiment a la societat per donar un servei
educatiu, -que en determinades edats és un dret fonamental- i constitueixen uns objectius
que necessiten de la complicitat de tots per aconseguir els nivells de qualitat necessaris.

La interacció dels diferents components de la comunitat i la naturalesa del servei que es
desenvolupa a l’escola, fan imprescindible unes normes que regulin el seu funcionament, un

reglament que estableixi drets, maneres de fer, d’organitzar-se i també d’abordar els possibles

conflictes que sorgeixin. És en aquest context on se situa el present reglament de les Normes
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

D’altra banda, la renovació constant de l'escola fa que les estructures internes i els criteris que
regeixen el seu funcionament ordinari s’hagin d’actualitzar periòdicament.

Les Lleis Orgàniques que incideixen més directament en l’elaboració de les NOFC de les

escoles privades concertades són: la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l'educació (LODE); la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) i la Llei orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

A aquestes tres lleis, cal afegir els reials decrets de normes bàsiques de l’Estat, la Llei 12/2009,
de 10 de juliol, d’educació (LEC) i els decrets i ordres del Govern de la Generalitat i de

l’Administració educativa que regulen els òrgans de govern i de coordinació dels centres
docents privats acollits al règim de concerts educatius.

Tenint en compte tot això, heus aquí les parts de què consta el reglament del nostre centre.
El Títol primer presenta la definició de l’escola, recull molt esquemàticament els elements

bàsics del seu model educatiu i projecte pedagògic, i defineix la comunitat educativa. Així
s’introdueix el contingut dels títols següents.

L’organització del centre, pel que fa als òrgans de govern i gestió, està descrita amb detall en

el Títol segon. S’hi concreta el camp d’acció de cada un dels òrgans de govern unipersonals i
dels òrgans col·legiats.

L’organització de l’acció educativa ocupa els sis capítols del Títol tercer. S’hi descriu com
l’escola s’organitza per elaborar, aplicar i avaluar un projecte educatiu que asseguri l’oferta
d’una educació integral i personalitzada des d’una visió cristiana de la vida, la persona i el món.

El Títol quart es dedica als procediments d’aprovació i revisió del Projecte educatiu del centre.
El Títol cinquè es dedica a la convivència en el centre, que es completa a l’Annex I amb les

faltes de l’alumnat, mesures correctores i sancions.

En el Títol sisè dediquem l’atenció a cada un dels sectors de la comunitat educativa, fent veure

que tots insereixen la seva acció en el conjunt del treball escolar per tal de fer efectiu el model
educatiu del centre.

El Títol setè tracta la diversitat d’àmbits en què es desenvolupa el funcionament i serveis del

centre. Finalment, hem afegit uns annexos referents als procediments d’actuació davant
determinades faltes.

L’elaboració de les NOFC ha estat impulsada i coordinada pel titular de l’escola i l’equip
directiu, i n’han estat informats i escoltats els òrgans de govern col·legiats de la comunitat
educativa segons les respectives competències.

En l’elaboració del reglament hem volgut fer un document pràctic, adaptat a les circumstàncies

de l’escola, que ens ajudi a organitzar-la, a definir funcions i estructures, i que doni resposta a
les seves necessitats. També hem volgut que sigui un document àgil que ens permeti trobar
ràpidament la manera d’abordar les situacions i que tingui un cost raonable d’eficàcia i
eficiència.

Per redactar aquest reglament hem optat per usar un masculí genèric en lloc d’emprar la

descomposició morfemàtica; per tant, l’ús del masculí haurà de considerar-se com una forma
lingüística no sexista.

Títol primer
NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE
Capítol 1r. DEFINICIÓ DE L'ESCOLA
Article 1

El centre docent Institució Lleida, situat a la Carretera d’Osca Km. 101, 25080 Lleida és una

escola privada, creada d'acord amb el dret reconegut en l'article 27.6 de la Constitució

espanyola i explicitat en l'article 21 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juny, reguladora del
Dret a l'Educació (LODE).

Aquest centre té com a titular la Institució Familiar d'Educació i ha estat promogut amb

esperit cooperatiu, per pares de família per donar als alumnes una educació integral, dins del
compliment de la legislació vigent i del caràcter propi del centre
Article 2.1

La nostra escola imparteix les etapes educatives següents: Educació Primària, Educació

Secundària i Batxillerat ha estat degudament autoritzada (DOGC 723), té el número de codi
25000471 en el registre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i gaudeix de la
personalitat jurídica que li atorguen les lleis.
Article 2.2

Amb data de setembre de 2018, el centre ha accedit al règim de concerts establert per la LODE
i la LOMCE.
Article 3

Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislació vigent i a les disposicions

reglamentàries publicades pel Govern de la Generalitat, en particular als decrets que
estableixen els currículums de les etapes educatives que l’escola imparteix.
Article 4

El caràcter propi del centre reuneix els requisits establerts en l’article 115 de la LOE, i tots els

membres de la comunitat educativa el coneixen i el respecten com a descripció del model
educatiu que l’escola ofereix a la societat en el marc de la llibertat d’ensenyament.
Article 5.1

Aquest reglament de règim interior ha estat elaborat en fidelitat al caràcter propi de l’escola,
les lleis orgàniques vigents (LODE, LOE i LOMCE) i les disposicions que les desenvolupen.

Així mateix, també ha respectat a cada moment la normativa establerta pel Parlament de
Catalunya mitjançant la Llei 12/209, de 10 de juliol, d’educació.

Article 5.2

Amb aquests criteris el present reglament recull el conjunt de normes i orientacions que
regulen el funcionament ordinari del centre en els aspectes més importants i, de manera
especial, el seu model de gestió.

Capítol 2n. EL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA
Article 6

Institució Lleida és un centre privat concertat, d’acord amb el article 27 de la Constitució

Espanyola, d’educació diferenciada, i aspira a oferir als alumnes, en estreta col·laboració amb
les seves famílies, una educació completa, inspirada en una concepció transcendent de l’home
i de la vida.
Article 7

Totes les activitats docents i educatives –per voluntat fundacional dels pares de l’alumnat i

com a conseqüència del dret que els correspon com a ciutadans, de triar el tipus d’educació
que desitgin per als seus fills– es realitzen d’acord amb els principis fonamentals de la doctrina

catòlica i amb el més gran respecte a la llibertat de les consciències.
Article 8

Trets d’identitat dels col·legis de la Institució Familiar d’Educació.

A Institució Familiar d’Educació l’estil d’organització és conseqüència de la nostra missió i dels

valors que defineixen el nostre caràcter propi i esdevenen l’eix de la nostra cultura corporativa
Missió: “Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les
famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin

persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Ho fem a través de l’atenció

personalitzada a cada alumne i cada família, fomentant l’excel·lència acadèmica en la diversitat,
promovent la recerca de la veritat i la pràctica de les virtuts cristianes, com a base de la seva
vida personal, familiar i social”.

Visió: “Esdevenir una institució educativa, humanista i innovadora, que contribueixi a la millora

de la societat a través de la formació integral de moltes famílies i professionals de l’educació”.
Valors: Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià:
●

Interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la

●

La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de

●

El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei gràcies a la

solidaritat.

millora contínua.

sinceritat, la lleialtat, la humilitat.

●

Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració.

A la Institució Familiar d’Educació ens proposem educar persones íntegres i autònomes des
d’una perspectiva cristiana de la vida, tal com recull explícitament el nostre caràcter propi i el
Projecte educatiu. Resumidament la nostra tasca educativa es caracteritza pels següents fins i
objectius:

8.1. L’educació integral: els professors i les professores, amb dedicació i optimisme,

aconsegueixen que cada alumne progressi personalment, perquè estan realment convençuts

que pot millorar i perquè existeix un compromís personal amb aquesta millora. Això és, en
essència, educar.

Educar és molt més que transmetre coneixements. L'educació en els nostres centres

presenta tres eixos fonamentals, que es donen simultàniament i no es pot entendre un sense
els altres dos:

- Una bona preparació acadèmica tant en l’àrea científica i tècnica, com en les

humanitats, indispensable per preparar amb garanties un futur universitari i professional.
Integrem a les nostres aules diversos projectes d’habilitats socials i emocionals, intel·ligències

múltiples, competència digital, emprenedoria, creativitat, aprenentatge cooperatiu... amb
l’objectiu que els alumnes tinguin una participació més activa i assoleixin destreses de
lideratge i treball en equip.

Als col·legis de la Institució existeix un plurilingüisme efectiu, tant en la comunicació

dins de l’aula com en moltes de les relacions ordinàries de l’escola. El català, el castellà, l’anglès

i altres idiomes estan molt presents en el dia a dia dels nostres col·legis: assignatures en anglès,
programes d’immersió i estades a l’estranger, acreditacions internacionals, quart idioma, etc.

- Una educació humana que prepari cada alumne per afrontar, amb autonomia i

responsabilitat, totes les circumstàncies de la vida en què les seves decisions es sustentaran

en les virtuts i valors que hagin adquirit: la fortalesa davant l'adversitat, la lleialtat i sinceritat

amb els altres, l'esperit de solidaritat i obertura a nous reptes... En resum, l’educació del
caràcter.

Aquesta educació humana és eficaç perquè els professors i les professores s’esforcen

ells mateixos a ser coherents amb les virtuts i els valors que esperen en els seus alumnes.

Educar és exigir-se per aconseguir, a través de la millora personal, la millora dels alumnes. Per
això no hi ha res més gratificant i il·lusionant.

L’educació humana inclou els diferents àmbits de la persona, rebent una importància

rellevant l’educació de la afectivitat – sexualitat dels alumnes. Aquest àmbit queda recollit al
programa Parlem-ne! que s’inclou dins del pla de formació general: Personal & Family
Project (veure www.aude.cat).

- Una formació cristiana i espiritual d'acord amb la doctrina catòlica, per a aquells

pares i alumnes que ho vulguin. Els col·legis d’Institució ofereixen aquesta assistència espiritual

a les famílies, a través d’activitats en les quals participen tant els fills com els pares, si aquests
ho desitgen.

8.2. L’educació personalitzada mitjançant la tutoria personal o familiar: és l’eix del

Projecte educatiu d’Institució. El tutor personal acompanya a cada família en l'educació

personalitzada del seu fill. S’encarrega d’impulsar i orientar el desenvolupament intel·lectual i
el perfeccionament humà, social i personal de cada alumne i la relació amb la família.

Les professores i els professors atenen individualment les necessitats educatives de

cada alumne i de cada família. Aquesta atenció l’anomenem tutoria personal (amb cada
alumne) o familiar (amb cada família) i és l’eix del projecte educatiu de la Institució. Cada
alumne és únic, com és únic cada fill.

L’atenció individualitzada a les necessitats de cada alumne és un factor clau d’una bona

educació i es manifesta sovint en petits detalls habituals: atendre específicament les dificultats

en l’aprenentatge, potenciar les virtuts de cada alumne, corregir sempre positivament i en
privat, tractant-los com a casa.

Totes aquestes manifestacions es vehiculen a través de la tutoria personal: una

professora o un professor, no necessàriament el tutor del grup, atenen individualment cada

alumne i cada família. El tutor personal es reuneix periòdicament (mínim un cop al mes) amb
cada alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir la seva

evolució acadèmica, social i personal. Aquest tutor/a procura conèixer bé l’alumne, seguir de

prop el seu rendiment i orientar-lo en les seves decisions, sempre en la línia del que ha parlat

amb els pares.

En les entrevistes amb els pares, parlen de tots aquells aspectes que incideixen en

l’educació, amb la finalitat de concretar objectius comuns de millora: dels temes acadèmics,

del caràcter, dels hàbits, dels amics, de la relació amb els germans, etc. De tot allò que els seus
pares demanin, doncs són ells els protagonistes en l’educació del seu fill.

8.3. La participació dels pares en l’educació dels fills és del tot insubstituïble en el

projecte educatiu dels col·legis de la Institució Familiar d’Educació. Els matrimonis encarregats
de curs actuen com a enllaç entre el col·legi i les famílies: transmeten les inquietuds i propostes

de millora. Organitzen activitats periòdiques on es coneixen els pares de la mateixa classe,
s’intercanvien experiències educatives i es fa palès el projecte educatiu del col·legi.

D’altra banda, cada col·legi proposa un pla per assessorar els pares i mares en

l’educació dels fills a través de:

-Entrevista de tutoria familiar: periòdicament, els pares, juntament amb el tutor/a

del fill o de la filla, concreten objectius i plans de millora de l’alumne. La coordinació entre

pares i professors és bàsica per obtenir el millor de cada fill, tant a nivell humà (educació del

caràcter) com acadèmic.

- Reunions de curs: cada trimestre, després d’una conferència d’un expert en temes

educatius, el tutor o la tutora, juntament amb els matrimonis encarregats del curs, transmeten

als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup i la millor manera d’abordar-les
des de la família.

- Cursos d’orientació familiar: els pares troben en aquests cursos un suport real per

posar en pràctica la seva tasca educativa. Les sessions són molt participatives i s’hi analitzen
casos reals, ajudats per experts (psicòlegs, metges, pedagogs, orientadors familiars...).

Existeixen molts altres mitjans al servei de la família i de l’educació dels fills:

convivències de pares i fills (on els mateixos pares fan de monitors), convivències formatives i
recessos per a mares i per a pares que desitgin assistir-hi, cursos formatius específics, etc.

8.4. Educació diferenciada: per raons pedagògiques la Institució Familiar d’Educació

ha optat pel model educatiu de l’educació diferenciada a partir de la Primària:
8.4.1 Per treure el millor de cada alumne

En l'educació és important tenir en compte les diferències individuals de cada alumne;

una font de diferenciació rellevant procedeix del fet de ser home o dona. De fet , molts

sociòlegs (Baron i Byrne, 1998; Fagot i Leinbach, 1993; Harris, 1995; Páez, 2004 ) consideren

que la font principal de diferenciació en la infància és el sexe .
L'educació

diferenciada

facilita

l'aprofitament

de

les

diferents

formes

d'aprenentatge de nois i noies durant algunes etapes del seu desenvolupament, com
ara la infantesa i l'adolescència. Diverses investigacions realitzades des de l'àmbit de la

psicologia i la neuropsicologia ens permeten explicar moltes de les diferències que els
professors constaten diàriament a les seves classes.

I. En el desenvolupament de dones i homes en determinats períodes evolutius el
ritme no és exactament igual.

II. Comprendre i acceptar l'existència d'aquestes diferències entre sexes ens

permet acceptar l'existència de diferents formes de comprendre i aprendre en els
alumnes i d’aprofitar-les des del punt de vista pedagògic. Com afirma Rubia (2007),

des de la perspectiva neuropsicològica es constaten diferències entre sexes en els

processos que utilitzem per produir idees i emocions, recordar, conceptualitzar i
interioritzar experiències i resoldre problemes.

III. Diferències en la manera d’aprendre dels alumnes. L'educació diferenciada té

cura d’aquestes diferències a l'hora de definir i concretar les estratègies

d'ensenyament i aprenentatge més idònies per als alumnes. Les distintes maneres en

la forma d'aprendre per part dels alumnes, en molts aspectes, són més importants
que les diferències d'edat.

IV. Contrast entre els i les alumnes a nivell socioafectiu. És important conèixer i

comprendre aquestes diferències entre els alumnes a nivell emocional -amb les

conseqüents implicacions en l'autoestima -, per a
d'aprenentatge.

fer-ne ús com a motor

V. Varietat en la motivació. L'escola diferenciada facilita una major possibilitat per

seguir un mètode d'ensenyament que s'adapti millor a les seves característiques
psicològiques i motivacionals: la forma de motivar els nois té característiques
diferents a la de les noies (Vallance, 2002).

8.4.2 Beneficis pedagògics per als dos sexes
L'escola diferenciada permet a l'alumne desplegar de forma més acusada la seva

llibertat, sense les pressions que "la cultura juvenil" sovint imposa a nois i noies i que pot
conduir a prioritzar la popularitat abans que el desenvolupament acadèmic, tot creant un

entorn lliure de les pressions que els alumnes troben habitualment fora de l'escola, les
quals dificulten la seva educació i desenvolupament personal (Camps, 2013).

L'educació diferenciada pot aportar importants beneficis pedagògics tant per a les

noies com per als nois: quan l'ensenyament s'adapta a la forma peculiar d'aprendre de
cada sexe, la igualtat d'oportunitats es converteix en una possibilitat més real.

Diverses investigacions destaquen que, a les escoles diferenciades, es generen

millors relacions amb el professor/a i entre iguals: sentiment d'unitat, més respecte al

professorat, menys conductes disruptives i majors influències positives d'uns alumnes sobre
els altres (US Department of Education, 2008).

A les escoles diferenciades, s’hi sol produir una disminució dels estereotips sexuals: tant nois
com noies poden desenvolupar la seva personalitat i la seva identitat amb menys pressions.
8.4.3 Igualtat d'oportunitats
A l'educació diferenciada no hi ha rols assignats per a cada sexe, sinó que cada home

i cada dona han de tenir les mateixes oportunitats per poder optar, amb tota llibertat, al

paper que vulguin exercir professionalment i personalment (Calvo, 2013). La clau de l'èxit de
l'educació diferenciada rau, precisament, en l'equilibri entre el reconeixement de la diferència

i la garantia de la igualtat entre els sexes (Gurian, 2006).

8.5. L’educació per a la convivència i els valors socials: s’ensenya als alumnes el

deure d’actuar amb llibertat personal en les tasques civils i de servir el bé comú. Aquesta
formació en el sentit de la responsabilitat social porta a procurar l’adquisició d’hàbits de

convivència, de cooperació, de solidaritat i de respecte per a la llibertat dels altres. A més,

disposem d'un “Pla d’Igualtat”, que s'aplica de forma transversal a tots els cursos des de la

Primària fins al Batxillerat.

8.5.1. Pla d’Igualtat - Objectius i aplicació
Institució disposa d'un Pla d’Igualtat que ha estat elaborat conjuntament amb

l’associació sense ànim de lucre EASSE (European Association Single-Sex Education), la qual,
en el seu afany per fer propostes didàctiques de plans d’igualtat i en compliment dels seus
objectius d’investigació al voltant de l’educació diferenciada, té com a objectiu principal

assolir la igualtat entre home i dona, així com la vertadera igualtat d’oportunitats ja sigui en
l’àmbit educatiu, social o professional. Un equip d’investigació en temes de família, educació
i gènere, juntament amb un equip de professionals dels nostres centres, ha consensuat una
proposta d'objectius que és la base per al desplegament del Pla d’Igualtat.
8.5.2. Pla d’Igualtat - Objectius Universals
Els objectius universals que vol assolir el Pla d’Igualtat són els següents:
1. Afavorir el desenvolupament personal de cada alumne en el respecte als altres.

2. Educar per aconseguir la igualtat real d’oportunitats, drets i deures entre homes i dones.

3. Educar per a la corresponsabilitat home-dona en la humanització de tots els àmbits:
familiar, social i laboral.

4. Educar per a la convivència en una societat formada per homes i dones: en les relacions
interpersonals en la família, en la societat i en el treball.

Aquests objectius universals s’han concretat, a través del treball d’investigació i
desenvolupament, en el següent esquema d’objectius generals.
8.5.3. Aplicació del Pla d’Igualtat a les aules
Aquest treball cooperatiu entre el nostre centre educatiu i EASSE ha permès arribar a confegir
diversos materials didàctics per a l’alumnat. Aquest material s'aplica de forma transversal a
les nostres aules des de primer de Primària fins a segon de Batxillerat.
Primària.

Plataforma digital per a l'alumnat des de 1r fins a 6è d'EPRI amb diverses activitats per fer a
l'aula i a casa.

http://www.didakids.com
Secundària.

Pla d'Igualtat. 1r ESO a 2n BAT
Cursos a www.easse.cat

Article 9

L’escola és oberta a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig qualsevol

discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat. En el marc de
la llibertat d’elecció de centre, els pares que sol·liciten plaça per a llurs fills expressen la seva

conformitat amb l’oferta de formació pròpia de l’escola tal com està definida en el caràcter
propi del centre.

Capítol 3r. PROJECTE PEDAGÒGIC A LA INSTITUCIÓ
Al setembre de 2016 neix Aude!, un nou pla docent de la Institució Familiar d’Educació per al
període 2016-2020 (www.aude.cat). Aude! vol ser un projecte ambiciós i innovador, on es

trobin els fonaments i mètodes clàssics de l’educació amb les noves metodologies

pedagògiques, i on el centre d’atenció sigui cadascun dels nostres alumnes. Ens proposem

com a objectiu el desenvolupament personal íntegre i la capacitació professional de cadascun
d’ells.

Aude! és un desafiament que vol animar les famílies, professors i alumnes a somiar, mirant cap

el futur de l’educació amb una nova il·lusió. Volem aprendre noves maneres de treballar, amb
el desig de millorar el món on vivim, i adquirir un profund compromís amb cada persona, per
tal d'ajudar-la que es desenvolupi lliurement i pugui arribar a la seva felicitat. Aude! ens obre
un món de possibilitats per donar un pas endavant en la realització de la nostra missió
educativa.

Aquesta missió posa la família com a pal de paller del nostre projecte educatiu. Així, quan diem

que som col·legis de famílies i que el punt clau de l’eficàcia del nostre projecte són els pares i
mares, ho diem amb el convenciment que són ells els veritables protagonistes de l’educació
dels seus fills.

Quan els pares i mares van per davant, quan són ells els qui visualitzen l’horitzó i marquen el
ritme de cada fill, és quan s’aconsegueix que cada un d’ells arribi a desenvolupar-se amb
plenitud. En aquest sentit, el nou pla estratègic Aude! és un projecte conjunt de les famílies i
el col·legi, una nova oportunitat de treballar junts.

Tot i que la societat, la cultura i el món avancen a un ritme vertiginós, les persones i el seu

desenvolupament és, i continuarà essent, el centre de la nostra acció educativa. Per això, és
fonamental que la nostra feina diària estigui impregnada pels valors propis del nostre caràcter
propi.

FONAMENTS D’AVUI I DEMÀ

Canviar el món a través de l’educació
Tot gran projecte comença amb un gran somni. Un somni que volem fer realitat amb el nostre

coneixement pedagògic i de la nostra experiència educativa, i que té com a objectiu: Educar
per a la felicitat cada alumne, i així canviar el món amb l’educació! Per això, el gran repte
d’Aude! Atreveix-te a somiar! és també una gran oportunitat!

Educar per ser feliç és i serà sempre la missió de la família i l’escola. El mestre i filòsof Carlos

Cardona parla, al llibre “Educar en llibertat”, de l’educació com l’ajuda a les persones perquè
aprenguin a ser veritablement felices, a saber distingir quines coses ho faciliten i quines ho
dificulten.

Aude! vol participar i ajudar en aquesta missió educativa incorporant noves metodologies
pedagògiques als fonaments clàssics de l’educació de la persona, perquè facilitin l’adquisició

de coneixements profunds i el desenvolupament de les competències necessàries per viure
feliços i en plenitud al segle XXI.

Aquesta educació per a la felicitat personal i social, Aude! la fonamenta posant la persona,
cadascun dels alumnes, en el centre de tot el procés educatiu. Ens agrada dir que als col·legis
de la Institució, cada alumne és únic, a classe com a casa.

Ho fem centrant-nos en quatre aspectes bàsics del creixement personal:
-

Cada persona és única i necessita d’una atenció personalitzada per créixer

-

Cada persona té talents i és valuosa per si mateixa. La seva educació ha d’afavorir el

-

Cada persona ha d’aprendre a comunicar i relacionar-se amb eficàcia amb tothom, per

-

harmònicament, tant en la família com al col·legi.

desenvolupament del seu potencial en totes les dimensions.
tal de poder inspirar als altres els seus valors.

Cada persona suma i contribueix a millorar el món, quan desenvolupa una mentalitat
oberta a la diversitat de cultures i d’idees, i fomenta un esperit de fraternitat i servei a
la societat, cercant sempre el bé comú de tots.

GRANS REPTES PER A UN PROJECTE INNOVADOR
No t’ho pensis i Atreveix-te!

Sapere aude, incipe! atreveix-te a pensar, comença! Amb aquestes paraules animava Horaci

el seu amic Lolio a emprendre el camí de la saviesa i trobar unes bases fermes que el fessin
feliç.

Aude! Atreveix-te! ens suggereix il·lusió, valentia per assumir nous reptes, així com

fortalesa I coneixement per superar els obstacles que se’ns presentin per portar-los a terme.
Aude! ens impulsa a comprometre’ns de debò a cercar l’excel·lència de cada persona, de
cada alumne, dins un món educatiu ple de noves oportunitats.

Atreveix-te a somiar! és el gran repte que ens proposa Aude! i que ens ha portat a quatre

grans il·lusions, que ens han de moure a famílies, professorat i alumnes a l’acció:
-

Atreveix-te a ser feliç! vol ajudar els alumnes a créixer com a persones íntegres,

-

Atreveix-te a pensar! ens ha de portar a desenvolupar en cada alumne l’interès i la

-

Atreveix-te a inspirar! és el repte de comunicar i relacionar-se amb tothom dins un

-

capacitat per aprendre al llarg de tota la vida,

món globalitzat i intercultural,

Atreveix-te a fer un món millor! és, finalment, una empenta als alumnes perquè
comprometin la seva vida per fer un món millor per a tots.

Cadascun d’aquest quatre reptes es desenvoluparà en una línia estratègica.
Cada línia estratègica unificarà totes les seves actuacions dins un projecte.

UNA ESTRATÈGIA I UN PROJECTE PER A CADA REPTE
Ens posem en acció

Lideratge ètic

Cada persona és única i ha d’aprendre a ser feliç
PERSONAL & FAMILY PROJECT
desenvolupament integral
identitat cristiana
gestió emocional i interpersonal
family project

Preparats per al canvi

Cada persona té talents que l’ajudaran a aprendre al llarg de la vida
DREAM SCHOOLS
cultura de pensament i creativitat
canvi de paradigma avaluatiu
aprenentatge cooperatiu i per projectes
projecte professional

Competència global

Cada persona ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se amb tothom
INSPIRING OTHERS
plurilingüisme
comunicació, oratòria i debat
tecnologia i aprenentatge
sensibilitat artística i esport

Compromís social

Cada persona ha de sumar i així contribuir a fer un món millor
GLOBAL COMMUNITY
oberts a la comunitat
implicació social
solidaritat i servei
compromís amb l’entorn

Atreveix-te a ser feliç!
“La finalitat de la vida és cercar la felicitat, i l’ètica és el camí per
aconseguir-ho”.
Aristòtil

Entenem per lideratge ètic la capacitat de la persona per dirigir la seva
pròpia vida segons uns principis ètics i, com a conseqüència, ser agent de

canvi en el seu entorn. Aquesta línia és fonamenta en el convenciment que cada persona és

única, irrepetible i valuosa per si mateixa, i que per ser feliç necessita desenvolupar un lideratge

ètic. Aquest l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida, que podrà posar al
servei dels altres, treballant en la construcció d’un món millor.

Al PERSONAL & FAMILY PROJECT es concreten les línies d’actuació que ajudaran la família i el

col·legi a col·laborar en el desenvolupament d’un lideratge ètic en cadascun dels seus fills i
filles.

Atreveix-te a pensar!
“Per aprendre és necessari no deixar mai de fer-se preguntes”.
Einstein.

Aquesta segona línia estratègica es fonamenta en el convenciment que

tota persona té uns talents singulars, tots ells valuosos, i la seva
educació l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de

tota la vida.

Educar persones preparades per al canvi és ajudar els alumnes a aprendre amb autonomia. El
pensament i la cooperació són dues competències necessàries per al futur. Aprendre a pensar
genera persones amb criteri, capaces de desenvolupar el seu talent, de fer front a nous reptes,

d’assumir riscos i gestionar el fracàs, i també, de resoldre problemes complexos amb
creativitat.

Aprendre a treballar en equip i cooperar amb persones diferents, ajuda a desenvolupar un
pensament obert, a valorar els altres, a ser responsable i actuar en conseqüència.

El projecte DREAM SCHOOLS concreta les línies d’actuació que ajudaran els alumnes a estar
“preparats per al canvi”, essent pensadors profunds, hàbils i crítics.

Atreveix-te a inspirar!
“Els veritables líders inspiren als altres la seva grandesa”.

Carnegie

L’educació pot ser un gran motor de canvi per millorar el món. Per
aconseguir-ho ha d’estar orientada a crear líders que siguin autèntics

humanistes, capaços de conviure i d’inspirar els altres, sigui quina sigui
la seva cultura.

La societat del coneixement i la revolució tecnologia acceleren, dia rere dia, la globalització
del món econòmic, cultural i social. Ser competent en aquest món requereix coneixements i
habilitats com dominar idiomes, aprendre a comunicar en diferents registres i àmbits,

interpretar i sintetitzar diferents tipus d’informació, o conèixer i estimar altres cultures i
maneres de fer.

Aquesta tercera línia es fonamenta en el convenciment que totes les persones creixen i
milloren quan aprenen a relacionar-se i a comunicar-se positivament amb els altres.

El projecte INSPIRING OTHERS concreta les línies d’actuació per desenvolupar la competència
global que cada persona necessita per conèixer i inspirar en un món globalitzat.

Atreveix-te a fer un món millor!
“Tenir cura de l’entorn vol dir tenir una actitud social d’ecologia
humana”.

Sant Pare Francesc
Somiar en un món millor ens ajuda a veure’ns com a membres d’una
mateixa família humana, sentir-nos responsables dels altres i voler

contribuir a la seva felicitat. Cuidem l’entorn perquè ens interessen les persones que hi viuen,
però també perquè el reconeixem com un do gratuït i prestat que hem de deixar a les properes
generacions en les millors condicions.

Ser persones que sumen vol dir integrar dins la vida personal el compromís social, primer amb
els qui tenim més a prop: la família, el col·legi, la comunitat local, i després, amb tota la
comunitat global. Ens proposem tot un repte: educar persones que siguin felices ajudant els
altres i amb una sensibilitat activa cap al medi ambient, que faciliti preservar i mantenir el món
on vivim.

El projecte GLOBAL COMMUNITY concreta les línies d’actuació que ajudaran a desenvolupar
el compromís social que es necessita per poder fer un món millor.

Capítol 4t. LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L'ESCOLA
Article 10

La comunitat educativa és fruit de la integració harmònica de tots els sectors que intervenen

en l’escola: titularitat, director, alumnes, personal docent i altres educadors, pares d’alumnes i
personal d’administració i serveis.

La configuració de l’escola com a comunitat educativa es manifesta sobretot en la comunió de

criteris en el treball conjunt i en la participació de tots els estaments en la gestió i la tasca
educativa del centre.
Article 11

La Institució Familiar d’Educació és responsable d’expressar i donar continuïtat als principis
que defineixen l’educació que l’escola imparteix (caràcter propi), i vetlla per la cohesió de tots
els qui col·laboren en la marxa del centre.
Article 12

Els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement, intervenen activament en la

vida de l’escola segons les exigències de l’edat i de la normativa, i hi assumeixen
responsabilitats proporcionades a llur capacitat.
Article 13

El professorat constitueix un sector fonamental de la comunitat educativa i juga un paper

decisiu en la vida de l’escola. Orienta i ajuda els alumnes en el procés educatiu i complementa,
així, l’acció formativa dels pares.
Article 14

El personal d'administració i serveis realitza tasques i assumeix responsabilitats molt diverses,

totes al servei de la comunitat educativa i en col·laboració amb la institució titular, la direcció
del centre, el professorat, l’alumnat i les famílies.
Article 15

Els pares d'alumnes han exercit el dret a decidir l’educació que desitgen per als seus fills quan

han escollit l’escola i han esdevingut membres de la comunitat educativa. La seva col·laboració
activa en la tasca formativa del centre es realitza, sobretot, a través de la tutoria, les activitats
per a pares i de l'associació de mares i pares d’alumnes (AMPA).
Article 16

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa, i la seva

composició garanteix que la titularitat, la direcció, el professorat, els pares d’alumnes, els

alumnes i el personal d’administració i serveis tinguin ocasió de corresponsabilitzar-se de la
gestió global del centre.

Títol segon
ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DE L'ESCOLA
Capítol 1r LA INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ
Article 17

La institució titular de l’escola ... és la Institució Familiar d’Educació. Com a tal, defineix la

identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat,
l’Administració educativa, els pares d'alumnes, el professorat i el personal d’administració i

serveis. El domicili social de la Institució Familiar d’Educació és a Barcelona, al Passeig de
Manuel Girona núm. 73
Article 18

Les funcions pròpies de la Institució Familiar d’Educació en relació amb el centre escolar
són les següents:

a) Establir el caràcter propi de l’escola, posar-lo en coneixement de la comunitat
educativa, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i de les famílies que
manifesten interès a sol·licitar-hi plaça per als seus fills.

b) Signar el concert educatiu amb l’Administració educativa amb vista al sosteniment del
centre amb fons públics, d’acord amb la legislació vigent i, en el seu cas, la subscripció
dels contractes programa o altres possibles models de finançament.

c) Exercir la direcció global de l’escola, és a dir, garantir el respecte al caràcter propi del

centre i assumir en última instància la responsabilitat de la gestió, especialment a través
de l’exercici de les facultats decisòries en relació amb la proposta d’estatuts i el

nomenament, designació i el cessament dels òrgans de direcció del professorat i de

direcció administrativa. La provisió dels càrrecs de govern o encàrrecs d’altra classe
relacionats en aquest Reglament no serà, mai, obligatòria sinó facultativa de l’entitat

titular i pot acumular, augmentar o disminuir el nombre dels mateixos, respectant la
normativa oficial.

d) Nomenar el director del centre sense perjudici de les funcions que la Llei assigna al
consell escolar. També nomenar els membres del Consell de Direcció.

e) Aprovar, a proposta del Director del centre, tres membres del consell escolar del centre.
f)

L’aprovació del pressupost de gestió i inversions. Assumir la responsabilitat última en

la gestió econòmica del centre i en la laboral, i establir les relacions laborals
corresponents.

g) Respondre davant l’Administració educativa del compliment de tot el que prescriu la
legislació vigent respecte als centres concertats.

h) Establir les normes generals d’organització i funcionament dels centres de la seva
titularitat,

i totes aquelles que l’administració i el present reglament no atribueixi expressament a altres
òrgans.

Article 19.1

Sense perjudici dels òrgans de govern col·legiats (consell escolar i claustre de professors) i
unipersonals (director dels nivells concertats) establerts per la legislació vigent per als centres
concertats, aquest centre educatiu pot tenir els òrgans de govern i coordinació –col·legiats i
unipersonals– que es recullen en aquestes NOFC.
Article 19.2

Els càrrecs de govern i coordinació que es recullen en aquest Reglament de Règim Interior, les
funcions dels quals siguin equivalents a les contemplades per la normativa oficial vigent

(director, cap d’estudis, coordinador pedagògic, cap de departament i d’altres), utilitzaran
aquesta denominació als documents oficials que afectin als nivells concertats.

Capítol 2n. ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ UNIPERSONALS
El titular del centre
Article 20

El titular de la Institució Familiar d’Educació és el conseller delegat que és el representant

ordinari de la Institució Familiar d’Educació en la comunitat educativa i davant el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.

El conseller delegat delega en el director del Centre les funcions que consideri oportunes.

El Director/a del centre
Article 21

1. El director/a del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats pedagògiques
dels diferents sectors de l’escola, sense perjudici de les competències reservades a la
titularitat i al consell escolar.

2. El director/a presideix els òrgans de govern col·legiats: el consell de direcció, el consell
escolar i el claustre de professors.

3. El director/a desenvolupa les activitats del seu càrrec d’acord amb les instruccions de
la titularitat i col·legialment amb el consell de direcció del centre.

Article 22

Les funcions del director del centre són les següents:
1. Activitats docents i pedagògiques

a) Promoure el coneixement del caràcter propi de la Institució Familiar d’Educació per

part de la comunitat educativa, fer-ne la interpretació oficial i vetllar perquè sigui
aplicat correctament en el treball escolar.

b) Promoure i coordinar l’elaboració del projecte educatiu i la programació general del
centre, i vetllar pel seu compliment i per la seva contínua actualització, d’acord amb

els òrgans col·legiats en l’àmbit de les seves competències.

c) Dirigir totes les activitats educatives del centre d’acord amb el projecte educatiu, les
NOFC i la programació general del centre.

d) Complir i fer complir la normativa vigent relatives a l’organització acadèmica del centre,
al desplegament dels currículums de les diferents etapes, a l’avaluació, etc.

e) Promoure i coordinar la renovació pedagògica i didàctica del centre.
f)

Autoritzar les sortides culturals, els viatges i les convivències escolars dels alumnes, etc.

g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que
facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi

l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació
integral dels alumnes en coneixements i valors.

h) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i
en l’avaluació del professorat.

2. Activitats institucionals
a) Representació de l’escola davant tot tipus d'instàncies i davant els diferents sectors de
la comunitat educativa.

b) Respondre de la marxa general de l’escola, sense detriment de les facultats que la Llei
o aquest reglament confien a d'altres òrgans de govern unipersonals o col·legiats.

c) Aplicar les NOFC i l’estructura organitzativa i informar-ne al consell escolar i al claustre
de professors.

d) Convocar i presidir els actes acadèmics propis del centre i les reunions dels òrgans
col·legiats, consell escolar i del claustre de professors.

e) Executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de les seves competències i

donar-ne la informació adient als diversos sectors de la comunitat educativa d’acord

f)

amb el titular.

Signar les certificacions i els documents acadèmics del centre, excepte quan la
normativa vigent ho reguli d’una altra manera.

g) Impulsar i coordinar el procés de constitució del consell escolar, elaborar les normes

per a la seva renovació, renovar-lo cada dos anys i comunicar-ne la composició al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

h) Responsabilitzar-se del procés d’admissió dels alumnes que sol·licitin plaça en el centre
i)

i informar-ne el consell escolar.

Signar la carta de compromís educatiu.

3. Activitats en relació al personal del centre
a) Adoptar les mesures i iniciatives per fomentar la convivència en els centres i la resolució
pacífica dels conflictes.

b) Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats en el centre en matèria de disciplina

d’alumnes, tant per l’instructor, com, en el seu cas, pel consell escolar, i adoptar les
mesures i iniciatives per fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica
dels conflictes.

c) Vetllar pel compliment del calendari escolar, de l’horari lectiu dels professors/es i

alumnes, de l’ordre i disciplina dels alumnes, amb la col·laboració del consell de

direcció i altres càrrecs de l’organització del centre.

d) Designar dintre de la seva autonomia, prèvia consulta al consell de direcció, els

components dels Consells de Secció, els caps de departament, tutors de curs, i altres
càrrecs.

e) Participar, amb el titular del centre, en la selecció de professors/es que s’hagin
d’incorporar en la plantilla del personal docent, tenint en compte els criteris de selecció
acordats amb el consell escolar per a les etapes concertades.
4. Activitats de caràcter econòmic
a) Atendre la gestió econòmica del centre, presentar el pressupost anual i la rendició de
comptes a l’aprovació del consell escolar. Sol·licitar autorització de l’Administració

educativa, previ acord del consell escolar, per a les percepcions econòmiques

corresponents a les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis
escolars dels alumnes de les etapes concertades.

b) En relació a la Institució Familiar d’Educació, confeccionar, presentar el pressupost
anual per a la seva aprovació; rendir comptes i portar a terme el control del pressupost.

5. Aquelles que de manera temporal o permanent li pugui delegar el Conseller
Delegat.

Article 23.1

El director/a és nomenat per la Institució Familiar d’Educació, previ informe del consell escolar,

per un període de tres anys renovable. L'informe del consell escolar serà adoptat per majoria

dels assistents. La Institució podrà cessar el director abans de la finalització del termini quan
concorrin raons justificades, de les quals donarà comptes al consell escolar.
Article 23.2

El Director/a ha de posseir la titulació bàsica requerida per a impartir la docència en alguna de
les etapes educatives impartides a l’escola.
Article 24

En cas d’absència prolongada del director/a, i d’acord amb l’equip directiu i del consell escolar,
el titular designa les funcions del primer a través d’un altre membre del consell de direcció.

El sotsdirector/a docent
Article 25.1

El sotsdirector/a docent és el responsable de dirigir i impulsar les activitats docents del col·legi
i de realitzar-hi les funcions que el Director li delegui.

Article 25.2

El sotsdirector/a docent és designat per la Institució Familiar d’Educació i forma part del
Consell de Direcció.
Article 26

Les funcions del sotsdirector/a docent són les següents:
a) Coordinar i impulsar totes les activitats docents del centre d’acord amb el projecte
educatiu.

b) Promoure i dirigir la concreció del currículum de les etapes educatives de l’escola.

Elaborar, impulsar i vetllar pel compliment de la programació general del centre (pla
anual) en els aspectes docents.

c) Elaborar per a la memòria anual del curs la part corresponent als aspectes docents.
d) Aprovar les estratègies didàctiques pròpies.

e) Definir els criteris d’avaluació i coordinar les activitats d’avaluació del centre.

f)

Orientar i atendre el seguiment de les activitats docents encomanades als consells de
secció.

g) Organitzar els equips docents, impulsar i coordinar l’acció docent del professorat.

h) Dirigir el procés de les adaptacions curriculars específiques per als alumnes amb

necessitats específiques de suport educatiu, i en el disseny dels programes de
diversificació curricular. Atendre els consells de secció en el disseny del pla d’atenció a

i)

j)

la diversitat dels alumnes, la programació d’activitats de recuperació i reforç educatiu.

Vetllar per la correcció dels documents acadèmics i proposar-los a la firma del Director.

Participar en les reunions del consell de direcció i aportar-hi la informació i
responsabilitzar-se de l’execució dels acords presos referents a la seva funció.

k) Presidir, per delegació del director/a, el claustre de professors.

l)

Participar, com a membre del consell de direcció, en la designació dels caps de secció
o coordinadors d’etapa, dels caps dels equips tècnics i dels tutors de curs.

m) Establir –d’acord amb el consell de direcció i escoltat el cap de secció- el criteri
d’organització i distribució dels grups d’alumnes.

Article 27

La designació del sotsdirector/a docent serà per tres anys, i podrà ser renovat. La Institució
Familiar d’Educació pot decidir el seu cessament.

En cas d’absència prolongada del sotsdirector/a docent, el titular designarà un substitut amb
caràcter provisional.

El sotsdirector/a docent podrà delegar –si l’organització de l’escola ho requereix- part de les

seves tasques en un coordinador/a pedagògic, que serà nomenat pel consell de direcció i
que tindrà les funcions següents:

a) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en
relació amb els criteris generals d’avaluació del centre.

b) Coordinar la preparació, l’execució i l’anàlisi dels resultats de les proves internes i
externes de competències bàsiques que programa el Departament d’Ensenyament.

c) Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari
utilitzat a l’escola, d’acord amb el sotsdirector docent.

d) Promoure i coordinar les accions d’innovació educativa i d’implementació de

metodologies que facilitin l’adquisició de les competències clau i l’adquisició de bones
pràctiques educatives.

e) Controlar el procés de recuperació de les matèries pendents dels alumnes d’ESO i
f)

batxillerat.

Assessorar els alumnes de 3r d’ESO a l’hora de triar les matèries optatives de 4t d’ESO
i també els de 4t d’ESO abans del moment de fer la matrícula de batxillerat, per tal

d’orientar-los sobre la modalitat i les matèries optatives que oferta el centre en funció

de les seves preferències, aptituds, actituds i estudis que vulguin cursar en finalitzar el
batxillerat.

g) Organitzar i controlar el procés acadèmic, d’orientació i d’assessorament dels alumnes
que s’han de presentar a les proves universitàries de les PAU, d’acord amb el tutor/a
de 2n de batxillerat.

h) Programar i planificar, d’acord amb el sotsdirector/a docent, els horaris, les activitats
docents i l’organització dels períodes d’avaluació i la gestió corresponent que se’n

i)

j)

deriva.

Altres tasques d’orientació i d’informació a l’alumnat.

Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la direcció.

Sotsdirector/a de formació
Article 28.1

El sotsdirector/a de formació és el responsable de dirigir i impulsar les activitats formatives
d’orientació a alumnes, professors i pares del col·legi i de realitzar-hi les funcions que el
director/a li delegui.
Article 28.2

El sotsdirector/a de formació és designat per la Institució Familiar d’Educació i forma part del
Consell de Direcció.
Article 29

Les funcions del sotsdirector/a de formació són les següents:
a) Coordinar les activitats d’orientació del centre.

b) Elaborar, impulsar i vetllar pel compliment de la programació general del centre (pla
anual) en els aspectes d’orientació.

c) Elaboració, desplegament, coordinació i actualització del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del
centre.

d) Elaborar per la memòria anual del curs la part corresponent als aspectes d’orientació.

e) La formació, perfeccionament i control dels professors/es tutors. Assistir tècnicament

el professorat en l’exercici de la funció tutorial, oferint instruments de suport per a les
activitats de tutoria grupal i individual relacionades amb els diferents aspectes de la

f)

formació integral de la persona.

Organització d’activitats per l’orientació personal, escolar i professional dels alumnes i
la corresponent als pares.

g) La previsió de persones, activitats, tècniques i material implicades en l’orientació.

h) L’estímul i avaluació de les activitats d’orientació.
i)

Orientar i atendre el seguiment de les activitats d’orientació encomanades als caps de

j)

Participar en les reunions del Consell de Direcció i aportar-hi la informació competent

secció.

i responsabilitzar-se de l’execució dels acords presos referents a la seva funció.

k) Presidir, per delegació del Director/a les reunions dels tutors/es del centre.
l)

Participar, com a membre del Consell de Direcció, en la designació dels caps de secció
o coordinadors d’etapa, caps dels equips tècnics i els tutors/es de curs.

Article 30

La designació del sotsdirector/a de formació serà per tres anys, i podrà ser renovat. La
Institució Familiar d’Educació pot decidir el cessament del sotsdirector/a de formació.

En cas d’absència prolongada del sotsdirector/a de formació, el titular designarà un substitut/a
amb caràcter provisional.

Sotsdirector/a d’activitats d’orientació a les famílies
Article 31.1

El sotsdirector/a d’orientació a les famílies és el responsable de dirigir i impulsar les activitats
formatives d’orientació a pares del col·legi, la promoció i de realitzar-hi les funcions que el

Director/a li delegui.
Article 31.2

El sotsdirector/a d’orientació a les famílies és designat per la Institució Familiar d’Educació i
forma part del Consell de Direcció.
Article 31.3

Si no es nomena aquest càrrec, pot assolir-lo també el sotsdirector de formació amb les
funcions que determini la Institució Familiar d’Educació.
Article 32

Les funcions del sotsdirector/a d’orientació a les famílies són les següents:
a) El tracte amb els pares del col·legi i la seva participació al centre com a matrimonis
encarregats de curs (MEC), AMPA, Consell Escolar, etc.

b) Promoure la cooperació entre escola i família, amb vista a la formació integral dels
alumnes.

c) Les entrevistes d’admissió de famílies al col·legi.
d) Impulsar la promoció d’admissió d’alumnes.

e) Impulsar amb l’ajuda dels tutors/es i els MEC la realització de Cursos d’Orientació
f)

Familiar i activitats de formació per a pares.

Participar, com a membre del Consell de Direcció, en la designació dels caps de secció
o coordinadors d’etapa, els caps dels equips tècnics i els tutors de curs.

g) Participar en les reunions del Consell de Direcció i aportar-hi la informació i
responsabilitzar-se de l’execució dels acords presos referents a la seva funció.

Article 33

La designació del sotsdirector/a d’orientació a les famílies serà per tres anys, i podrà ser
renovat. La Institució Familiar d’Educació pot decidir el cessament del sotsdirector/a
d’orientació a les famílies. En cas d’absència prolongada del sotsdirector/a d’orientació a les
famílies, el titular designarà un substitut amb caràcter provisional.

Capítol 3r. ÒRGANS COL·LEGIATS
El consell escolar
Article 34

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre,

i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, del
professorat, del personal d'administració i serveis, i de la institució titular.
Article 35

La composició del consell escolar és la següent:
a) El Director/a del centre, que el presideix.

b) Tres representants de la institució titular del centre, designats per la mateixa institució.

c) Quatre representants del professorat, elegits pel claustre en votació secreta i directa
en la forma que s’indicarà més endavant.

d) Quatre representants dels pares d’alumnes: tres elegits en votació secreta i directa pels
pares dels alumnes del centre, i un designat per la junta directiva de l’associació de
pares més representativa.

e) Dos representants dels alumnes a partir del primer curs de l'etapa d’educació
f)

secundària obligatòria.

Un representant del personal d’administració i serveis, elegit en votació secreta i
directa.

Article 36

A les deliberacions del consell escolar podran assistir-hi, amb veu però sense vot, els òrgans
unipersonals del centre quan s’hagin de tractar temes de la seva competència.

Article 37

Les funcions del consell escolar són les següents:
a) Intervenir en el procés de designació del director/a del centre.

b) Intervenir en l’establiment dels criteris de selecció del professorat del centre.

c) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes
generals.

d) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la
normativa

vigent.

Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director

corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en
el centre, i a instància de pares o tutors, el consell escolar podrà revisar la decisió
adoptada i, si fa al cas, proposar al director les mesures oportunes.

e) Aprovar, a proposta del titular del centre, el pressupost anual i el rendiment de

comptes pel que fa als fons provinents de l'Administració i a les quantitats autoritzades

f)

i comunicades.

Proposar a l’Administració l’autorització per establir percepcions a les famílies dels
alumnes per a la realització d’activitats escolars complementàries.

g) Aprovar, a proposta del titular del centre, les aportacions de les famílies dels alumnes
per a la realització d’activitats extraescolars i serveis escolars quan així ho hagi
determinat l’Administració Educativa.

h) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global del centre i informar les directrius

per a la programació i desenvolupament de les activitats escolars complementàries,
extraescolars i serveis escolars.

i)

Informar i avaluar la programació general del centre que l’equip directiu elaborarà cada

j)

Informar els criteris per a la participació de l’escola en activitats culturals, esportives,

any.

recreatives, visites, viatges i colònies d'estiu, així com en aquelles accions assistencials
en les quals el centre pugui col·laborar.

k) Afavorir relacions amb altres centres, amb finalitats culturals i educatives.
l)

Informar, a proposta del titular, en relació a les decisions pertinents sobre l’estructura

organitzativa del centre, les normes d’organització i funcionament, i el reglament de
règim interior i les normes per a la renovació del consell escolar.

m) Participar en l’avaluació de la marxa general del centre en els aspectes administratius i
docents.

n) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat

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

o) Designar una persona del mateix consell escolar que impulsi mesures educatives que
fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

p) Quan escaigui, nomenar per majoria absoluta la persona que ha de representar el

consell escolar en la comissió de conciliació d’entre els professors i pares d’alumnes
membres del consell escolar.

Article 38

Les reunions del consell escolar seguiran aquestes normes de funcionament:
a) El director/a del centre convoca i presideix les reunions del consell. Correspon al
president el compliment de les lleis, la regularitat i ordre de les deliberacions i ordenar

els debats. Sens perjudici de les facultats del president per a ordenar el debat, en les
deliberacions d'un òrgan col·legiat prèvies a la votació hi pot haver un torn a favor i un
altre en contra.

b) Es pot preveure una segona convocatòria per a mitja hora després en el cas que per a
la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d'assistents.

c) El president prepararà i farà distribuir la convocatòria amb l’ordre del dia de la reunió
i la documentació oportuna almenys amb quaranta vuit hores d’anticipació, llevat de

cas d'urgència apreciada pel president, que s'ha de fer constar en la convocatòria. En

l’ordre del dia el president tindrà en compte les peticions dels altres membres
formulades amb la suficient antelació. La convocatòria podrà fer-se per mitjans
electrònics.

d) En primera convocatòria, el quòrum de constitució és el de la majoria absoluta dels

components; en segona convocatòria, el quòrum s'assoleix amb l’assistència d’una
tercera part dels membres, amb un mínim de tres. Malgrat no haver-se complert els

requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat queda vàlidament constituït quan s’han
reunit tots els seus membres i ho acorden per unanimitat.

e) El president del consell podrà invitar amb veu però sense vot, altres membres de
l’equip directiu i òrgans unipersonals a participar en les reunions quan s’hi hagin de

f)

tractar temes de la seva competència.

El consell escolar estudiarà els diversos temes de l’ordre del dia amb l’ajuda de la
documentació oportunament preparada pel director/a del centre i el consell de

direcció, segons el tema de què es tracti. La documentació necessària per a la

deliberació i l’adopció d'acords que no pugui acompanyar la convocatòria ha d’estar a

disposició dels components de l’òrgan col·legiat des de la data de la recepció d'aquella,

llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es faran constar
en l'acta els motius que han impedit la disposició d’aquests documents als membres
de l'òrgan.

g) Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que en
sigui declarada la urgència del nou tema proposat, per acord de la majoria simple dels
assistents.

h) Si un membre del consell proposa de tractar algun tema no inclòs en l’ordre del dia de
i)

la reunió, en caldrà l’acceptació per parts de dos terços dels assistents a la reunió.

El consell tendirà a adoptar les decisions per consens a través del diàleg i el contrast
de criteris. Quan s’escaigui, els acords es prendran per majoria simple dels assistents

llevat, que una norma específica exigeixi una majoria qualificada o reforçada. En cas
d’empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot del president. Les votacions del

consell seran ordinàries en el cas que no s'hagi promogut debat; altrament són
nominals.

j)

En la primera reunió del curs escolar el consell de direcció informarà de l’avaluació de
la programació general del centre del curs anterior (pla anual).

k) El secretari serà designat, a proposta del director, d’entre els professors membres del
consell. El secretari del consell redactarà l’acta de la reunió i en dipositarà còpia en la
secretaria del centre. L'acta de les reunions contindrà la indicació de les persones que

hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han tingut, els punts

principals de la deliberació, la forma i els resultats de la votació i el contingut dels

acords. En l’acta es podran incloure els vots particulars dels seus membres en alguna
deliberació. L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el vistiplau del president i s'ha
l)

d'aprovar en la mateixa reunió o en la següent.

Tots els membres del consell i altres assistents que en l’exercici de les seves funcions

accedeixin a dades personals i familiars o que afectin a l’honor o intimitat dels menors
o de les seves famílies quedaran subjectes al deure de sigil, seguretat i confidencialitat.

Article 39.1

El consell escolar es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades cada curs escolar,
una durant el primer trimestre i l’altra durant el tercer.
Article 39.2

En sessió extraordinària, el consell es reunirà sempre que el seu president o una tercera part
dels membres del consell ho consideri oportú.
Article 40.1

Per a l’elecció o designació dels membres del consell escolar i la posterior constitució o per a
la seva renovació, se seguiran les normes de procediment establertes pel director i aprovades
pel consell escolar, amb el respecte a la normativa oficial vigent.
Article 40.2

El consell escolar es renovarà cada dos anys per meitats, d’acord amb el procediment que la
normativa vigent estableixi i que el consell, a proposta del director/a, aprovi i sense perjudici
que es cobreixin les vacants produïdes durant aquest període.
Article 40.3

La vacant produïda per baixa d’un membre del consell escolar serà coberta per la persona que,

en les darreres eleccions respectives, hagi tingut més vots després d’aquells que ja siguin
membres del consell, sempre que mantingui els requisits que la van fer elegible com a

representant. Si no hi hagués més candidats per cobrir-la, la vacant romandria sense cobrir
fins a la propera renovació del consell. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps
que restava de mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
Article 41

Quan un assumpte de la competència del consell s’hagi de tractar amb caràcter d’urgència i

no hi hagi possibilitat de convocar la reunió, el Consell de direcció assumirà el tema i prendrà
la decisió oportuna. En la primera reunió, el president n’informarà el consell escolar i sotmetrà
a la ratificació del consell la decisió adoptada.

Article 42

En el si del consell es constituirà una comissió de convivència que vetllarà pel correcte exercici
dels drets i deures de l’alumnat.

El claustre de professors
Article 43.1

El claustre de professors és l’òrgan col·legiat de participació en el control i la gestió educativa

del centre, format per la totalitat del personal docent de l’escola. Està constituït pel professorat
del centre. També pot estar constituït pels professors/es de cada una de les seccions o etapes.
Article 43.2

El director del centre presideix el claustre de professors/es i pot delegar la presidència dels
claustres de secció en el sotsdirector docent o en els coordinadors corresponents.
Article 44

Les funcions del claustre de professors/es, realitzades habitualment per les seccions que el
constitueixen, són les següents:

a) Aprovar la concreció dels currículums i el pla d’acció tutorial, a proposta de l’equip
directiu.

b) Rebre informació sobre la programació de l’acció docent realitzada pels equips de

professors/es i els departaments didàctics, i vetllar per la coherència i continuïtat dels
continguts de les diverses àrees d'aprenentatge.

c) Aprovar els criteris d’avaluació i els criteris de promoció dels alumnes al llarg de les
diferents etapes impartides en el centre, a proposta de l’equip directiu.

d) Proposar al consell de direcció i als caps de secció iniciatives en l’àmbit de
l'experimentació pedagògica i impulsar-ne la realització.

e) Estudiar temes de formació permanent i d’actualització pedagògica i didàctica.

f)

Col·laborar en l’avaluació del centre realitzada pel consell de direcció i analitzar i
valorar-ne els resultats.

g) Elegir els representants dels professors/es en el consell escolar del centre d’acord amb
el procediment indicat en l’article següent.

h) Participar amb la col·laboració dels equips docents i els departaments en l’elaboració i
revisió del Projecte Educatiu del centre, igualment en les normes d’organització i

funcionament, i del reglament de règim interior, sens perjudici de les competències del
consell de direcció i del consell escolar.

Article 45

Les sessions plenàries del claustre de professors/es seguiran les normes de funcionament que
s’indiquen a continuació:

a) El president del claustre convocarà i presidirà les reunions i designarà el secretari. La
convocatòria, que podrà fer-se per mitjans electrònics, la farà amb una antelació
mínima de 48 hores a la data de la reunió i hi adjuntarà l’ordre del dia.

b) El claustre de professors/es restarà vàlidament constituït quan hi concorrin dos terços
dels seus membres.

c) El claustre prendrà les decisions per consens.

d) Les reunions seguiran l’ordre del dia i, si un professor/a proposés de tractar altres
temes de la competència del claustre, seria necessària l’acceptació de les dues terceres
parts dels assistents per tractar-los.

Article 46

Quan calgui elegir els representants del claustre de professors/es per al consell escolar del
centre, es procedirà de la forma següent:
-

Un representant del sector EP, un representant de l'etapa d'ESO, un representant de
l'etapa de Batxillerat, elegits per les seccions corresponents.

Article 47

El claustre de professors/es es reuneix un cop cada trimestre, sempre que el Director/a del

centre ho consideri oportú i quan ho sol·liciti una tercera part dels seus membres. Una de les
reunions tindrà lloc a l’inici del curs i una altra al final del curs.

El Consell de Direcció
Article 48.1

El consell de direcció és l’òrgan col·legiat executiu de govern que dirigeix, coordina i executa

totes les activitats educatives, acadèmiques i formatives del centre. És nomenat per la Institució

Familiar d’Educació. Organitza i dona cohesió i continuïtat a l'acció que es realitza en els
diferents sectors de l’escola: professorat, pares, alumnes i personal d’administració i serveis.
Article 48.2

El consell de direcció està format pel director del centre, els sotsdirectors/es docent, de
formació i d’orientació a les famílies (si existeix aquest últim). La Institució Familiar d’Educació
pot nomenar altres membres per a aquest consell amb les funcions que determini.
Article 49

Les funcions del consell de direcció del centre són les següents:
a) Impulsar l’acció dels equips col·legiats i unipersonals de les diferents etapes i vetllar
per la correcta aplicació del caràcter propi i del projecte educatiu del centre.

b) Elaborar, revisar i actualitzar el projecte educatiu i la programació general del centre
(pla anual).

c) Promoure una acció coordinada dels equips de mestres i professorat de les diferents
etapes en l’elaboració, revisió i aplicació de la concreció dels currículums establerts.

d) Responsabilitzar-se de la gestió del projecte educatiu, de la programació general(pla
anual) i de la memòria anual del curs.

e) Estudiar i preparar els assumptes que calgui sotmetre al consell escolar, excepte els
f)

que siguin de la competència exclusiva del titular del centre.

Preparar la documentació per a les reunions del claustre de professors/es.

g) Aprovar la selecció dels materials curriculars i d’altres mitjans pedagògics i formatius
que calgui adoptar en el centre.

h) Fomentar

l’actualització pedagògica i la formació permanent dels directius,

professorat i personal d’administració i serveis del centre, i elaborar el pla de formació

del personal de l’escola.

i)

Avaluar periòdicament l’organització i el funcionament general del centre i revisar,

j)

Proposar criteris per a la selecció de professors/es i per a la programació i el

sempre que calgui, el contingut i l’aplicació del reglament de règim interior.

desenvolupament de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els
serveis escolars.

k) Promoure les activitats per a l’atenció i formació de les famílies.

l)

Tenir cura de l’ordre i la disciplina dels alumnes, i donar suport al director en la solució

dels assumptes de caràcter greu.

m) Elaborar la proposta de pressupost i fer el seu seguiment. Vetllar pels actius del col·legi.
n) Establir relacions de col·laboració amb l’entorn.

Article 50.1

El consell de direcció ha de treballar de manera col·legial i coordinada.

Article 50.2

El consell de direcció del centre seguirà les normes de funcionament que s'indiquen a
continuació:

El director/a del centre, convocarà i presidirà les reunions (normalment se celebraran
setmanalment en dia i hora fixa) i prepararà l’ordre del dia. Cada curs es farà un calendari per
tractar els diferents aspectes docents, formatius, econòmics, administratius, etc.

Els acords del consell de direcció seran adoptats per consens, en el respecte a les funcions
específiques dels seus membres.
Article 51

El director/a pot convocar a les reunions els caps de secció, professors/es i altres membres de
la comunitat educativa per informar de les activitats encomanades.

Capítol 4t. ÒRGANS DE COORDINACIÓ EDUCATIVA I ALTRES CÀRRECS

El cap de secció o coordinador/a d’etapa
Article 52

El cap de Secció és la persona que col·labora amb el consell de direcció en la coordinació de

la tasca educativa de l’equip docent de cadascun dels cicles o etapes educatives. És nomenat
pel consell de direcció.
Article 53

Les funcions del cap de Secció corresponen a totes les activitats de la Secció que, segons les
atribucions atorgades pel consell de direcció, són les següents:
a) Coordinar al professorat i les activitats de la Secció.

b) Convocar i presidir les reunions dels professors de la secció.
c) Complir i fer complir les directrius del consell de direcció.

d) Informar el consell de direcció de la gestió realitzada a la secció.

e) Presentar al consell de direcció l’elaboració de la part corresponent a la secció de la
f)

programació general del centre (pla anual) i de la memòria anual del curs.

Coordinar la concreció i programació del currículum corresponent i vetllar perquè sigui
aplicat adequadament.

g) Programar les sessions d’avaluació ordinària i extraordinària i de recuperació. Aplicar

els criteris d’avaluació i de promoció dels alumnes establerts pel consell de direcció.
Custodiar les actes de la Junta d’avaluació.

h) Programar i impulsar les activitats complementàries.
i)

Atendre els professors/es en el disseny de les adaptacions curriculars específiques per

als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, en el disseny dels
programes de diversificació curricular i altres plans individualitzats i adaptacions

j)

curriculars.

Cooperar amb el personal especialitzat en el pla d’atenció a la diversitat en la
preparació, la programació d’activitats de recuperació i reforç educatiu.

k) En començar l'etapa, realitzar l’avaluació dels alumnes de nova incorporació en el
centre i orientar l’escolarització d'aquells que presenten necessitats educatives

l)

especials en començar l’etapa.

Desenvolupar i coordinar les activitats d’orientació i dels tutors: el PAT, l’orientació
personal, escolar i professional dels alumnes i dels seus pares, i organitzar les reunions
de pares d’alumnes de la secció.

m) Vetllar pel manteniment de l’ordre i la disciplina dels alumnes per tal de mantenir un
bon clima de convivència, companyonia i treball.

n) Organitzar les suplències dels docents de la secció.

La capellania del centre
Article 54

L’educació integral que l'escola promou s'inspira en una concepció cristiana de l’home, la vida
i el món, i té en compte la situació personal dels alumnes i de les seves famílies pel que fa a
les seves creences religioses, amb un respecte total a la seva llibertat de consciència.
Article 55.1

L’escola ofereix als alumnes els ensenyaments de religió catòlica i l’assistència espiritual

religiosa. La lliure elecció de l'escola per part dels pares implica, si no es diu el contrari, el desig

que llurs fills rebin els ensenyaments de caràcter religiós, que no suposen en cap cas la
professió de la fe catòlica i són impartits amb un respecte absolut a totes les creences.
Article 55.2

La capellania organitza activitats de formació cristiana i atenció espiritual per als alumnes, els
professors, els pares i el personal no docent que ho desitgin.
Article 56

L'equip de capellania del centre, designat d’acord a l’article 58.2, es reuneix a sol·licitud del

cap de capellania i realitza les activitats d’acord amb la programació prevista pel Consell de
Direcció.

Article 57

1. La capellania impulsa i atén les activitats de formació cristiana per a la comunitat
educativa.

2. Coordina l’acció catequètica dels alumnes i la preparació per a la primera comunió i la
confirmació del alumnes.

3. Atén les activitats de culte a l’oratori del col·legi, l’atenció i l’orientació espiritual.

4. Col·labora amb l’orientació dels professors de religió del col·legi.
El cap de la capellania del centre
Article 58.1

El cap de la capellania del centre organitza i coordina las activitats de formació cristiana i
atenció espiritual de l’escola.
Article 58.2

És designat per la Institució Familiar d’Educació entre els sacerdots que el Vicari delegat de la

Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya nomeni per a l’atenció espiritual de les persones que

integren la comunitat educativa, d’acord amb el conveni signat per Institució amb la Prelatura.

Realitza les seves funcions en estreta relació amb el Consell de Direcció amb vista a col·laborar
a fer realitat els objectius educatius del centre en totes les etapes.
Article 58.3

El cap de la capellania del centre participa en les reunions del consell de direcció quan ho
determina el director/a.

Article 59

Les funcions del cap de la capellania del centre són les següents:
a) Coordinar l’acció de l’equip de capellania i de tots els seus membres.

b) Impulsar la programació i la realització de les iniciatives tendents a la formació cristiana
a l’escola.

c) Coordinar l’atenció de les activitats de catequesi, preparació per a la primera comunió,
confirmació, etc.

L’Administrador/a
Article 60.1

L’administrador/a respon de la gestió econòmica de l’escola, exerceix les seves funcions amb
dependència directa del director del centre que, d’acord amb la Institució Familiar d’Educació,
li pot delegar les funcions de l’article 61 que determini.
Article 60.2

L’administrador/a és designat i cessat pel consell de direcció.
Article 61

El Director/a pot delegar a l’administrador d’entre les següents funcions les que determini:
a) Tenir al dia l’inventari dels béns propis de l’escola, l’edifici escolar, obres i instal·lacions,
serveis comunitaris, etc., i prendre cura de la

seva conservació, manteniment

i

actualització constant, en funció de la tasca educativa i segons les exigències i
possibilitats de cada moment.

b) Elaborar el pressupost general del centre (explotació, inversions i tresoreria) requerint
les dades necessàries dels responsables directes dels diferents sectors d’activitat.

c) Presentar al consell de direcció informes periòdics sobre l’aplicació del pressupost
anual.

d) Tramitar les comandes de material didàctic, organitzar, administrar i gestionar el servei
de compres. Supervisar la recaptació o liquidació de les quotes dels alumnes.

e) Ordenar els pagaments i disposar dels comptes bancaris d’acord amb els poders que
f)

li hagin estat atorgats.

Gestionar ajudes i subvencions per a l’escola i orientar els alumnes i llurs pares en la

sol·licitud de beques. Exercir de cap del personal no docent tot coordinant el treball
del personal d’administració i serveis, sobretot del no adscrit a altres òrgans de govern
del centre.

g) Supervisar el compliment de les disposicions relatives a higiene i sanitat escolar i a la
prevenció de riscos laborals inclosa la vigilància de la salut.

h) Responsabilitzar-se del compliment de les obligacions de l’escola en relació a la

legislació laboral vigent: contractació, altes i baixes, pagament de cotitzacions,

tramitació d’incapacitats transitòries, aplicació de la normativa específica de pagament
delegat, seguiment conveni col·lectiu, etc..,

i)

Elaborar els comptes anuals per presentar al consell escolar i/o als altres òrgans de

govern per a la seva aprovació i posterior lliurament al registre corresponent si s’escau.
Justificació de les despeses de funcionament i altres subvencions atorgades en els

j)

terminis establerts per l’administració competent

Gestionar els serveis que li siguin encomanats pel consell de direcció.

k) Tenir cura del compliment de totes les obligacions fiscals que li siguin d’aplicació a

l’escola en funció de les seves característiques jurídiques i de la normativa que li sigui

aplicable.

Secretari/a de les activitats docents
Article 62

El secretari/a de les activitats docents respon de l’arxiu documental del centre en els aspectes
acadèmics, realitza les seves funcions amb dependència directa del director/a del centre i és
designat i cessat pel consell de direcció.

En l’àmbit de la secretaria general de l’escola, una persona té la responsabilitat de vetllar per

la correcció de tot el que està relacionat amb el tractament i la protecció de les dades de
caràcter personal, d’acord amb allò que la normativa vigent estableix al respecte.
Article 63

Les funcions del secretari/a són les següents:
a) Organitzar i coordinar el treball del personal adscrit a la secretaria del centre.

b) Tenir al dia els expedients dels alumnes i els historials acadèmics, expedir les
certificacions que aquests sol·licitin i fer els tràmits relatius als informes d’avaluació i a
les titulacions acadèmiques.

c) Atendre la correspondència oficial del centre i custodiar els informes d’avaluació.
d) Preparar

la

documentació

d’Ensenyament.

que

cal

presentar

anualment

al

Departament

e) Estar al corrent de la legislació que afecta l'escola i passar-ne informació als interessats.

f)

Elaborar la memòria anual del curs escolar d’acord amb la documentació facilitada pel
consell de direcció.

g) Com a secretari del centre, preparar per la signatura els documents oficials d’avaluació.
h) Gestionar la tramitació dels informes d’avaluació dels alumnes.

Coordinador/a TAC
Article 64
Serà nomenat i designat lliurement pel Director, a proposta del Sotsdirector/a docent. Es farà
responsable que els àmbits en què s’estiguin aplicant eines informàtiques disposin d’un

maquinari i d’uns recursos de programari en bon ús i adequats a les necessitats d’acord amb
la previsió pressupostària corresponent.

Sota l’impuls i la supervisió del Sotsdirector/a docent vetllarà perquè les eines informàtiques
serveixin per assolir una major qualitat educativa:
-

Afavorir una major individualització de l’atenció educativa.
Adequar els aprenentatges a les demandes socials actuals.
Utilitzar les TIC com a eines habituals de treball dels alumnes dins de les diferents
àrees/matèries del currículum.

Altres funcions específiques són:
1. Engrescar i il·lusionar el professorat per endegar projectes d’integració de les
noves tecnologies al currículum.
2. Donar el suport i la formació necessaris al professorat que s’impliqui en la
realització de projectes.
3. Anar per endavant dins de l’escola, dedicant temps per a buscar recursos educatius
i idees que puguin ajudar la resta del professorat.
4. Coordinar l’enviament d’altes, baixes i modificacions de comptes de correu
electrònic del personal docent i no docent a l’empresa amb què es tinguin
contractats els serveis TIC diversos.
5. Fer propostes al Consell de direcció per endegar nous projectes i anar millorant les
infraestructures de l’escola.
6. Tenir la iniciativa de donar a conèixer, juntament amb el professorat implicat, els
projectes realitzats a l’escola en congressos, revistes, etc.
7. Redactar els reglaments i normatives necessaris per tal d’aconseguir un bon ús dels
equips i dels seus programes i aplicacions.
No són funcions del coordinador/a TAC:
1. Arranjar els ordinadors i les intervencions tècniques en general, que és
competència del servei tècnic contractat per l’escola i que intervindrà sempre i
quan ho autoritzi el Cap d’estudis o Sotsdirector/a docent.
2. La instal·lació del programari de secretaria, administració, ús del programa de
gestió acadèmica, etc.., que és competència dels seus usuaris.
3. Ús individual de l’ordinador, ús del correu electrònic, navegació per Internet,
programes d’ofimàtica, etc.., que és responsabilitat de cada usuari.

Títol tercer
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
Capítol 1r. PROGRAMACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA

Article 65.1

La programació de l’acció educativa de l’escola s’inspira en el model que defineix el seu
caràcter propi, que esdevé així el criteri bàsic d’actuació de tots els sectors d’activitat del
centre, i dona coherència i continuïtat al treball realitzat pel conjunt de la comunitat educativa.
Article 65.2

La selecció i el desplegament d’alguns dels aspectes fonamentals del caràcter propi, segons

ho demanen les circumstàncies, donarà lloc a opcions preferents de caràcter anual que
determinaran prioritats en l'acció educativa global de l’escola i determinaran el contingut del
projecte educatiu i de la programació general del centre (pla anual).
Article 66.1

Els equips de professors/es i equips tècnics o departaments elaboren, apliquen i avaluen la

concreció dels currículums, que constitueix l’adaptació dels currículums establerts pel Govern
de la Generalitat a la realitat de l’escola i les necessitats dels alumnes, tenint en compte el
caràcter propi del centre i el context sociocultural.

Un cop elaborada o revisada, la concreció dels currículums serà aprovada pel claustre de
professors.

Article 66.2

El centre gaudeix d’autonomia tant en l’àmbit pedagògic com en el de l’organització i el de la
gestió, en el respecte al que estableixen les disposicions legals vigents.

Capítol 2n. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

Els equips docents
Article 67

L'acció docent dels professors/es i el treball d'aprenentatge dels alumnes ocupen un lloc
decisiu en l'acció educativa global de l'escola.

Els àmbits propis de l'intercanvi sobre l'acció docent del professorat són els equips docents

organitzats per cicles, seccions, el claustre de professors/es i altres equips de treball; i, en
l'educació secundària obligatòria, també els departaments didàctics o equips tècnics.

Article 68

El sotsdirector/a docent és el responsable de la distribució dels professors/es en els equips
docents, de coordinar el treball docent del professorat, vetllar per la seva renovació
pedagògica i didàctica, i complir i fer complir el que està establert pel que fa al currículum
escolar, amb la col·laboració dels caps de secció.
Article 69.1

Els equips de professors/es que es formen atenen als principis de titulació, capacitat,
experiència, etc. orienten la seva acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes,
d’acord amb el que preveu el projecte educatiu.
Article 69.2

Amb aquest criteri, les programacions didàctiques incorporen de manera equilibrada els
objectius educatius, els diferents tipus de continguts d'ensenyament i aprenentatge i les

activitats d'avaluació, amb vista a l’assoliment de les competències bàsiques corresponents als
ensenyaments obligatoris.
Article 69.3

En l’acció docent els professors/es procuraran de respondre de forma adequada a les
característiques, ritmes d’aprenentatge i singularitats de cada alumne.
Article 70

Els professors/es que imparteixen la docència en un mateix cicle o curs formen l’equip de
professors/es corresponent, amb la finalitat d’assegurar la coherència i complementarietat en
l’acció docent duta a terme amb els alumnes del cicle o curs.
Article 71

Les funcions més importants de l’equip de professors/es són:
a) Participar en la distribució temporal d’objectius generals, continguts d’ensenyament i
criteris d’avaluació de les àrees i matèries, i establir criteris d’actuació per a la
preparació de les programacions docents.

b) Elaborar les programacions docents compartint els criteris didàctics i metodològics, les
activitats d’aprenentatge i avaluació, els plans individualitzats, etc...

c) Aprofundir en el coneixement de les capacitats i necessitats dels alumnes del cicle o
curs, preveure els plans individualitzats i programar i avaluar les activitats formatives
requerides per l’atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i
altes capacitats.

d) Participar en l’adopció de les decisions relatives a la promoció dels alumnes en acabar
el cicle o el curs i l’etapa.

e) Responsabilitzar-se, conjuntament i coordinada, de realitzar les tasques educatives
f)

programades per als alumnes del cicle o curs.

Aplicar criteris de flexibilització dels agrupaments d’alumnes i l’elecció de les matèries
optatives.

Article 72

A més, els equips de professors/es de l’educació secundària realitzaran de forma coordinada
els criteris per a l’elecció de les matèries optatives i l’orientació acadèmica i professional.

El cap de secció o un professor/a de l’equip serà el coordinador de l’equip de professorat.
L’equip de professors/es de cicle o de curs es reunirà sempre que calgui per coordinar les
seves activitats docents.

Els departaments didàctics o equips tècnics
Article 73.1

En l’educació secundària obligatòria també funcionen els departaments didàctics o equips

tècnics, constituïts pels professors/es que imparteixen les matèries incloses en cada un dels
àmbits establerts pel Departament d’Ensenyament.
Article 73.2

Els departaments didàctics són tres:
-

El departament cientificotecnològic, format pels professors/es que imparteixen les

-

El departament d’expressió, format pels professors/es que imparteixen les matèries

-

El departament d’humanitats i ciències socials, format pels professors/es que

matèries de Ciències de la naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques.

d’Educació física, Educació visual i plàstica, i Música.

imparteixen les matèries de Llengua, Ciències socials, Llengües estrangeres, Filosofia i
Religió.

Article 74

Les funcions dels departaments didàctics o equips tècnics són les següents:
a) Participar en la distribució vertical dels components curriculars de les matèries de
l’àmbit corresponent en els quatre cursos de l’etapa, en el marc de la concreció del

currículum.

b) Adoptar les decisions oportunes relatives als plans individualitzats per als alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu.

c) Proposar criteris d’actuació en l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes i en
l’aplicació dels criteris de promoció al llarg de l’etapa.

d) Actualitzar i orientar la metodologia didàctica i la pràctica de l’avaluació sobre la base
del contrast amb la pràctica diària a l’aula, i intercanviar les experiències i les
innovacions d’interès.

e) Incrementar l’eficàcia dels recursos disponibles, fer propostes relatives als materials
curriculars a utilitzar i adequar-los a la línia pedagògica adoptada pel centre.

f) Afavorir l’actualització didàctica i elaborar propostes concretes referents a la formació
permanent dels membres del propi departament.

Article 75.1

Si es considera oportú, un dels professors/es del departament didàctic realitzarà les funcions
pròpies de cap de departament, i serà designat pel Consell de Direcció.
Article 75.2

Els departaments didàctics es reuniran a l’inici del curs escolar, acabades les activitats lectives
dels alumnes i sempre que ho programi el sotsdirector/a docent o el cap de departament.

Capítol 3r. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes
Article 76

El sotsdirector/a docent -d’acord amb el consell de direcció i escoltat el cap de secció-

estableix el criteri d’organització i distribució dels grups d’alumnes al començament de cada
etapa educativa. Es pot tenir en consideració la localitat de procedència, amistat, equilibri entre
les diferents capacitats, conflictivitat, etc.
Article 77

Si el centre té més d’una línia pot ser aconsellable efectuar una nova distribució en iniciar una

etapa, tant a l’inici de Primària –amb les orientacions del professorat d’Infantil- com a l’inici de
l’ESO i Batxillerat. Evidentment, pot haver-hi circumstàncies que aconsellin efectuar

modificacions en qualsevol altre moment. Per raons didàctiques es poden fer agrupacions
flexibles, equips de treball, etc. en situacions puntuals (activitats, assignatures, etc.) en benefici
de l’aprenentatge dels alumnes.
Article 78

En l’organització d’alumnes es distribuirà l’alumnat amb necessitat educatives especials de
manera equitativa entre els diferents grups d’alumnes, si és el cas.

Capítol 4t ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Criteris per a l’atenció a la diversitat
Article 79

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

educatives especials (altes capacitats, amb TDA, etc.) disposaran d’un pla individualitzat
personalitzat que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. El Centre procurarà

que l’alumnat del centre que presenta necessitats educatives especials disposi dels recursos
necessaris per atendre les seves necessitats específiques.
Article 80

El centre disposa d’un procediment intern per detectar l’alumnat amb possibles necessitats
especifiques que, posteriorment amb la col·laboració de l’EAP i altres serveis educatius del

Departament d’Ensenyament, estableix les mesures per tal que l’alumnat amb NEE matriculat
en el centre pugui rebre una atenció integral. Igualment, el Centre sol·licitarà al Departament
d’Ensenyament els ajuts i subvencions que es convoquin amb aquesta finalitat. En cas que les
especials necessitats d’un alumne no poguessin ser ateses adequadament pel centre docent

amb els recursos disponibles, la direcció del centre ho comunicarà a Inspecció Educativa i a la

família de l’alumne, per tal de trobar entre totes les parts una alternativa d’escolarització
adequada que permeti a l’alumne un desenvolupament integral i adient conforme a les seves
particulars necessitats.

Article 81

La comissió d’atenció a la diversitat
La comissió d’atenció a la diversitat és un equip específic en el qual es planifiquen les mesures

de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es
revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.

En formen part el director/a o un altre membre del consell de direcció i el psicopedagog/a de
l’escola o professional equivalent. Quan s’estimi oportú i sigui necessari també en poden

formar part els mestres d’educació especial i, si escau, els mestres d’audició i llenguatge, una
persona amb responsabilitats en la coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social del
centre, els coordinadors/es d’etapa o altres professors/es que el centre consideri convenient,

els professionals de la USEE, si escau, i la persona professional de l’equip d’assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP) que intervé en el centre.
Article 81.1
Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat:
a) Concretar els criteris i prioritats que el centre estableixi per a l’atenció a la diversitat

dels alumnes.

b) Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures

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

c)

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

d) Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries per

al seu desenvolupament i concreció.

e) Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per

avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat,
segons les seves diferents necessitats.

Capítol 5è. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L’ALUMNAT
Article 82

El sotsdirector/a de formació és el responsable de dirigir i impulsar les activitats formatives

d’orientació a alumnes, professors i pares del col·legi (vegis Articles 28 – 33). Tots els professors
es responsabilitzen de la globalitat de l’acció educativa sobre l’alumnat d’acord amb la seva
especialització i les activitats específiques encomanades per la direcció del centre.
Article 83

Al Pla anual es detallen els projectes i treballs d’acció educativa global que realitzen els
alumnes: projectes interdisciplinaris, treballs de síntesi, de recerca, etc.
Article 84

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de Centre preveu el programa i activitats de què disposa el centre

per a l’orientació personal de tots els alumnes i les seves famílies, i acadèmica i professional
de l’alumnat d’ESO i Batxillerat.

L’acció de tutoria grupal s’encomana al tutor/a de curs. D’acord amb el nostre caràcter propi,
la tutoria individual –per mitja del tracte personal amb l’alumne i seva la família- desenvolupa
una tasca essencial per atendre l’educació personalitzada de cada alumne.

Capítol 6è. ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL
El tutor
Article 85.1

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

en l’acció docent i educativa 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 d’aprenentatge i maduració

personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació
d’estudis o d’ingrés en el món del treball.

Article 85.2

Els àmbits de l’orientació del alumnes són, d’acord amb el Pla d’acció tutorial (PAT), els
següents: orientació personal, escolar i acadèmica, i professional.

Article 86.1

El tutor/a de curs és designat pel consell de direcció, per a un període d’un any renovable.
Article 87

A criteri del consell de direcció l’atenció personalitzada dels alumnes i família pot encomanarse a altres professors diferents del tutor de curs.
Article 88

Les principals funcions del tutor/a de curs són les següents:
a) Conèixer la situació real de cada alumne i del seu medi familiar social.

b) Mantenir relació personal amb els alumnes del grup i llurs pares a través de les
oportunes entrevistes i reunions periòdiques.

c) Efectuar el seguiment global dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb la

intenció de descobrir les dificultats i necessitats especials i les altes capacitats,

articulant les respostes educatives adequades i cercant els oportuns assessoraments i
suports.

d) Coordinar l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes, presidir les sessions

de la junta d'avaluació o equips docents corresponents al seu grup classe, donar-ne la

informació adient als interessats i als seus pares, i trametre l’acta de la reunió al cap de
secció.

e) Informar al cap de secció del nivell o de l’etapa sobre les incidències i situacions que
f)

puguin pertorbar el procés formatiu dels alumnes i l’aplicació del projecte curricular.

Fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament d’actituds participatives, la
inserció en l’entorn sociocultural i natural i l’educació en valors, complementant la tasca
realitzada en el marc de les diverses àrees i matèries.

g) Afavorir en els alumnes l’autoestima personal i ajudar-los en la superació dels fracassos
en els processos d’aprenentatge i les dificultats de qualsevol altre tipus.

h) Contribuir a l'establiment de relacions fluïdes amb els pares i mares dels alumnes,
informar-los de tots aquells assumptes que afectin l’educació de llurs fills, i facilitar la
connexió entre l'escola i les famílies.

i)

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

j)

Assistir el consell de curs en llur gestió i, si s’escau, atendre el moviment associatiu dels

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

alumnes i ajudar-los en la promoció d’activitats socials i recreatives.

k) Al començament de curs, fer la reunió amb el tutor del curs anterior, especialment en
els canvis d’etapa. Procurar ajudar els alumnes de nova incorporació en la seva
integració al centre.
Article 89

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

a) Orientar els alumnes a l’hora de configurar el seu «currículum personal» mitjançant
l’elecció de les matèries optatives que hauran de cursar al llarg de l’etapa.

b) Seguir de prop l’acció educativa dels professors/es 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 educatives davant
necessitats especials i/o de suport.

c) Dur a la pràctica el pla d’acció tutorial en el grup d’alumnes que li ha estat encomanat.

d) En els darrers cursos de l’etapa, i, si s’escau, amb la col·laboració d’altres professionals,
fer l’orientació professional i acadèmica dels alumnes per tal d’ajudar-los a decidir el
seu futur tot planificant un procés que tingui en compte les seves capacitats, interessos
i altres factors.

Títol quart
PROCEDIMENT D’APROVACIÓ I REVISIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU
Capítol 1r. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC
Article 90

El PEC és elaborat per un equip dirigit pel consell de direcció, l’aprova la titularitat del centre,
una vegada escoltat el claustre de professors i el consell escolar del centre.
Article 91

El PEC es revisarà cada cinc anys i sempre que la titularitat del centre ho estimi pertinent.
També haurà de ser actualitzat quan els canvis normatius així ho requereixin.

Capítol 2n. RENDICIÓ DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR DE LA GESTIÓ DEL PEC
Article 92

1. En acabar cada curs escolar el director/a del centre informarà el consell escolar en

relació a l’aplicació de la línia pedagògica global del centre i la gestió del projecte
educatiu.

2. El consell escolar participa en l’aplicació del projecte educatiu informant les directrius

per a la programació i desenvolupament de les activitats escolars complementàries,
extraescolars i serveis escolars de cada curs escolar.

Títol cinquè
DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
Capítol 1r. CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. QÜESTIONS GENERALS
Mesures per a la promoció de la convivència
Article 93

L’aprenentatge i la promoció de la convivència, així com la prevenció i resolució de conflictes,
són elements fonamentals de procés educatiu.
Article 94

El centre incorpora mesures per a la promoció de la convivència i, específicament, mecanismes
i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes, mitjançant elements com els següents:
a) El caràcter propi i el projecte educatiu pel que fa al model de persona i educació.

b) Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

c) Els propis plans d’estudis que incorporen objectius, competències i continguts que
promouen la convivència.

d) La planificació de l’acció tutorial.

e) L’actuació dels equips de professors i especialment del tutor de cada grup i de cada
f)

alumne en l’exercici de les seves funcions.

L’existència de plans específics de convivència.

g) La carta de compromís educatiu.

Capítol 2n. LA MEDIACIÓ ESCOLAR
Mètode de resolució de conflictes
Article 95

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una

tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir
per elles mateixes un acord satisfactori.
Article 96

La mediació escolar es basa en els principis següents:
a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures
d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir
l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La

persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el
conflicte.

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones
alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la
normativa vigent.

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés

de mediació han d’assistir per elles mateixes a les reunions de mediació, sense que es
puguin valer de representants o intermediaris.

Situacions objecte de mediació
Article 97

El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes

entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes
contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre.
Article 98.1

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat
contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre,
llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que s’hagi emprat greu violència o intimidació o que hi hagi reiteració sistemàtica en
la comissió de conductes greus.

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix

alumne, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests
processos.

Article 98.2

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.
Article 99

1. El procés de mediació es pot iniciar, amb el vistiplau del Director/a, a instància de

qualsevol alumne, 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, d’acord amb l’establert a l’ Annex I: Faltes

de l'alumnat, mesures correctores i sancions

2. Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de
disposar de la confirmació expressa de l’alumne i dels seus progenitors o tutors legals.

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.

3. Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició

d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a

mediadors. Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel
centre, el Director ha de proposar, en el termini màxim de dos dies lectius, una persona

mediadora, d’entre els mediadors de què disposi el centre amb la formació adequada.

4. El Director/a també pot designar un alumne perquè col·labori amb la persona
mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord
entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne és voluntària.

Desenvolupament del procés de mediació
Article 100

1. En el desenvolupament del procés de mediació, la persona mediadora, després
d’entrevistar-se amb l’alumne, ha de contactar amb la persona

perjudicada per

exposar-li la manifestació favorable de l’alumne 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 educatius o s’hagi sostret aquest material, el
Director del centre o la persona en qui delegui ha d’actuar en el procés de mediació
en representació del centre.

2. Si la persona perjudicada accepta participar 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.

Finalització del procés de mediació
Article 101

1. Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit.

2. 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 accepti les disculpes. 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 efectiva, les accions reparadores
acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica

del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de
la comunitat del centre.

3. Si el procés de mediació es duu 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/a del centre i l’instructor o instructora

de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient
disciplinari.

Article 102

1. Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de

reparació per causes imputables a l’alumne 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 del
centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent i es reprèn

el còmput de prescripció previst en aquest reglament. Així mateix es poden adoptar
les mesures provisionals previstes en el reglament.

2. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no
accepti la mediació, les disculpes de l’alumne 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, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que
pot disminuir la gravetat de la seva actuació, en els termes previstos en el reglament.

3. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï

manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància
que faci incompatible la continuació del procés de mediació d’acord amb els principis
establerts en aquest títol.

Temps per resoldre el procés de mediació
Article 103

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.

Capítol 3r. NORMES DE PRUDÈNCIA I SEGURETAT PER AL PROFESSORAT I PERSONAL NO
DOCENT

Normes de prudència i seguretat per al professorat i el personal no docent dels

col·legis de la Institució, en relació al tracte amb els alumnes i les seves famílies
Aquells que treballen a Institució han de conèixer i complir aquestes normes de prudència,
relacionades amb la protecció i la seguretat de l'alumnat i les seves famílies, tant en les

activitats ordinàries que es fan dins del recinte i horari escolar com la resta d'activitats que

organitzin fora del centre i en horaris diversos. A cada moment és important garantir la

seguretat de tots els alumnes i famílies, i per tant s'evitarà qualsevol situació que pugui
considerar-se de risc. El Consell de Direcció és el responsable de vetllar perquè en el col·legi

es coneguin i respectin les mesures aquí recollides, i la resta de normativa recollida en les

Normes d'Organització i Funcionament dels col·legis d' Institució, que són pròpies del nostre

estil educatiu .

S'enumera a continuació un conjunt, ordenat per activitats o situacions, de les normes de
prudència i seguretat esmentades. Com s'indica en l'encapçalament, aquesta normativa afecta

tot el personal de l'escola, tant els professors com el personal d'administració i serveis. Sempre
que en aquest capítol s'esmenti el professorat s'hi inclou també el personal no docent.
A. Tracte dels professors/es amb els alumnes.
1 . Els professors/es es dirigeixen als alumnes, i els alumnes entre ells, pel seu nom de
pila o apel·latiu familiar. No s'utilitzen malnoms.

2. Als alumnes no se’ls toca. El personal docent ha de tenir clar què és apropiat i
inapropiat pel que fa al contacte físic amb els menors, i evitar qualsevol contacte que
pugui ser lesiu o mal interpretat.

3. Tot el professorat tindrà una cura extrema i un respecte absolut a la integritat física
dels alumnes. No està permès aplicar, sota cap circumstància, càstigs físics ni tampoc

tenir mostres d'afecte expressades per contacte físic. Manifestar l'estima als alumnes especialment als més petits- vol dir estar disponible, escoltar-los, ajudar-los, acceptar

sense prejudicis, etc., però en cap cas acariciar ni acaronar. Cal tenir present que el

càstig físic, a més de les negatives conseqüències en l'alumne, també provoca un clar
deteriorament de l'autoritat del professor.

4.Tampoc estan permesos els càstigs verbals que incloguin insults, humiliacions o

qualsevol altra forma d'actuació que ridiculitzi l'alumne i que li causi, de fet, un mal
moral. Aquestes actuacions mai no són una solució educativa i constructiva que ajudi
l’alumne a corregir un mal hàbit. A més, també minven el prestigi i l’autoritat del
professor.

5. Un altre aspecte que tots els professors/es han de complir en la seva relació amb els

alumnes és no utilitzar, ni visualment ni verbalment, continguts que puguin ferir la
sensibilitat dels menors. Especialment important és no mostrar imatges, comentar
aspectes o recomanar continguts que tinguin o puguin tenir continguts violents

(segons les edats ), xenòfobs, eròtics o sexuals. Per això, té l'obligació d'atenir-se als

vídeos, pel·lícules, llibres, etc. que hagi aprovat el Consell de Direcció de l'escola o el
departament corresponent, i que estan previstos dins del seu projecte educatiu .

6. Com a norma general, i especialment en un ambient educatiu, es jutgen els

comportaments, no les persones, de manera que es pot dir, per exemple, "això ho tens
desordenat ", però no "ets un desordenat ".

7. Les correccions verbals o la comunicació d'una sanció es fan generalment en privat,
de manera que sense humiliar ajudi l'alumne a millorar. Només es faran en públic si
s'estima que ajudarà tant el corregit com els seus companys, i sempre evitant els
menyspreus i humiliacions.

B.

Convivència entre professors/es i alumnes

1. Les converses privades d'un professor amb un alumne sempre s'han de fer en un espai públic

o en un lloc on es pugui veure tots dos a tot moment (per exemple, en un despatx amb
porta de vidre). Aquestes converses es tindran, per tant, sempre dins l'horari escolar .

2. Els professors/es evitaran relacionar-se en els esbarjos o en els descansos sempre amb el
mateix alumne o amb un mateix grup d'alumnes, encara que sigui per ajudar-los en

algun aspecte educatiu. Aquesta actuació benintencionada pot ser interpretada
negativament i perdre la seva eficàcia.

3. No es permet viatjar en cotxe tot sol amb un alumne, excepte causes de força major. En
aquests casos sempre s’haurà d'informar, amb anterioritat al fet, algun membre de

direcció del col·legi i als pares perquè es valori la causa que el provoca. Tampoc

s'organitzen plans exclusius , viatges , excursions , menjars, etc. d'un professor amb un
alumne.

4. El professor/a no comparteix amb els alumnes -ni amb els petits ni amb els grans- jocs amb
risc de contacte físic. Tant raons de seguretat com de possibles males interpretacions
ho aconsellen.

5. Els professors/es no fan fotografies als alumnes per a ús particular.
C.

Actuació amb accidentats i malalts
1. Si un alumne pateix una ferida, un cop o es troba malament, per a l'aplicació del

remei se segueix l'ús establert per la normativa escolar per a administració de fàrmacs
als alumnes a l'escola, sempre comptant amb l'autorització de la família.

2. Si requereix assistència sanitària externa immediata: primer s'avisarà la família

perquè se’n faci càrrec i, si no poden, amb el seu consentiment, se l'acompanyarà al

centre sanitari corresponent. Cal estar informat sobre la cobertura de l'assegurança
sanitària escolar, per poder informar la família. En el cas que no es localitzi la família el
director/a de l'escola, o qui en faci les funcions, ha de decidir sobre la conveniència o
no de traslladar l'alumne al centre hospitalari.

3. Cap alumne ha de sortir de l'escola i tornar a casa amb una ferida, una contusió dolorosa, o

una lesió que requereixi seguiment sense que prèviament s'hagi avisat els seus pares .

4. Quan sigui necessari el contacte físic com a primer auxili, sempre han d'estar-hi presents

dos adults del personal de l'escola, i és preferible que sigui el metge o encarregat de
la infermeria qui l’atengui.

5. Els pares estan obligats a informar el col·legi en el cas que el seu fill pateixi alguna malaltia
contagiosa o necessiti un tractament mèdic específic dins l'horari escolar .

6. Per visitar un alumne malalt en el seu domicili s'ha de tenir prudència i oportunitat. Sempre
s'ha de trucar abans per telèfon als pares per concertar la visita.

D. Tracte del professorat amb els pares o tutors dels alumnes
1. Com a norma inicial d'educació i prudència se'ls tracta de vostè. Un cop conegudes
les parts, si hi ha prou confiança i la diferència d'edat ho permet, se'ls pot tutejar.

2. La conversa amb els pares s'ha de fer en un espai públic o en un lloc que estigui a la
vista dels altres com, per exemple, una sala de rebre visible des de l'exterior a través

d'una porta de vidre És important que sempre vagin a l'entrevista el pare i la mare de

l'alumne. Això afavoreix l'anàlisi de la situació que es vulgui tractar i la presa de
decisions efectiva. Si excepcionalment només fos present la mare o el pare de l'alumne,

l'entrevista ha de posposar-se a una millor ocasió en què puguin estar tots dos, de
manera que s’aconsegueixi una tutoria més profitosa. En el cas que la mare o el pare
només puguin acudir sols a l'entrevista sempre seran rebuts per dos professors, per

exemple el tutor/a del seu fill i un altre professor. Els motius que indueixen a actuar
d'aquesta manera són els mateixos que anteriorment s'han citat en aquest punt.
3. Als pares només se'ls rep en horari extraescolar si l’escola està en funcionament.
4. Cal conèixer la situació legal de les famílies respecte al fill i a quina informació té dret

cadascuna. No es rep a qui no té dret legal. Cal extremar la prudència en el tracte amb

les persones en aquesta situació, les quals seran ateses per dos professors amb
experiència. Mai no s'ha d'entrar a la situació personal ni fer de mediador entre el pare
i la mare.

5. La Llei de Protecció de Dades (LPD) prohibeix facilitar dades d'altres alumnes:
domicili, telèfon, etc. per invitacions a aniversaris, festes i molt menys si els pares

pretenen resoldre amb una altra família un conflicte entre alumnes. En aquests casos,
els Matrimonis Encarregats d'un Curs poden facilitar la solució, ja que són ells els que
disposen oficialment d'aquestes dades de les famílies de la seva classe.

6. Quan s'ha de comunicar personalment un professor/a amb una família

ordinàriament es convoca telefònicament una reunió a través del recepcionista o

persona encarregada d'aquesta comesa a l'escola. Si es notifica la convocatòria o
l'assumpte a tractar per escrit, cal extremar la prudència en el contingut per tal que la
interpretació sigui unívoca. Si el comunicat és a través de l'agenda de l'alumne es

segueix el mateix criteri. Mai no es respon per escrit als missatges ofensius o agressius
dels pares, així com tampoc s'informa per escrit d'episodis dels fills que puguin suscitar

conflictes. També s'ha d'evitar l'enviament de qualsevol notificació escrita sota els
efectes d'un disgust: és prudent esperar a recuperar la calma i ponderar el que es vol

transmetre amb objectivitat i esperit educatiu, preferiblement a través d'una entrevista.

7. El professor/a no ha de donar el seu número de mòbil particular a un alumne o a

una família ni els envia missatges particulars des del seu telèfon personal. En qualsevol
dels casos, si ha de relacionar-se amb la família a través de missatges (inclosos els que

es realitzen via mail) sempre ha de dirigir el missatge a més d'una persona (per
exemple, al pare i mare o a diversos alumnes alhora).

E. Tracte entre els alumnes
1. La formació humana que s'imparteix a l'escola ha d'ajudar a que els alumnes
mantinguin entre si, tant dins com fora de l'escola, un tracte correcte i de respecte
mutu que fomenti el desig d’ajuda als altres i l’esperit de servei .

2. Ha d'evitar-se el que pugui derivar en un abús o intimidació (bullying) com, per

exemple, les següents:

a. La introducció o publicació -a través de qualsevol suport- d'elements que

puguin ofendre la sensibilitat dels altres.

b. Crear situacions de perill o de risc físic o moral per a un mateix o per als altres.
c. Crear en un alumne o membre de la comunitat educativa situacions amb risc de
bullying, com ara: injúries, ofenses, amenaces, vexacions o humiliacions,

marginació per qualsevol motiu, setge físic o psicològic, menyspreu, rebuig, etc.
que atemptin contra la seva intimitat fins i tot quan es fan per mitjans digitals com
les xarxes socials, etc.

d. La captura, emmagatzematge, manipulació o difusió, per mitjans analògics o

digitals, de dades de caràcter personal, incloent-hi la imatge, el vídeo, l'animació,

el text o la veu de membres de la comunitat educativa, sense el seu consentiment
exprés.

e. Increpar i/o agredir físicament qualsevol membre de la comunitat escolar.

F. El tabac i les drogues.
1. No es permet fumar tabac ni consumir cap tipus de drogues o begudes alcohòliques
en cap de les dependències del centre ni en els espais a l'aire lliure dins del recinte del

col·legi. Tampoc està permès sota cap concepte vendre a terceres persones tabac,
drogues o alcohol. Els alumnes tampoc poden fumar, vendre ni consumir aquests

productes en les activitats extraescolars que es realitzen dins o fora de l'escola, ni
tampoc en qualsevol situació vestint l'uniforme escolar.

2. Es consideren de particular gravetat el consum propi, la incitació al consum i la
possessió de substàncies que perjudiquen la salut física o psicològica. En aquest sentit,

es consideren faltes greus qualsevol d'aquestes actuacions, i el consum o venda de

drogues és una causa suficient d'expulsió definitiva del col·legi. Cal recordar-ho a les
famílies i alumnes perquè ho tinguin en consideració.

G. Algunes dependències amb major índex de riscos: laboratoris, gimnasos, vestuaris i
lavabos

1. Aquestes dependències s'han de mantenir sempre en bon estat de conservació,
seguretat i higiene.

2. En els laboratoris, atès el risc d'alguns productes i l'instrumental, s'han d'extremar
les mesures de seguretat en la manipulació d'aquests elements: s'han d'utilitzar, quan

sigui necessari, ulleres, careta, etc. i s'han de guardar aquests productes de forma

adequada i segura. Els alumnes mai no poden estar als laboratoris sense un adult
responsable.

3. Els aparells dels gimnasos, poliesportius i altres zones esportives han d'estar en bon
estat i utilitzar-se amb les mesures de seguretat apropiades: per exemple, estar

proveïdes de proteccions i ancoratges de seguretat quan siguin necessaris.

4. La conservació i l'ordre dels lavabos i vestidors són un indicador, a més d'un
aparador, de l'estat i manteniment de les instal·lacions d'una escola. En funció de l'ús,
determinats espais requereixen neteges específiques, així com verificar amb la suficient
periodicitat el manteniment (paper higiènic, tovalloles de paper, papereres, etc.).

5. Durant els temps d'esbarjo s'ha d'atendre especialment determinades zones opaques
als patis i descansos, que habitualment passen inadvertides i poden ser de major risc.

Entre aquestes es troben els lavabos i vestidors. Amb la prudència i discreció

necessàries s'ha de procurar que els alumnes es comportin amb el degut pudor
personal i respecte als seus companys.

6. A les zones d'esbarjo també cal conèixer altres possibles zones opaques i atendre

convenientment perquè no hi hagi comportaments irregulars.

7. Mai no s'han de fer fotografies d'alumnes mentre són als vestidors o s’estan canviant
de roba.

H. En les activitats extraescolars
1. El consentiment escrit dels pares o tutors legals ha d'obtenir-se amb caràcter previ

a la participació de l'alumnat en qualsevol activitat fora de l'escola.

2. Per garantir la seguretat dels alumnes, totes les activitats i esdeveniments organitzats
fora de l'escola han de supervisar-se. Cal assegurar-se que totes les instal·lacions i/o

edificis utilitzats siguin adequats i segurs .

3. En qualsevol activitat, els dormitoris i vestidors dels alumnes han d’estar separats
dels del professorat, monitors o ajudants. Tampoc està permès, sota cap concepte,
compartir tenda de campanya amb els alumnes.

4. Si en una situació de greu emergència cal compartir habitació amb algun alumne, el
professor o ajudant ha de comunicar a un altre adult responsable aquesta possible

excepció, valorar la gravetat de les causes i, en tot cas, mai no dormiran un adult i un
menor sols en una mateixa habitació.

5. Quan en una habitació s’ha previst que hi dormi més d'un alumne, es procurarà que
siguin almenys tres alumnes.

6. No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos
acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un mestre/a o professor/a. La

relació màxima d’alumnes/mestres, professors o acompanyants per a les sortides ha de
ser la següent:

- Segon cicle d’educació infantil: 10/1 (si és més d’un dia: 8/1)

- De primer a quart d’educació primària: 15/1 (si és més d’un dia: 12/1)

- Cinquè , sisè d’EPRI i ESO: 20/1 (si és més d’un dia: 18/1, solament a 5è i 6è EPRI)
- Ensenyaments postobligatoris: 25/1

(referencia doc. Organització i gestió dels centre, 20.06.18. Departament d’Ensenyament)
Pel que fa a les rutes hi haurà a cada autobús un professor o un acompanyant .
8. En qualsevol activitat extraescolar s'ha de preveure l'eventualitat d'haver d'utilitzar

una farmaciola. Per això cal que, si no hi ha disponibilitat de farmaciola on es
realitza l'activitat, se n’emportin una des del col·legi.

8. Si es comprova que el conductor de l'autobús no observa les mesures de prudència
i seguretat en carretera, se l’ha d’advertir i, si cal, obligar-lo a aturar-se.

9. Els col·laboradors externs del professorat en l'atenció d'aquestes activitats (ajudants,

monitors, becaris, etc.), a més de la capacitat suficient per desenvolupar aquesta tasca

(maduresa personal, coneixement del projecte educatiu del col·legi, etc.), també han
de conèixer la normativa que ha d'observar-se i tenir la cobertura d'una assegurança

contra accidents que ha de facilitar-los el col·legi.

I. Davant d'una situació de possible abús o maltractament a un alumne
1. Si arribés alguna informació que pogués significar un possible abús o maltractament a un

alumne per un adult o per un altre alumne, qualsevol professor/a o personal del col·legi

ha d'actuar amb celeritat, prudència i claredat, aplicant el protocol corresponent.
Aquesta qüestió és responsabilitat immediata del director/a de l'escola i, a continuació,
de tot el seu Consell de Direcció.

(Veure protocol oficial per actuar en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a
menors, annex II de les NOFC)

2. La llei 26/2015 del 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la Infància i
l’Adolescència, preveu l’obligatorietat que tot el personal de l’escola, inclosos aquells

treballadors que no formen part del col·legi però hi treballen temporalment o faciliten
algun servei, no tinguin cap denúncia al nou registre de delictes sexuals i tinguin la
documentació oportuna.

Capítol 4t. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT
Secció 1. Garanties de l’actuació disciplinària.
Principis de l’actuació disciplinària
Article 104

1. Els alumnes no podran ser privats de l’exercici del dret a l’educació i, en l’educació
obligatòria, del seu dret a l’escolaritat.

2. En cap cas no s’imposaran als alumnes mesures correctores ni sancions contra la
integritat física i la dignitat personal.

Intervenció del consell escolar. La comissió de convivència
Article 105

1. El consell escolar del centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels
alumnes i el compliment efectiu de les mesures correctores i les sancions.

2. Per facilitar aquesta tasca, en el si del consell es constituirà una comissió de

convivència formada pel director/a del centre, dos representants del professorat, un/a

representant dels pares d’alumnes, membres del consell escolar escollits per ells i entre
ells i un representant dels alumnes del consell escolar, escollit per ells i entre ells.

3. Les funcions de la comissió de convivència seran:

a) Garantir una aplicació correcta de la normativa de disciplina d’alumnes.

b) Intervenir, a requeriment del director, en la qualificació de les faltes
presumptament comeses pels alumnes.

c) Col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar.

d) Ser escoltada en el cas que el director/a adopti mesures provisionals
simultàniament a l’obertura d’un expedient.

4. Els membres de la comissió de convivència que tinguin coneixement pel seu càrrec de

dades de caràcter personal, excepte en aquells casos especialment previstos per la
normativa, no podran comunicar-les a tercers. L’incompliment manifest d’aquest

deure, comprovat pel director del centre de manera fefaent, podrà comportar la
inhabilitació automàtica del membre de la comissió per a continuar exercint les seves
funcions en el sí d’aquesta.

5. En cas que el director/a apreciï la necessitat d’actuar amb urgència, algun membre de
la comissió podrà ser consultat per mitjans telefònics o electrònics.

6. 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 socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que els motiva, i ha de tenir per

finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.
Secció 2. Conductes contràries a les normes de convivència del centre
Vegis Annex I: Faltes de l’alumnat, mesures correctores i sancions

Títol sisè
COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT
ESCOLAR

Capítol 1r. ADMISSIÓ, DRETS I DEURES
Secció 1. Admissió, drets i deures dels alumnes
Admissió
Article 106

1. En el procés d’admissió d’alumnes el director del centre tindrà en compte el dret dels

pares a escollir l'escola que desitgen per a llurs fills. Amb aquesta finalitat donarà la
informació adequada a les famílies interessades per tal que coneguin en grau suficient

el projecte educatiu de l’escola. Així, el fet de sol·licitar-hi plaça implicarà el deure de

respectar aquest projecte educatiu i serà expressió del desig que els seus fills hi rebin
la formació definida en el seu caràcter propi.

2. En les etapes concertades, quan el centre no pugui admetre tots els alumnes que hi
sol·licitin plaça, el director s’atendrà a la normativa d’aplicació al llarg de tot el procés
d’inscripció i matriculació dels alumnes.

3. Un cop formalitzades les matrícules, el director del centre en donarà la informació
oportuna al consell escolar en la primera reunió del curs.

Drets
Article 107

1. Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el ple

desenvolupament de la seva personalitat, que n’estimuli les capacitats, tingui en
compte el ritme d’aprenentatge, i incentivi i valori l’esforç i el rendiment.

2. Els alumnes tenen dret a una valoració acurada i objectiva del seu progrés personal i
rendiment escolar, per la qual cosa els professors respectius els informaran dels criteris

i dels procediments d'avaluació, d’acord amb el que està establert en el currículum
corresponent.

Igualment, els alumnes i, si són menors de 18 anys els seus progenitors o tutors legals,
tenen dret a sol·licitar aclariments respecte als resultats de les avaluacions i a les

decisions relatives a la promoció al llarg de l’etapa, i a presentar les reclamacions
pertinents, en la forma en què es determina en aquest reglament.

Aquestes reclamacions s’hauran de fonamentar en la inadequació de les proves

proposades o bé en l’aplicació incorrecta dels criteris i procediments d’avaluació
establerts en la normativa vigent i en el projecte educatiu.

3. Els alumnes tenen dret al respecte a la llibertat de consciència i les seves conviccions
religioses, morals i ideològiques, i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences
i conviccions.

L’exercici d’aquest dret es garanteix mitjançant la informació prèvia i completa sobre

el caràcter propi del centre, el respecte a les diferents creences en la formació religiosa
cristiana impartida en el centre, i la impartició d’un ensenyament basat en criteris
objectius i excloents de tota manipulació propagandística i ideològica.

4. Els alumnes tenen dret al respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal,

com també a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i

higiene adequades i en un ambient de convivència que afavoreixi el respecte entre els
companys.

Igualment, els alumnes tenen dret a la reserva d’aquella informació relativa a les seves

circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats
d’informació del centre, de l’Administració educativa i els seus serveis, de conformitat
amb l’ordenament jurídic, i sens perjudici de l’obligació de comunicar a l’autoritat
competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a

l’alumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció
del menor.

5. Els alumnes tenen dret a participar individualment i col·lectivament en el funcionament
i la vida del centre en els termes que preveu les lleis en vigor i aquest reglament.

6. Els alumnes tenen dret a associar-se i reunir-se en el centre, en el marc de la legislació
vigent. La direcció del centre facilitarà l’exercici d’aquest dret i la utilització dels locals

necessaris dins els límits imposats pels espais disponibles i d'acord amb la legislació
vigent, bo i garantint el desenvolupament normal de les activitats docents.

7. Els alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat, individual i col·lectivament, les seves

opinions, sempre en el respecte als professors i altres membres de la comunitat

educativa i al caràcter propi i el projecte educatiu del centre.

8. Els alumnes tenen dret a gaudir d’una orientació escolar i professional que asseguri la
seva llibertat de decisió d'acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.

El centre tindrà cura especial de l’orientació escolar dels alumnes amb necessitats
educatives especials i específiques.

9. Els alumnes tenen dret a rebre una atenció especial i els ajuts necessaris si es troben

en situació de risc o per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i

sociocultural, i a la protecció social en supòsits d’infortuni familiar o d’accident, amb la

finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats
real.

L’Administració educativa garantirà l’exercici d’aquest dret mitjançant els ajuts

necessaris.

10. Els alumnes tenen dret a ser educats en la responsabilitat i a gaudir d’una convivència
respectuosa i pacífica

Article 108

1. Els drets dels alumnes obliguen els altres membres de la comunitat educativa, que

hauran de respectar-los. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que

suposin una transgressió dels drets dels alumnes podran ser denunciades per aquests
o els seus representants legals davant el director del centre i, quan s’escaigui, davant
el consell escolar.

2. Amb l’audiència prèvia dels interessats i la consulta, si s’escau, al consell escolar, el
Director del centre adoptarà les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent.

3. Les denúncies també podran ser presentades davant els serveis territorials del
Departament d’Ensenyament. Les resolucions corresponents podran ser objecte de
recurs, d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

Deures
Article 109.1

1. Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels altres

membres de la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies
dels professors/es i de la direcció del centre.

2. L’estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l'aprofitament de les

seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir
una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en l'obligació

d’assistir a classe amb puntualitat, respectar el calendari escolar i l’horari establert,

realitzar les tasques encomanades pels professors/es, esforçar-se en l’aprenentatge i
en el desenvolupament de les capacitats personals i respectar l’exercici del dret a
l’estudi dels seus companys.

3. La falta a classe de manera reiterada pot provocar la impossibilitat de l’aplicació

correcta dels criteris generals d’avaluació i de la pròpia avaluació contínua. Sense
perjudici de les mesures educatives correctores que s’adoptin davant de les faltes
d’assistència injustificades i continues, quan aquestes facin impossible l’aplicació de

l’avaluació contínua i, en concret, quan superin el 20% d’alguna àrea o matèria al llarg

d’un trimestre, s’aplicaran els procediments extraordinaris, previstos al projecte
educatiu del centre, d’avaluació que l’alumne haurà de realitzar.

Es consideren faltes injustificades d’assistència a classe o de puntualitat d’un alumne
les que no siguin excusades de manera escrita per l’alumnat o pels seus pares o
representants legals en un termini màxim de 48 hores, bé a l’inici de l’absència o de la
seva finalització, bé posteriors al del dia en què no hagi estat puntual.
Article 109.2

El respecte a les normes de convivència dins del centre, com a obligació bàsica dels alumnes,
s’estén als deures següents:

a) Adoptar un comportament que s’adeqüi amb el model educatiu de l’escola, tal com
està definit en el caràcter propi i en el projecte educatiu del centre.

b) Respectar el caràcter propi del centre i el seu projecte educatiu.

c) Assistir a classe i esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les seves
capacitats.

d) Respectar els mestres i professors i complir les decisions dels òrgans unipersonals i
col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que
lesionen els seus drets.

e) Complir les NOFC en tot allò que els correspongui i tenir una actitud activa de
f)

compliment de les normes de convivència del centre.

Respectar els altres alumnes i membres de la comunitat educativa, la llibertat de

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

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

h) Participar i col·laborar activament en la vida de l’escola amb la resta de membres de la
i)

comunitat educativa i contribuir al desenvolupament de les activitats del centre.

Respectar, i fer un bon ús de les instal·lacions i els materials, utilitzar correctament i

compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre. Propiciar un clima de
convivència i de respecte al dret dels altres alumnes pel que fa al manteniment de

j)

l’ambient de treball i l’activitat normal a l’escola.

Vestir l’uniforme del col·legi als nivells que correspongui d’acord amb les indicacions
del consell de direcció.

El dret a reclamar contra les decisions i qualificacions
Article 110

1. L’exercici del dret a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat

del procés d’avaluació s’adoptin, al final del curs, cicle o etapa, es realitzarà d’acord
amb el procediment que es descriu a continuació.

2. Pel que fa a les qualificacions obtingudes al llarg del curs escolar atorgades durant el
curs escolar, si no es resolen directament entre el professor i l’alumne afectats, es

presentaran al tutor, qui les traslladarà al departament o equip docent corresponent
per tal que s’estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor o

professora i la reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes

del departament o seminari, o registre documental amb funció equivalent, i es
comunicaran a l’equip docent del grup corresponent de l’alumne.
Article 111

Pel que fa a les reclamacions contra les qualificacions finals de curs, cicle o etapa, com també

contra 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 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
tutor/a.

c) Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar en una acta
elaborada a aquest efecte pel tutor i signada pels membres de l’equip docent.

d) A la vista de la decisió de l’equip docent, el director/a del centre emetrà resolució
relativa a la reclamació, resolució que es notificarà a l’interessat.

e) En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel
director, l’acta d’avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l’equip docent

f)

del grup.

L’interessat podrà presentar recurs contra la resolució del centre davant dels serveis
territorials corresponents.

Secció 2. Admissió, drets i deures del professorat
Admissió
Article 112

Els professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives
etapes, àrees i matèries, i comparteixen la responsabilitat global de l’acció educativa de l’escola
juntament amb els altres sectors de la comunitat educativa.
Article 113

1. La contractació del professorat correspon al consell de direcció, que tindrà en
compte la legislació vigent pel que fa a la intervenció del consell escolar en el procés

de selecció dels professors que imparteixen ensenyaments objecte de concert, tal com
s'indica tot seguit.

2. Els criteris de selecció del professorat seran els següents: titulació idònia, aptitud per a
col·laborar eficaçment en l'acció educativa d'acord amb el caràcter propi del centre i el

projecte educatiu, capacitació professional i coneixement d’idiomes. Si calgués adoptar

altres criteris de selecció, el director/a els acordaria amb el consell escolar, tenint en
compte allò que el conveni col·lectiu estableix al respecte.

Article 114

1. Quan s’hagi de cobrir una plaça vacant en la plantilla del centre i calgui contractar un
nou professor/a, se seguirà el procés següent:

a) El director de l’escola farà pública aquesta circumstància, juntament amb els

requisits de titulació i altres aspectes que defineixen la plaça vacant. Els interessats
presentaran la sol·licitud respectiva i el currículum personal.

b) El consell de direcció de l’escola estudiarà les sol·licituds presentades en ordre a
valorar les qualitats dels aspirants tenint en compte els criteris de l’article 113.2.

c) El consell de direcció, d’acord amb La Institució Familiar d’Educació, realitzarà el
procés de selecció en el qual utilitzaran les tècniques que considerin més
oportunes.

d) Un cop escollit el candidat/a, es realitzarà el procés d’acollida i avaluació del nou

professor/a i es donarà compte al consell escolar del centre de la provisió de
professorat que efectuï.

e) Un professor/a amb experiència realitzarà la funció d’acompanyament del nou
f)

professor.

Al final del període corresponent es realitzarà l’avaluació de la idoneïtat del nou
professor.

2. Mentre es realitza el procés de selecció d’un professor/a, o quan sigui necessària una
substitució temporal, el Director/a del centre podrà contractar un professor/a substitut
amb caràcter provisional, i n’informarà el consell escolar si s’escau.

Drets del professorat
Article 115

Els drets del professorat són els següents:
a) Impartir l'ensenyament amb llibertat, en el marc del lloc docent que ocupen, és a dir,

d'acord amb el currículum establert pel Govern de la Generalitat i el caràcter propi i

projecte educatiu del centre.

b) Reunir-se en el centre, prèvia autorització del director o subdirectors i respectant el
normal desenvolupament de les activitats docents.

c) Fer ús dels mitjans instrumentals i de les instal·lacions de l’escola per a la realització de
la tasca educativa.

d) Participar en el control i la gestió del centre mitjançant el claustre de professors i a
través dels representants elegits per a formar part del consell escolar.

e) Rebre la remuneració econòmica adient com a professionals de l’educació d'acord amb
f)

el conveni laboral vigent.

Participar en cursos i activitats de formació permanent, d’acord amb els criteris o

prioritats establerts pel consell de direcció del centre, preferentment dins de l’horari
laboral.

g) Participar en actes oficials i reunions quan hi siguin convocats per raó de la seva
responsabilitat en el centre.

h) Rebre el tracte i la consideració que mereixen en el si de la comunitat educativa per
raó de la funció que hi realitzen, i presentar peticions o reclamacions a l'òrgan

unipersonal o col·legiat que correspongui a cada cas i ser respectats en llurs

conviccions i creences personals. En cap cas patir cap tipus de discriminació per raó de
i)

sexe, raça, religió, procedència o qualsevol altre motiu.

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

Deures del professorat
Article 116

El professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:
a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu.

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte,

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una
societat democràtica.

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries
per a la millora contínua de la pràctica docent.

d) Exercir eficaçment les funcions que com a educador li corresponen, tot seguint les
orientacions dels diversos estaments i òrgans de govern.
e) Tot i que no s'opta per regular l'estil en el vestir del personal que presta els seus serveis

en el Centre, el professorat i personal d'administració masculí vestirà habitualment
americana o jaqueta i corbata. El professorat d’educació física vestirà la roba esportiva

f)

adequada a la seva tasca.

Assistir als cursos de perfeccionament o mitjans de formació professional a què sigui
convocat.

g) Assistir a les sessions d’avaluació i reunions dels òrgans col·legiats de què formi part i

participar en treballs d’equip, intercanvis d’experiències i en la investigació sobre
temàtica educativa per tal d’oferir una educació de qualitat.

h) Vetllar perquè els seus alumnes facin un ús correcte del material TIC, respectant les

normes indicades al respecte des de la direcció del centre o a través del coordinador
TIC.

Article 117

El professorat respectarà el caràcter propi i el projecte educatiu del centre i col·laboraran a ferlo realitat en col·laboració amb el Consell de Direcció i els pares d’alumnes, d’acord amb el
que estableixen aquestes NOFC.
Article 118

En particular, les funcions del professorat són les següents:
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els
mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes

que regulen l’atribució docent i d’acord amb el caràcter propi i el projecte educatiu del
centre.

b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes i els d’ensenyament.

c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge i el
suport en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies.

d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el
f)

procés educatiu i l’orientació amb vista a la col·laboració mútua en aquest procés.

Fer l’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en col·laboració, si
escau, amb els serveis i departaments especialitzats.

g) Fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades i la participació
en l’activitat general del centre.

Secció 3. El personal d’atenció educativa
Article 119

1. El personal d’atenció educativa és aquell que sense tenir funcions docents, té

encomanades tasques d’atenció educativa als alumnes amb estreta col·laboració amb
el personal docent.

2. La contractació del personal d’atenció educativa correspon al titular del centre, que

seguirà els criteris de selecció que consideri més adients, en funció del perfil del
personal que calgui contractar.

Article 120

Les funcions del personal d’atenció educativa seran les següents:
a) Realitzar les tasques d’atenció educativa que se li encomanin sota la supervisió del
personal docent, d’acord amb el caràcter propi i amb el projecte educatiu del centre.

b) En la mesura de les seves possibilitats, contribuir al desenvolupament de l’alumne en
els diferents àmbits.

c) Informar el personal docent de les qüestions que siguin pertinents, en el seu àmbit
d’actuació.

d) En la mesura de les seves possibilitats, usar les tecnologies de la informació i
comunicació actuarà sempre amb la supervisió d’un docent i tindrà les funcions que
aquest li encomani.

e) En el seu àmbit d’actuació, contribuir en la creació d’un clima de respecte, tolerància,
f)

participació i llibertat.

Mantenir una actitud de respecte i comprensió en el tracte amb els alumnes i els
docents.

g) En l’àmbit de les seves responsabilitats, participar activament en les reunions
corresponents i en les activitats de formació permanent programades per la direcció
del centre.

h) Donar als òrgans de govern i de coordinació la informació que els sigui sol·licitada.
i)

Complir el calendari i l’horari laboral escolar d’acord amb la normativa vigent i el que
estigui previst en el conveni col·lectiu.

Article 121

1. El personal d’atenció educativa participarà en la vida i govern del centre en la forma
que la normativa estableixi.

2. Les funcions del personal d’atenció educativa s’han d’exercir en el marc dels principis

de coherència amb el projecte educatiu i de respecte al caràcter propi del centre, i ha

d’incorporar els valors de la col·laboració i de la coordinació amb els docents.

Secció 4. Admissió, drets i deures dels pares, mares i tutors dels alumnes
Admissió
Article 122

1. Els pares tenen reconegut el seu dret a la lliure elecció d’escola i a donar als seus fills
la formació religiosa i moral d’acord amb les pròpies conviccions.

2. Pel fet d’haver escollit el nostre centre lliurement, els pares d’alumnes han manifestat
que desitgen que llurs fills rebin una educació cristiana, volen col·laborar en la tasca
que l’escola realitza i estan d'acord amb el caràcter propi i el projecte educatiu del
centre.

3. Les famílies que no han pogut fer ús de la seva llibertat en l’elecció d’escola, i ho han
fet per raons alienes al caràcter propi del centre, seran respectades en llurs conviccions,

i elles respectaran igualment el caràcter propi i l’organització del centre i renunciaran
a exigir canvis en l’oferta de formació pròpia de l’escola.
Drets
Article 123

Els drets de les mares, els pares i els tutors dels alumnes com a membres de la comunitat

educativa, a més dels ja citats en l’article anterior, són els següents:

a) Que llurs fills rebin educació integral d’acord amb les finalitats establertes en la
Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis vigents, tal com està definida
en el caràcter propi i el projecte educatiu del centre.

b) Col·laborar, amb els professors/es i els tutors, en el procés d’ensenyament i
aprenentatge dels seus fills, d’acord amb el que està previst en el present reglament, i
ser escoltats en l’adopció de les decisions que afectin l’orientació acadèmica i
professionals dels seus fills.

c) Formar part de l'associació de pares d'alumnes i participar en les activitats que
organitzi.

d) Participar en el control i la gestió del centre mitjançant els seus representants en el
consell escolar.

e) Tenir reunions en el centre per tractar assumptes relacionats amb l'educació de llurs

fills, en la forma i freqüència que preveu la normativa educativa de l’etapa corresponent

f)

en el marc de la programació general.

Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. En cap cas
patir cap tipus de discriminació per raó de sexe, raça, religió, procedència o qualsevol
altre motiu.

Deures
Article 124

Les mares, els pares o els tutors/es dels alumnes tenen els deures següents:
a) Adoptar les mesures necessàries, o bé sol·licitar l’ajut corresponent en cas de dificultat,
per tal que els seus fills puguin cursar els ensenyaments obligatoris i assisteixin
regularment a classe.

b) Conèixer i respectar el model educatiu de l'escola tal com està definit en el caràcter
propi, el projecte educatiu i les normes contingudes amb les presents NOFC.

c) Estimular els seus fills perquè duguin a terme les activitats formatives que els siguin
encomanades a l’escola.

d) Participar activament en l’educació de llurs fills, entrevistes amb el tutor/a, en les

reunions a les quals siguin convocats i en les activitats que s’organitzin a l’escola, amb
vista a millorar la formació i el rendiment escolar dels seus fills.

e) Donar suport a l’evolució del procés educatiu dels seus fills i a les decisions de la

direcció i del consell escolar del centre en el marc de les competències respectives, i
expressar així la seva coresponsabilitat en l’organització i el funcionament de l’escola

f)

dels seus fills.

Conèixer i respectar les normes establertes pel centre i l’autoritat i les orientacions
educatives del professorat.

g) 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 educativa, especialment amb el consell de direcció i el personal docent.

h) Comunicar les dades identificatives de la família i qualsevol informació rellevant per a
l’atenció de l’alumne.

i)

Respectar els compromisos adquirits a través de la carta de compromís educatiu.

Secció 5. El personal d'administració i serveis: drets i deures
Article 125

1. El personal d’administració i serveis forma part de la comunitat educativa i col·labora
en el treball escolar mitjançant la realització de les tasques encomanades a cadascú.

2. El personal d’administració i serveis i realitza el seu treball amb dependència de la
Institució Familiar d’Educació o el director, segons els casos.

Drets
Article 126

Els drets del personal d’administració i serveis són els següents:
a) Tenir la dedicació adequada i disposar els mitjans necessaris per a realitzar les funcions
encomanades amb eficàcia i eficiència.

b) Rebre la remuneració econòmica adient segons la funció que realitza en cada cas i
d'acord amb el conveni vigent.

c) Reunir-se en el centre prèvia autorització del director del centre, respectant el normal
desenvolupament de les activitats laborals i educatives del centre i d'acord amb les
corresponents responsabilitats laborals.

d) Participar en la vida i la gestió de l’escola d'acord amb el que estableixen les presents
NOFC.

e) Presentar peticions i reclamacions a l’òrgan que correspongui. En cap cas patir cap

tipus de discriminació per raó de sexe, raça, religió, procedència o qualsevol altre

f)

motiu.

Escollir un representant per al consell escolar del centre.

Deures
Article 127

Els deures del personal d’administració i serveis són els següents:
a) Conèixer i respectar el caràcter propi del centre i col·laborar a fer-lo realitat en l’àmbit
de les competències respectives.

b) Realitzar les tasques que li siguin encomanades en el marc de les condicions
estipulades en el contracte de treball.

c) Adoptar una actitud de col·laboració envers tots els membres de la comunitat
educativa i afavorir l'ordre i disciplina dels alumnes.

Capítol 2n. PARTICIPACIÓ EN EL CENTRE DELS DIFERENTS SECTORS DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA

Secció 1. Participació de l’alumnat
Intervenció dels alumnes en la vida escolar
Article 128

1. Els alumnes tenen dret a participar individualment i col·lectivament en el funcionament
i la vida del centre en els termes que preveuen les lleis en vigor i aquestes normes.

2. Els alumnes intervindran en la vida del centre, sobretot a través del propi treball escolar
i de la participació activa en el funcionament ordinari del propi grup classe.

3. Els alumnes participen en el consell escolar amb dos representants, escollits d’entre els

alumnes que cursen ensenyaments secundaris a partir del primer curs d’educació
secundària obligatòria.

Alumnes delegats. Consell de curs
Article 129

Amb la finalitat de fomentar la participació activa en el funcionament del centre, cada grup
d’alumnes, a partir de 5è de primària, elegirà un consell de curs amb les funcions següents:

a) Representar els seus companys en les relacions amb els professors/es del propi grup i,
en particular, amb el professor/a tutor.

b) Impulsar i coordinar la participació dels companys en les activitats educatives
organitzades pel centre.

c) Col·laborar amb el titular del centre en la preparació de les eleccions dels representants
dels alumnes en el consell escolar.

d) Participar en les reunions de la junta de delegats.
Article 130

1. El consell de curs tindrà la representació durant un curs escolar, sense perjudici de la
possibilitat d’opció a la seva reelecció o reeleccions posteriors.

2. Les eleccions per a escollir consellers de curs es realitzaran d’acord amb el procediment
que decideixi el claustre de professors/es, si bé se seguirà el principi d’elecció
democràtica.

3. No podrà ser membre del consell de curs l’alumne que hagi estat sancionat amb una

resolució amb conformitat o aquell a qui se li hagi obert un expedient disciplinari que

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

expedient disciplinar amb qualsevol tipus de sanció, comportarà el seu cessament
immediat com a membre del consell de curs.
Article 131

A partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives
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 criteri de la direcció.

Secció 2. Participació del personal del centre
Article 132

1. La participació dels professors en la vida de l’escola es realitza sobretot mitjançant

l’acció docent que realitzen, el treball en els equips de professors i en els departaments
didàctics o equips tècnics, i l’exercici de la funció tutorial.

2. La participació dels professors/es en la gestió del centre té lloc a través del claustre, el
consell escolar i l'exercici de les funcions assignades als altres òrgans de coordinació.

3. Els professors/es que han de formar part del consell escolar són elegits pels seus
companys de claustre (o secció del claustre) en sessió convocada a l'efecte pel
Director/a del centre.

Els representants elegits correspondran, com a mínim, a les etapes següents:
-

un representant del sector EP, un representant de l'etapa d'ESO, un

representant de l'etapa de Batxillerat, elegits per les seccions corresponents,
escollits per ells i entre ells.

Secció 3. Participació dels pares, mares i tutors dels alumnes
Article 133

1. La participació dels pares d'alumnes en el control i la gestió del centre es realitza
mitjançant els seus representants en el consell escolar.

2. L’elecció de tres representants dels pares d’alumnes en el consell escolar es realitza
prèvia convocatòria del director del centre, d'acord amb el president de l’associació de

pares més representativa. L’elecció és directa, nominal i secreta. Tots els pares i mares
dels alumnes tenen dret a vot, i els tres pares/mares que obtinguin més vots seran els
elegits. El quart representant dels pares d’alumnes en el consell escolar serà designat

per la junta directiva de l’associació de mares i pares més representativa, a invitació del
Director/a del centre i d’acord amb allò que la normativa d’aplicació determini.
Article 134

1. Els pares d’alumnes poden associar-se d’acord amb la normativa vigent. L’associació
de mares i pares d’alumnes es regirà pels propis estatuts i per les normes que li siguin
d’aplicació com a persona jurídica.

2. Tots els pares i mares d’alumnes seran invitats a donar-se d’alta en l’associació, ja que
així podran assolir més fàcilment les finalitats de l’escola i de l’associació, i es facilitarà
la relació escola-família.

3. L’associació de mares i pares col·laborarà amb la direcció del centre per tal de garantir
l’oferta d'una educació que promogui el ple desenvolupament de la personalitat dels
alumnes, d’acord amb el projecte educatiu i les presents NOFC.

4. El director/a de l’escola mantindrà relació freqüent amb el president/a i la junta de
l’associació amb vista a assegurar la màxima col·laboració en l’acció educativa.

5. L’associació de mares i pares podrà utilitzar els locals de l’escola prèvia autorització
del titular, que vetllarà pel normal desenvolupament de la vida escolar.

6. El protagonisme educatiu dels pares no solament es refereix a la pròpia família i als
propis fills, també fa referència a l'ajut d'uns pares envers els altres. L'AMPA compta

amb un reduït nombre de famílies que, de forma capil·lar, porten aquesta
responsabilitat a totes les famílies dels col•legi: es tracta dels Matrimonis encarregats

de curs (MEC). La seva missió essencial és l'ajut educatiu d'unes famílies envers les

altres, fomentant un clima de col·laboració, amistat, cordialitat i confiança.

7. Els MEC són nomenats pel Consell de Direcció, per a desenvolupar el seu encàrrec
durant un curs escolar, prorrogable de comú acord. Hi haurà un MEC per a cada nivell

educatiu i podrà ajudar-se d'un o més matrimonis col·laboradors a més de l'ajut del

Professor/a tutor del seu curs.

Cada etapa podrà comptar amb un matrimoni coordinador. Les funcions específiques
dels Matrimonis encarregats de curs són:
a. Procurar adquirir la màxima capacitació possible, que Institució Familiar
d’Educació els facilita prestant-los ajut i assessorament especial.
b. Tenir una actuació destacada en la informació i orientació dels pares del seu
curs.
c. Crear un clima de família entre els pares dels curs perquè es coneguin i es
tractin.
d.

Realitzar entrevistes periòdiques amb les famílies del seu curs, procurant
atendre especialment els pares nous.

e. Informar els pares de la preceptuació (tutoria personal) com una oferta
diferencial dels col·legis de la Institució i impulsar que tots els pares es
relacionin amb el preceptor.

f.

Mantenir entrevistes periòdiques amb el Professor/a tutor, a fi de coordinar les
seves actuacions, així com per transmetre i resoldre amb ell els suggeriments,
iniciatives o queixes de les famílies, vivint el secret natural en l'exercici del seu
encàrrec.

g. Organitzar i programar activitats amb les famílies -dins o fora del col·legi– de
comú acord amb el tutor, tals com tertúlies, conferències o col·loquis,
convivències o bé altres activitats per als pares.
h. Col·laborar amb el pla de formació que té organitzat el col·legi fomentant
l’assistència dels pares a les diferents activitats que organitzi el centre.
i.

Sempre amb sentit positiu, fer arribar a la direcció els suggeriments i iniciatives
dels pares per a la bona marxa del centre.

j.

Col·laborar amb el professor/a-tutor oferint-li les iniciatives que provenen dels
pares.

k. Encaminar les possibilitats de participació activa dels pares del curs en el
col•legi: conferències, sortides culturals, etc.
l.

Dedicar especial atenció als pares nous.

Secció 4. Participació del personal d’administració i serveis
Article 135

1. La participació del personal d’administració i serveis en el control i la gestió del centre
té lloc a través d’un representant en el consell escolar, d’acord amb la legislació vigent.

2. El procés d’elecció del representant en el consell escolar serà coordinat pel director/a
i podran participar-hi totes les persones contractades a l’escola en tasques no docents.

L’elecció serà directa, nominal i secreta, i la persona que obtingui més vots serà la
designada per a formar part del consell escolar.

Capítol 3r. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Dret de les famílies a ser informades
Article 136

1. Els pares, mares i tutors tenen dret a rebre informació sobre:
-

El projecte educatiu.

El caràcter propi del centre.

Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.

-

La carta de compromís educatiu i la corresponsabilització que comporta per a les

-

Les normes d’organització i funcionament del centre.

-

famílies.

Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que
s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les

famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació
rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.

-

La programació general anual del centre.
Les beques i els ajuts a l’estudi.

2. Les famílies tenen dret a estar informades del procés d’aprenentatge i la integració
socioeducativa dels seus fills.

3. Les famílies també tenen dret a mantenir reunions en el centre per tractar assumptes
relacionats amb l'educació de llurs fills, en la forma i freqüència que preveu la
normativa educativa de l’etapa corresponent en el marc de la programació general.

Intercanvi d’informació entre família i escola
Article 137

L’intercanvi d’informació entre famílies i escoles es durà a terme amb les següents garanties:
-

La realització de, com a mínim, tres reunions col·lectives del grup classe cada curs.

-

La realització de, com a mínim, tres reunions individuals del tutor familiar amb els

-

La realització de reunions individuals extraordinàries que calguin en funció de les

-

La tramesa d’informes i butlletins de qualificacions i altres observacions conforme la

progenitors o tutors legals cada curs.
circumstàncies.

normativa estableixi. Concretament es garantirà una tramesa d’informació cada
trimestre escolar i una altra a final de cada curs i al final de cada etapa. Habitualment,
el mitjà ordinari a emprar serà la xarxa digital.

-

La tramesa d’altres informacions d’interès per a les famílies quan sigui necessari.

Informació a les famílies en cas de comportament inadequat de mares, pares o tutors
Article 138

Quan el comportament de les mares, pares o tutors/es dels alumnes vers la comunitat

educativa i especialment vers el consell de direcció i el personal docent sigui clarament
inadequat i violent, a criteri del director/a, el centre podrà prohibir la presència dels pares,
mares o tutors en el centre.

Per a ser informats del procés d’aprenentatge o tractar assumptes de l’educació de llurs fills o
d’altres es farà arribar la informació per mitjans que no requereixin la seva presència física.

Informació a les famílies en cas de problemes sorgits entre els progenitors en relació als
seus fills

Article 139

En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d'alumnes menors
d'edat, cal tenir en compte els criteris següents:
-

El centre no prendrà partit ni adoptarà cap posicionament en les relacions privades

-

El centre complirà les resolucions i requeriments judicials escrits sobre les relacions

-

El centre només proporcionarà informes dels alumnes si hi ha requeriment judicial o

-

Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, tenen dret a rebre

-

Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s'han de sotmetre al règim de

-

Els infants més petits seran lliurats, a l'hora de la sortida, als pares que en tinguin

entre els pares dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests.
esmentades.

de fiscalia de menors.

informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills.

relacions amb el fill que hagi estat establert mitjançant sentència judicial.

atribuïda la guarda i custòdia o a les persones que en tinguin l'encàrrec. Aquesta
situació, si fa el cas, es comunicarà per escrit a la direcció o a la secretaria de l’escola.

Carta de compromís educatiu
Article 140

1. La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que adquireixen les famílies
i el centre educatiu per garantir la cooperació entre les seves accions educatives.

2. Els continguts comuns de la carta són elaborats pel centre amb la participació de la
comunitat escolar.

3. El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts

comuns en el moment de la matrícula. Aquesta ha de ser signada pel pare, mare o
tutor/a legal de l'alumne i pel titular del centre.

De la carta signada n’ha de quedar constància documental al centre i a la família.

Títol setè
FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Capítol 1r. ASPECTES GENERALS
Secció 1. Activitats complementàries i extraescolars
Article 141.1

Les activitats educatives complementàries tenen la finalitat de facilitar el creixement i la

maduració dels alumnes en tots els aspectes de la seva personalitat d’acord amb els objectius

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 activitats complementàries es realitzen dins de l’horari escolar, formen part de l’oferta
educativa 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’activitats formatives que tenen lloc en el marc de l’horari
escolar dels alumnes.
Article 141.2

Les activitats extraescolars es desenvolupen al marge de l’horari escolar i hi participen els

alumnes, els pares dels quals ho han sol·licitat expressament.

El programa d’aquestes activitats educatives forma part de la programació general del centre
(pla anual).

Article 142

1. El consell de direcció 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

activitats educatives complementàries i de les activitats extraescolars, com també els

criteris de participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives fora de
l'àmbit escolar.

2. El consell escolar, a proposta del director del centre, aprovarà les percepcions
econòmiques dels pares d’alumnes per al desenvolupament de les activitats educatives
complementàries i de les activitats extraescolars i, quan s'escaigui, decidirà la

tramitació de l’autorització corresponent al director/a dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament.

3. La responsabilitat de coordinar la realització de les activitats complementàries
correspon als caps de secció.

4. Els subdirectors/es vetllaran perquè totes les activitats educatives complementàries
s’insereixin adequadament en el treball escolar d’acord amb el projecte educatiu.

5. Les sortides culturals, els viatges, les convivències escolars i la participació dels
alumnes en activitats formatives i recreatives fora del centre en horari escolar hauran

de comptar amb la corresponent autorització del director/a. És necessària l’autorització
dels pares i tutors per a l'assistència dels alumnes a aquestes activitats.
Article 143

El director del centre, a través de l’administrador, respon de la gestió econòmica relativa a les

activitats complementàries i a les activitats extraescolars realitzades en el centre, i en donarà
la informació adient al consell escolar en el marc de la rendició anual de comptes

Secció 2. Entrades i sortides del centre.
Article 144

Els alumnes poden entrar i sortir de l’escola per qualsevol de les portes d’accés. Els
professors/es vetllaran per tal que els alumnes entrin i surtin del centre pels accessos
corresponents amb correcció.

1. Si un alumne s’incorpora a l’activitat lectiva més tard de l’hora habitual, ha de passar
per secretaria a comunicar que ha arribat.

2. Els alumnes no podran sortir del recinte del centre sense una autorització signada pels
pares.

3. L’autorització la lliuraran al tutor.

4. Els alumnes que arribin abans de l’hora al col·legi podran romandre a l’escola al lloc
previst.

5. L’encarregat obrirà les portes d’accés a l’escola i les tancarà quan correspongui.

Secció 3. Visites dels pares.
Article 145

Tots els professors/es i els tutors/es personals o preceptors atendran les visites dels pares dels

alumnes. Aquesta visita, cal concertar-la prèviament a través de l’aplicatiu de gestió del Centre
o bé trucant per telèfon. Aquesta sol·licitud s’ha de fer, al menys, amb 24 hores d’antelació.

El tutor podrà sol·licitar entrevista amb els pares i també podrà informar per escrit a través de
l’agenda de l’alumne, un correu electrònic o a l’apartat d’observacions del butlletí de

qualificacions. És molt important que la comunicació entre famílies i tutors sigui permanent.

Els professors/es acompanyen els alumnes en el seu procés d’aprenentatge i les famílies han
de seguir el dia a dia del treball escolar.

Secció 4. Vigilància de l’esbarjo.
Article 146

L’alumnat ha de ser al pati assignat a les hores de l’esbarjo i ha d’utilitzar aquests espais
adequadament.

1. Hi haurà tants professors/es encarregats de fer les guàrdies de pati com indiqui la
direcció.

2. El professorat de guàrdia de pati fomentarà la convivència i el bon ús dels espais durant
les hores de l’esbarjo.

3. El professorat de guàrdia de pati controlarà la correcta utilització de tots els espais del
pati i recordarà als alumnes els espais no utilitzables.

4. Els professors/es que tinguin classe a l’hora abans de l’esbarjo i a darrera hora del matí

s’encarregaran de fer sortir tots els alumnes de l’edifici cap al pati i tancaran la porta
de les aules.

5. El professor/a-tutor, en l’hora de tutoria grupal, recordarà als alumnes les normes
establertes.

6. Els professors/es de guàrdia de pati seguiran les indicacions següents:
i.

ii.

iii.

Controlar que cap alumne no fumi en cap espai del centre.

Controlar la distribució i ús de les zones d’esbarjo.

Controlar que no hi hagi cap alumne als edificis durant l’esbarjo, si s’escau.

7. L’hora d’esbarjo per als alumnes serà acordada cada curs escolar per la direcció.

8. Els alumnes no podran restar a l’interior de l’edifici sense permís dels professors/es i

serà sempre en casos molt concrets: mesures sancionadores, repàs, consultes a
professors/es i encàrrecs concrets d’algun professor/a.

9. Els alumnes tornaran a les aules puntualment quan soni la sirena que assenyala el final
de l’hora d’esbarjo.

10. Els alumnes no podran sortir del centre a les hores de l’esbarjo ni a l’hora de dinar si
dinen al col·legi.

11. Els alumnes hauran de respectar les instal·lacions i els equipaments.

12. Els alumnes col·laboraran a crear un bon clima de convivència, i respectaran la resta
d’alumnes.

13. Els alumnes que utilitzin el menjador durant les hores d’esbarjo, tindran cura de deixar
aquest espai net i endreçat.

14. Els coordinadors establiran cada curs les mesures que considerin oportunes per
concretar aquest apartat.

Secció 5. De les absències.
Article 147

L’assistència a classe és un dret i un deure de l’alumnat. De la mateixa manera, és obligació
del professorat complir amb el seu horari.

a) Professorat:

1. Les absències imprevistes del professorat es comunicaran al sotsdirector/a
d’estudis o al Coordinador/a corresponent.

2. Si un professor/a preveu l’absència, sol·licitarà el permís laboral corresponent a
través del seu coordinador/a i deixarà alguna tasca encomanada als alumnes, per
facilitar les tasques als professors/es substituts.
b) Alumnat:

1. Els professors/es-tutors faran el seguiment de les faltes d’assistència dels alumnes
del seu grup-classe.

2. El professor/a-tutor comunicarà al sotsdirector/a d’estudis els casos d’aquells
alumnes que acumulen 4 faltes d’assistència injustificades continuades a les classes

que són obligatòries per a ells. També ho farà en el cas que l’alumne acumuli 10 o
més faltes d’assistència injustificades si no són contínues.

3. Durant la primera hora del matí, els tutors/es o professors/es corresponents
passaran llista i ho faran constar a l’aplicació informàtica corresponent.

4. Qualsevol professor/a que disposi d’informació relativa a l’absència d’un alumne
ho comunicarà a Secretaria.

5. Els alumnes justificaran les faltes d’assistència al seu professo/a-tutor amb la
justificació escrita i firmada corresponent.

6. Si un alumne preveu l’absència, la comunicarà al professor/a-tutor amb antelació.

7. En el cas que l’alumne no justifiqui les faltes d’assistència al seu tutor en el termini
d’una setmana, aquestes esdevindran faltes d’assistència injustificades.

8. Des de Secretaria es mantindrà un registre de les trucades telefòniques efectuades

per a comprovar el motiu de l’absència, amb una ressenya del resultat de la trucada.
Aquesta informació es comunicarà a cada tutor i es guardarà un registre general a
disposició de la direcció del Centre.

Secció 6. Horaris del centre.
Article 148

El Centre romandrà obert pels alumnes, des de les ...... hores del mati a les ....... de la tarda, els
dies lectius.

Les classes s’iniciaran a les ....... del matí i finalitzaran a les ....... de la tarda.

Secció 7. Utilització dels recursos materials.
Article 149

a) Professorat

1. El professor/a-tutor en l’hora de tutoria, informarà els alumnes de la necessitat de
fer un ús adequat de les instal·lacions del centre i dels materials que contenen.

2. El professorat farà als alumnes corresponsables del bon ús de les instal·lacions, pel
fet que els espais del centre els han de tenir com a propis.

3. El professorat serà el més puntual possible en els canvis d’aula, per tal d’evitar que
l’alumnat resti sol a l’aula o als lavabos.

4. El professorat de guàrdia tindrà cura dels passadissos i dels lavabos, del pati i del
menjador i controlarà la presència dels professors a l’aula. En cas d’absència d’algun

professor/a, el professorat de guàrdia acudirà el més aviat possible a l’aula i hi
restarà amb l’alumnat.

5. Claus als alumnes: No es deixaran ni s’encarregarà que els alumnes les vagin a
buscar. El professor sempre tancarà amb clau l’aula en sortir.

6. Fotocòpies: Les ha de fer el mateix professor/a. No s’encarreguen als alumnes. En
cas de molta necessitat, el professor/a que es troba dins de l’aula pot encomanarles al delegat, fent-ho constar per escrit.
b) Alumnes

1. Cal mantenir el centre net, respectar-lo i evitar l’ús indegut i/o perillós de qualsevol
instal·lació. S’entén que aquestes mesures són extensives a qualsevol àrea coberta
o no coberta delimitada per les tanques de l’escola.

2. Cada grup d’alumnes es farà responsable de la seva aula, de tenir-la neta,
endreçada i d’evitar desperfectes de qualsevol tipus.

3. El delegat del curs haurà de mantenir informat el professor/a-tutor dels
desperfectes que s’hi ocasionin.

4. Tothom és responsable del material i les instal·lacions de l’edifici. Ningú no té per
què tolerar cap tipus de destrossa, mal ús o deteriorament del material i de les
instal·lacions que tots utilitzem i que molts d’altres hauran d’utilitzar.

5. Els alumnes tindran cura de tots aquests espais i els material que contenen.

6. Sota la supervisió del professor/a-tutor, els alumnes es faran càrrec per classes de
la neteja dels espais del pati sempre que convingui.

7. Aules:

a) Importància del fet de tenir cura del material col·lectiu (parets, portes, panys,
fluorescents, armaris, taules, material de consulta, pissarra, persianes...).

b) Respecte i cura dels elements decoratius: murals, mapes, plantes,
informacions dels taulers de suro...

c) Respecte per al material propi de cada alumne: llibres, bosses d’esport,
motxilles, estoigs...

8. Passadissos:

a) Contribució a la neteja tot evitant llençar objectes i recollint aquells que no
hi haurien de ser.

b) Fer-ne un ús correcte (no s’ha de córrer, ni de cridar, ni d’empènyer els
altres, ni d’amagar motxilles, ni de ratllar les parets...).

9. Lavabos:

a) Ús correcte de les instal·lacions i del paper higiènic, del sabó, de l’aigua...

b) Contribució a la neteja tot evitant llençar objectes al terra i dins del vàter.

c) No s’hi ha de fumar, ni s’ha de romandre innecessàriament en aquest espai.

10. Aules de desdoblament, llengües, dibuix, música, tecnologia, informàtica,
biblioteca, etc.

a) No es poden utilitzar aquestes aules sense la presència d’un professor.

b) S’han de seguir les normes d’ús de l’aula i les específiques.

Secció 8. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del
centre.

Article 150

L’alumne que hagi de ser recollit i que no ho sigui a l'hora de sortida romandrà a l'escola sota

la custodia de la persona a qui s’encomani fins que el vinguin a recollir. Si passat un temps

prudencial no el venen a buscar s'avisarà per telèfon el seu pares, mare o tutor. En darrera
instància s'avisarà la policia local. En tot cas, i mentre dura l'espera, un responsable de l'escola
mantindrà la tutela física de l'alumne.

Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.
Article 151

La falta a classe de manera reiterada pot provocar la impossibilitat de l’aplicació correcta dels
criteris generals d’avaluació i de la pròpia avaluació continua.

Sense perjudici de les mesures educatives correctores que s’adoptin davant de les faltes

d’assistència injustificades i contínues, quan aquestes facin impossible l’aplicació de l’avaluació
contínua i en concret quan superin el 20 % d’alguna àrea o matèria, al llarg d’un trimestre, el

Director aplicarà els procediments extraordinaris d’avaluació que l’alumne haurà de realitzar
previstos al projecte educatiu del centre.

Es consideren faltes injustificades d’assistència a classe o de puntualitat d’un alumne les que

no siguin excusades de manera escrita per l’alumnat o pels seus pares o representants legals

en un termini màxim de 48 hores, bé a l’inici de l’absència o de la seva finalització, bé posteriors
al del dia en què no hagi estat puntual.

Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’alumnat de l’educació obligatòria, el centre

es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació
i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills.

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del
centre ha de comunicar per escrit la situació a inspecció i als serveis socials del municipi, si fa
el cas.

Secció 10. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents.
Article 152

Si un alumne té febre, s’avisarà el seu pare, mare o tutor perquè vingui a recollir-lo i se’n faci
càrrec. L’alumne els esperarà en el lloc indicat, separat dels altres alumnes per evitar contagi.

En el cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la tutela

de l’escola, si requereix assistència sanitària externa immediata: primer s'avisarà la família
perquè se’n faci càrrec i, si no poden, amb el seu consentiment, se l'acompanyarà al centre

sanitari corresponent. Cal estar informat sobre la cobertura de l'assegurança sanitària escolar,
per poder informar la família. En el cas que no es localitzi la família el director de l'escola, o

qui en faci les funcions, ha de decidir sobre la conveniència o no de traslladar l'alumne al
centre hospitalari.

En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui contactar amb el personal especialitzat, en
compliment del deure d’assistència, es traslladarà l’alumne al centre sanitari de referència.
Aquest trasllat es farà acompanyant l’alumne d’una persona adulta mitjançant el servei de taxi,
i avisant la família del lloc al qual es porta.
Secció 11. Seguretat, higiene i salut.
Article 153

Pel que fa a la seguretat, cada any es fan les següents actuacions amb la direcció́ del
Coordinador de Riscos Laborals:

1. Actualització́ del Pla d’evacuació́ del Centre o pla d’emergència.
2. Realització́ del simulacre d’evacuació́ del Centre i posterior informe.

3. Revisió́ i reposició́ de la senyalització́ de les vies d’evacuació́ del centre.
4. Revisió́ i reposició́ dels itineraris d’evacuació́ des de cada aula.

5. Reposició́ cada quadrimestre de les farmacioles del Centre.
6. Revisió́ anual de tots els extintors del Centre.

El Pla d’Emergència del centre és el document on es recull tot el que cal saber en cas d’una
emergència greu.

En finalitzar cada curs escolar el Coordinador/a de Riscos Laborals en farà̀ una memòria.
La higiene del centre és responsabilitat de l’empresa contractada a tal efecte i el Cap de Serveis
és qui gestiona la coordinació amb l’empresa. També́ durant el dia hi ha una persona del PAS
encarregada d’aquestes funcions.

Si els tutors/es detecten algun problema en aquest àmbit, el canalitzen al Cap de Serveis
perquè en prengui les mesures pertinents.

Secció 12. Altres.
Article 154

El recinte escolar és constituït pels terrenys i les edificacions degudament delimitades i

tancades, destinats a l'ús escolar. També formen part del recinte les instal·lacions associades
als terrenys i edificacions.

Els òrgans de govern corresponents, segons les respectives funcions, vetllen per la seva
conservació, manteniment i reparació.

L'ús propi del recinte escolar és l'ús principal al qual subordinaran els eventuals altres usos.
L'ús propi és constituït per les activitats escolars, les activitats complementàries, les activitats
extraescolar i les activitats aprovades a la programació general de centre.

L'ús social del recinte escolar és subsidiari de l'ús propi. L'ús social es refereix a les activitats

educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social, promogudes per entitats sense
ànim de lucre.

Capítol 2n. SERVEIS ESCOLARS
Secció 1. Servei de menjador.
Article 155

Els alumnes han de respectar les instal·lacions del menjador de l’escola a l’hora d’esbarjo
(eventualment) i a l’hora de dinar, fer-ne un ús correcte i mantenir-ne l’ordre i la neteja.

1. Els professors/es fomentaran la correcta utilització del menjador a l’hora de dinar, així
com la convivència entre els alumnes

2. El professor/a-tutor recordarà als alumnes les normes establertes, dins d’aquest horari,
per esmorzar o dinar.

3. Els professors/es d’atenció d’esbarjo vetllaran perquè els alumnes facin un bon ús del
menjador a l’hora d’esbarjo, si fa el cas.

4. Els professors/es que es determini vetllaran per la bona convivència i l’ordre a l’hora
del menjador, tant dins del menjador com en els espais del pati.

5. Els professors/es que es determini s’encarregaran del bon funcionament del servei de

menjador a cada torn. Controlaran l’entrada dels alumnes al menjador. Tindran cura
que tots els alumnes siguin al pati i no es posin en espais no permesos o dins del
centre.

6. Els alumnes s’han de seure correctament a les cadires. No s’ha de llençar deixalles ni
menjar a terra. Abans d’anar a deixar la safata, s’ha de deixar l’espai net i endreçat. S’ha
de respectar la convivència, tot evitant crits i baralles.

7. Els alumnes hauran de seguir les normes següents a l’hora de dinar:

a) L’alumnat ha d’entrar ordenadament i per cursos (cal fer fila, sense empènyer i
respectant l’ordre) seguint en tot moment les indicacions donades pels
professors o monitors de menjador.

b) El material que es porti al menjador (motxilles, carpetes, llibres...) es deixarà a
la zona que s’indiqui.

c) Tothom es rentarà les mans.
d) S’agafarà un tovalló.

e) No es pot cridar ni fer soroll.
f)

No s’ha de llençar el menjar, no es pot fer malbé.

g) Les postres es mengen sempre dins el menjador.

h) Un cop l’alumnat ha acabat de dinar, ha de deixar la safata, coberts, plats, gots

i deixalles als llocs determinats. Aleshores, recollirà la cadira i sortirà en ordre

i)

al pati.

Si un alumne no es queda a dinar habitualment i vol fer-ho, ha d’informar a
Secretaria.

Secció 2. Servei de transport escolar.
Article 156

1. Els alumnes han de respectar els autocars, utilitzant-los correctament i respectant les
normes de convivència durant el seu ús.

2. Els professors/es-tutors recordaran als alumnes les normes d’utilització del transport
escolar i fomentaran el bon ús del transport escolar entre l’alumnat.

3. Cas que algun alumne no respecti les normes de convivència durant l’ús del transport
escolar els professors-tutors faran arribar a les famílies la informació corresponent.

4. Els monitors o monitores de transport escolar són els màxims responsables dels
alumnes durant el desplaçament fins a la seva destinació (poble - ciutat o a l’escola) i

per tant :

a) Vetllaran per fomentar un clima de convivència i respecte durant el trajecte.

b) Evitaran que es produeixin actituds que atemptin contra les normes de
convivència o contra la integritat física dels alumnes.

c) Comunicaran de manera immediata al Coordinador/a o al sotsdirector/a
docent del centre qualsevol acte que es produeixi d’indisciplina o manca de
respecte vers ells o vers la resta dels alumnes que es produeixi.

5. Els alumnes faran un bon ús del Servei de transport escolar, respectaran les indicacions
dels monitors de transport, als quals tractaran amb el màxim de respecte.

6. Els alumnes utilitzaran correctament el Servei i respectaran les normes de convivència.

7. Els alumnes que no utilitzin habitualment el Servei de transport escolar, no en podran
gaudir puntualment, excepte en el cas d’una causa major, i si és així, sempre
necessitaran l’autorització de l’escola.

Annexos

ANNEX I
FALTES DE L'ALUMNAT, MESURES CORRECTORES I SANCIONS
Capítol 1
ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ SANCIONADORA

Article 1

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre

si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats curriculars, complementàries i

extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel
centre.

Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes
dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte i fora de l’horari escolar, estiguin motivats

per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de
la comunitat educativa.

Capítol 2

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

Conductes contràries a les normes de convivència o lleus
Article 2

Les conductes dels alumnes considerades contràries a les normes de convivència, o conductes lleus
i que seran mereixedores de correcció són les següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat a l’horari de l'escola.
b) Les faltes injustificades d’assistència a classe o a altres activitats educatives organitzades
pel centre.

c) Qualsevol acte d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat
educativa.

d) Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del centre,
especialment de les activitats d’avaluació.

e) El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del
material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat
educativa.

f) Els actes d’indisciplina que, a criteri del professor corresponent, no tinguin caràcter greu.
g) Les injúries, ofenses, amenaces, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la

comunitat educativa o que atemptin contra llur intimitat inclosos quan es facin per mitjà de
les xarxes digitals, quan no tinguin la consideració de greus.

h) La captura, emmagatzematge, tractament o difusió, per mitjans analògics o digitals, de

dades de caràcter personal, inclosa la imatge i veu, de membres de la comunitat educativa
quan no tinguin la consideració de greu.

i) Als alumnes no els és permès l’ús personal i no lectiu de dispositius multimèdia a l’escola
(telèfons mòbils, aparells de música, etc.).

j) No vestir l’uniforme del col·legi amb correcció als nivells establerts. Pel que fa als alumnes
de Batxillerat –si no duen uniforme- el seu estil en el vestir tindrà en compte el dress code

propi de l’escola.

Mesures correctores de les conductes contràries a les normes de convivència
Article 3

Les mesures correctores d’aquestes conductes contràries a les normes de convivència de l’escola
seran les següents, segons les circumstàncies:

a) Mesures correctores que pot aplicar qualsevol professor/a:
-

Amonestació oral.

Compareixença immediata davant del Cap de Secció.

Privació del temps d’esbarjo.

-

Amonestació escrita, que serà donada a conèixer a l’alumne, i si és menor de 18 anys,

-

En el cas de l’ús inadequat de dispositius multimèdia i similars (telèfons mòbils), li serà

als progenitors o tutors legals.

requisat l’aparell durant uns dies, fins al divendres de la setmana en curs, i s’informarà
als pares o tutors legals. Si aquesta actitud persisteix (tres cops o més) es considerarà
una falta greu.

b) Mesures correctores que, escoltat l’alumne, pot aplicar el Director/a o els
Sotsdirectors/es:
-

Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no escolar i per un període

-

Suspensió del dret a participar en activitats no lectives del centre per un període màxim

-

Canvi de grup.

-

no superior a dues setmanes,
d’un mes.

Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a
cinc dies lectius, durant el qual l’alumne romandrà en el centre i realitzarà els treballs
acadèmics que se li encomanin.

-

Sempre que sigui possible fer activitats d’utilitat social per al centre educatiu.

-

Establiment d’obligacions concretes per a la família, en el marc de la carta de
compromís educatiu.

De qualsevol mesura correctora de les indicades en la lletra b) de l’apartat anterior, n’ha de quedar
constància escrita en l’expedient acadèmic de l’alumne, n’ha de ser informat l’alumne i, si és menor
de 18 anys, el seu pare, mare o tutors legals.

Reclamació contra les mesures correctores
Article 4

L’alumne i, si és menor de 18 anys el seu pare, mare o tutors legals, 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 motivada la reclamació.

Prescripció de les conductes contràries i de les mesures correctores
Article 5

Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran pel transcurs del termini d’un mes
comptat a partir de la seva comissió.

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

Capítol 3

CONDUCTES PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre o faltes greus
Article 6

Les conductes dels alumnes greument perjudicials per a la convivència que seran considerades faltes
greus i, en conseqüència, seran mereixedores de sanció són les següents:
a)

Els actes greus d’indisciplina, les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, canvis o

suplantació de la identitat digital, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la
comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que

atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal, inclosos quan es facin per
b)

mitjà de les xarxes digitals i/o aparells tecnològics.

L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 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 identitat en xarxes informàtiques.

c)

El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències o els equipaments
del centre, del material d’aquest.

d)

Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut,

e)

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

f)

g)

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

Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal
dels membres de la comunitat educativa del centre.

La captura, emmagatzematge, 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 educativa sense el seu consentiment exprés, quan se’n
derivin conseqüències greus pels mateixos.

Article 7

Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença, religió,

procedència 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
característiques personals, socials o educatives.

En cas de dubte pel que fa a la gravetat de la falta comesa per un alumne, s’atendrà al criteri de la
comissió de convivència del consell escolar.

Mesures correctores de les conductes greument perjudicials per a la convivència en el
centre

Article 8

1. La imposició de sancions per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre i
considerades faltes greus en l’article anterior correspondrà al Director/a de l’escola, que és a qui
correspon imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte.

2. Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes considerades greus seran les
següents:

a)

b)

c)

d)
e)

Suspensió del dret de participar en activitats no lectives, extraescolars complementàries.

Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un
període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic,
si són menys de tres mesos.

Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari lectiu i per un període no
superior a un mes.

Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de
la comunitat educativa.

f)

g)

Realització d’activitats d’utilitat social per al centre.
Restitució d’allò que s’hagi sostret.

Així mateix, l’alumne al qual s’hagi obert un expedient, en els termes previstos en aquest reglament,
que hagi finalitzat amb qualsevol tipus de sanció, no podrà ser membre del consell de curs ni durant
el curs en què se li hagi obert l’expedient ni en el posterior.

Article 9

La sanció d’un alumne amb la suspensió del dret a participar en determinades activitats educatives
no implicarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua ni l’obligació de l’alumne de realitzar
determinats treballs acadèmics. Per a aquest fi el tutor lliurarà a l’alumne un pla de treball de les

activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no
assistència al centre. Aquest pla de treball podrà consistir en la realització de lectures, exercicis, en
l’estudi de temes, etc.

Article 10

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir
temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria, es procurarà l’acord del pare, mare

o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà
motivadament les raons que ho han impedit.

Article 11

La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de

garantir a l’alumne un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha de disposar
el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització
de l’alumnat en qüestió.

Article 12

Quan s’imposin les sancions previstes en les lletres a) i b) de l’article 8 apartat 2, i a petició de
l’alumne, el Director/a de l’escola podrà aixecar la sanció o acordar la readmissió, prèvia
constatació d’un canvi positiu en la seva actitud.

Aplicació de les sancions per faltes greus
Article 13

Les faltes considerades greus podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient.
La instrucció de l’expedient es realitzarà en la forma que s’indica en l’article següent

Article 14

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència,
l’alumne, i la seva família en els menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels

fets i accepten la sanció corresponent, la direcció fa una resolució consensuada, i imposa i aplica
directament la sanció.

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, per part del seu pare, mare o tutor o tutora
legal.

Procediment sancionador
Article 15

El Director/a del centre és l’òrgan competent per iniciar l’expedient, per pròpia iniciativa o a proposta
de qualsevol membre de la comunitat educativa. En iniciar l’expedient, el Director/a:

a) Informarà l’alumne afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també el pare, mare o tutors
legals.

b) Nomenarà l’instructor/a d’entre els docents. L’alumne afectat i, en el cas de menors de 18

anys, també el pare, mare o tutors legals, podran recusar l’instructor. Si és el cas,
presentaran la sol·licitud, que haurà de ser motivada, davant del Director, que la resoldrà.

c) Per tal de formalitzar aquesta diligència, elaborarà un document que inclourà:
-

La data i es dades del centre, del Director/a i de l’alumne.

Les conductes presumptament imputades.
La presumpta responsabilitat de l’alumne.

El nomenament de l’instructor/a.

La possibilitat de recusar l’instructor.

Si és el cas, les mesures provisionals contemplades en l’apartat següent.

d) Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat
del centre, en incoar un expedient la direcció del centre, pot aplicar, de manera excepcional,

una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de 3 dies lectius prorrogables
fins a un màxim de 20 dies lectius, que constarà en la resolució de la direcció que incoa

l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament,

l’alumne haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el
seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la

suspensió provisional d’assistència a classe, es considerarà a compte de la sanció. En tot cas
es determinaran les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període.

Article 16.1

L’instructor/a realitzarà les actuacions que estimi necessàries per tal d’esclarir els fets i determinar
les responsabilitats.

Totes les actuacions de l’instructor han d’estar presidides pel principi de raonable protecció de la
informació de caràcter personal que aparegui a l’expedient.

Article 16.2

L’instructor/a, amb tota la informació recollida, elaborarà la proposta de resolució provisional, en la
qual inclourà:
-

La data i la identificació del centre, l’instructor/a i l’alumne
Els fets imputats.

-

La responsabilitat de l’alumne implicat.

La proposta de sanció.

En el seu cas, les activitats d’utilitat social per al centre.

-

En el seu cas, la reparació o restitució dels danys o materials que hagin quedat afectats

-

La possibilitat de presentar al·legacions.

per l’actuació que se sanciona.

Article 17

1. L’instructor/a donarà vista de la resolució provisional incoada fins a aquells moments a

l’alumne afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també al pare, mare o tutors legals. El termini
per efectuar aquest tràmit és de 5 dies lectius a comptar des de la data de la resolució
provisional. Així mateix, comunicarà a l’alumne i, en el cas de menors de 18 anys també al pare,

mare o tutors legals, la possibilitat de formular al·legacions respecte de la resolució provisional.
D’aquest tràmit quedarà constància escrita.

2. Per a realitzar el tràmit d’audiència, l’instructor en el termini de 5 dies lectius a comptar des

del tràmit de vista, convocarà l’alumne i, en el cas de menors de 18 anys, també el pare, mare o

tutors legals per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient

s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. En el cas que l’alumne i, si és menor de
18 anys el seu pare, mare o tutors, no vulguin formular al·legacions, es prosseguirà amb la

tramitació de l’expedient. En el cas que l’alumne i, si és menor de 18 anys el seu pare, mare o
tutors legals, vulguin formular al·legacions, aquestes es tindran en consideració en la tramitació
de l’expedient. D’aquest tràmit quedarà constància escrita.

3. L’instructor valorarà les al•legacions de l’alumne i, si és menor de 18 anys, també les del pare,

mare o tutors legals, i elaborarà la proposta de resolució, que transmetrà al Director/a, en la qual
inclourà:
-

La data i la identificació del centre, l’instructor i l’alumne
Els fets imputats.

La responsabilitat de l’alumne implicat.
La proposta de sanció.

En el seu cas, les activitats d’utilitat social per al centre.

-

En el seu cas, la reparació o restitució dels danys o materials que hagin quedat afectats

-

En el seu cas, les al·legacions presentades per la família i la seva valoració.

per l’actuació que se sanciona.

4. El Director/a valorarà el document anterior i elaborarà la resolució, que comunicarà a l’alumne i,

en el cas de menors de 18 anys, també al pare, mare o tutors legals . En aquest document,
informarà la família dels possibles tràmits de revisió, reclamació i recurs. La resolució definitiva
contindrà com a mínim la següent informació:
-

La data i la identificació del centre, el Director/a i l’alumne

Els fets imputats.

-

La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb l’especificació, si escau, de les

-

En el seu cas, les al·legacions presentades per la família i la seva valoració.

-

circumstàncies que poden augmentar o disminuir la gravetat de la seva actuació.

La sanció, inclosa, si és el cas, les mesures provisionals ja realitzades.
En el seu cas, les activitats d’utilitat social per al centre.

-

En el seu cas, la reparació o restitució dels danys o materials que hagin quedat afectats

-

L’especificació de la competència del Director/a de l’escola per imposar les sancions

-

La possibilitat de revisar, reclamar o recórrer la resolució.

per l’actuació que se sanciona.
que corresponguin.

5. L’alumne o, en el cas de menors de 18 anys, també el pare, mare o tutors legals, poden demanar
la revisió de l’expedient per part del consell escolar. El termini per presentar la revisió és de tres
dies lectius i el termini per resoldre’l és de cinc dies lectius. Si és el cas, el consell escolar revisarà

la instrucció de l’expedient i emetrà les consideracions que cregui oportunes respecte de la

responsabilitat de l’alumne i de la sanció. Si l’alumne i, en el cas de menors de 18 anys, també el
pare, mare o tutors legals, no demanen el tràmit de revisió, l’expedient prosseguirà amb la seva
tramitació.

6. Si s’ha efectuat el tràmit de revisió, el Director/a, a la vista de les consideracions, farà la resolució
definitiva, que pot implicar la modificació de la sanció o d’altres mesures. Si no s’ha efectuat el

tràmit de revisió, la resolució definitiva passarà a considerar-se resolució final. La resolució final
contindrà:
-

La data i la identificació del centre, el Director/a i l’alumne
Els fets imputats a l’expedient.

Les infraccions que aquests fets han constituït.

-

La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb l’especificació, si escau, de les

-

La sanció definitiva, inclosa, si és el cas, les mesures provisionals.

circumstàncies que poden augmentar o disminuir la gravetat de la seva actuació.

-

L’especificació de la competència del Director/a de l’escola per imposar les sancions

-

La possibilitat de reclamació i revisió de la resolució.

que corresponguin.

Actuacions en cas de fets constitutius de delicte o falta penal
Article 18

1. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal, el Director/a del centre el
comunicarà al Ministeri Fiscal i a la Delegació Territorial d’Ensenyament que correspongui. Això
no és obstacle perquè continuï la tramitació de l’expedient fins a la seva resolució i imposició de
la sanció, si escau.

2. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el

material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin

sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos, als pares o
als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.

Reclamació contra la resolució de l’expedient disciplinari
Article 19

1. Contra la resolució final del Director/a de l’escola, es pot presentar reclamació davant el
Director/a dels serveis territorials en el termini de cinc dies.

2. Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar, en el termini màxim d’un

mes, recurs d’alçada davant el Director/a general de Centres Concertats i Privats o l’òrgan que el
substitueixi.

3. Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi resolt el corresponent recurs o
hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.

Prescripció de les faltes i sancions
Article 20

Les faltes i sancions prescriuen respectivament als tres mesos de la seva comissió i de la seva
imposició.

Comunicació a les famílies en la tramitació de l’expedient
Article 21

Quan, per motiu de l’adopció de mesures correctores o de la instrucció d’un expedient, no sigui
possible posar-se en contacte amb els progenitors o tutors legals per carta o trucada telefònica,
l’escola podrà adoptar alguns dels procediments següents:

Carta certificada al domicili que consti en les dades de matrícula.
Burofax al domicili que consti en les dades de matrícula.

Trucada telefònica, en horaris diferents i davant la presència de testimonis, al telèfon que
consti en les dades de matrícula.

SMS al telèfon que a l’escola consti com un dels telèfons de la família i davant la presència
de testimonis.

Correu electrònic a l’adreça que consti a l’escola.
Altres mitjans adients.

Article 22

1. En el cas de no poder-se posar en contacte amb el pare, mare o tutors legals, després

d’haver emprat més d’un dels procediments anteriors, l’escola adoptarà les mesures
correctores o prosseguirà la tramitació de l’expedient.

2. En el cas de no poder-se posar en contacte amb el pare, mare o tutors legals, qualsevol

actuació posterior signada per la família en què consti haver-se realitzat un tràmit anterior,
servirà de comprovació del mateix.

3. Quan no sigui possible posar-se en contacte amb la família, en el document corresponent
es farà menció de la dificultat per fer-ho i dels mitjans que l’escola ha emprat.

4. Quan en el transcurs de la instrucció d’un expedient l’alumne o, si és menor de 18 anys, el
pare, mare o tutors legals no vulguin signar els documents corresponents a la realització
d’algun dels tràmits, es requerirà la signatura d’un testimoni conforme aquest tràmit s’ha

realitzat i on consti la negativa de l’interessat a signar-lo.

Capítol 4
GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Circumstàncies que poden disminuir o agreujar la gravetat de les accions
Article 23

Algunes circumstàncies poden fer disminuir la gravetat de les actuacions dels alumnes contràries
a les normes de convivència. Són les següents:

a) El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.

c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses o alteració del desenvolupament de les
activitats del centre.

d) La falta d’intencionalitat.

Article 24

Les circumstàncies que poden augmentar la gravetat dels comportaments dels alumnes que són
contraris a les normes de convivència són aquests:

a) Les que causin danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats
recentment al centre.

b) Les que indiquin premeditació o reincidència o reiteració de la falta.

c) Les que suposin una acció col·lectiva o comportin publicitat manifesta.

d) Les que atemptin contra els òrgans unipersonals o col·legiats del centre i els seus docents.

Article 25

Són circumstàncies especialment greus les que, per la seva naturalesa, comportin discriminació per
raó de naixement, raça, sexe, religió, procedència o per la situació personal o social.

Les circumstàncies que poden fer disminuir o augmentar la gravetat de les actuacions poden
implicar l’adopció de procediments d’actuació, mesures correctores i sancions diferents.

Article 26

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes s’han de
tenir en compte els criteris següents:
a)

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

c)

La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la

b)

d)

e)

f)

La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
resta de l’alumnat.

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

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

La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

ANNEX II
PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS D’ ABUSOS SEXUALS I ALTRES
MALTRACTAMENTS GREUS A ALUMNES

INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ
Edició revisada al gener de 2019
(segons Acord GOV/79/2016 de 14 de juny de 2016 - Veure Annex III)

1. Detecció d’un possible abús o maltractament d’un adult a un alumne.
Es recull a continuació el procés d’actuació a seguir si es produís, en l'entorn escolar o fora

d’ell, un conflicte d’abús o maltractament greu 1 a un alumne per part d’un treballador/a del

col·legi: professor/a, personal no docent o qualsevol que presta un servei dins el col·legi.

El receptor de la queixa o sospita, sigui professor/a, alumne, família, treballador, etc., ha
d’informar immediatament dels fets al director del col·legi o, en el cas que no estigui al centre,

a un altre membre del consell de direcció. Tothom ha de conèixer que aquesta informació la
pot manifestar dins l’àmbit de la més estricta confidencialitat.

A partir d’aquest moment, el Responsable de la Protecció del Menor al col·legi serà el director

o, en cas d’impossibilitat, un altre membre del consell de direcció. Una vegada rebuda la

informació de l’abús o maltractament greu, el director o qui faci les seves funcions activarà
amb fidelitat i diligència aquest protocol d’actuació previst als col·legis de la Institució.

És preceptiu que el director/a i la resta de membres del Consell de Direcció del col·legi,
coneguin amb exactitud les normes de convivència a les escoles de la Institució, entre els

treballadors/es, els alumnes i les seves famílies, així com l'actual Procediment d'Actuació per
als casos d’abús o maltractament de menors.

Quan arriba la informació o sospita de maltractament, el director/a haurà de constituir un
Equip que estudiï els fets i activi aquest Protocol d’Actuació. Aquest Equip per a la Protecció

del Menor serà compost, habitualment, pel director/a del col·legi, un altre membre del Consell
de Direcció i l’assessorament que sigui precís segons els casos (cal informar al Director/a de
centres i al Cap de comunicació de la Institució).

A l’hora de rebre aquest tipus d’ informació, és important que l’adult tingui en compte el
següent:

Vegis la relació de faltes greus en Normes d’Organització i Funcionament dels col·legis de la
Institució. Annex I. Faltes de l’alumnat, mesures correctores i sancions.
1

1.1 Si un menor informa un professor/a d'un abús sofert per ell o per un altre menor, i comès
per un adult, membre de la comunitat escolar del seu col·legi, haurà d'escoltar-lo sense

interrompre'l, acceptant el que diu sense contradir-lo i, seguidament, oferir-li immediatament

el seu suport pel que pugui necessitar en aquests difícils moments.

1.2 No ha de fer cap promesa de confidencialitat, ja que té el deure, en tot moment, d'informar

de les acusacions d'abús al director del col·legi. No hi ha cap excepció en aquests casos: cal

informar sempre d'aquestes situacions, sigui el cas que sigui, així com fer coneixedor d'aquest
procediment al menor.

1.3 El fet de rebre sempre la informació seriosament tranquil·litzar el menor, encara que el
professor/ao adult trobi difícil de creure els successos narrats.

1.4 S’ha de permetre al menor que parli amb llibertat i s'ha de reduir al mínim el nombre de

preguntes. Aquestes no poden ser capcioses ni demanar detalls que suggereixin una resposta
induïda.

1.5 És aconsellable prendre notes manuscrites precises del que s'ha dit a la conversa

immediatament després de l’acusació o sospita d’abús. La persona a la qual s'ha confiat

aquesta denúncia haurà de signar aquestes notes, incloent-hi la data i l'hora i entregar-les al
director. Aquest li pot facilitar un imprès del Formulari 2 que recull les dades i fets a redactar.
Cal distingir els fets, les opinions i la interpretació dels fets.

1.6 Si un altre membre del consell de direcció és qui rep la denúncia haurà de fer-la a mans

del director/a quan sigui possible, per tal que sigui aquest qui segueixi el procés ordinari.

1.7 Un cop notificat i lliurades totes les notes al director/a es deixarà l'assumpte exclusivament

a les seves mans perquè emprengui les accions necessàries. Es mantindrà la màxima
confidencialitat en relació amb aquest assumpte, així com amb les notes que s'elaborin.

1.8 El director/a traslladarà tota la informació rebuda a l’equip de protecció del menor, el
qual procedirà a l’estudi de la denúncia.

2. Valoració dels fets i intervenció del col·legi.
L'equip per a la protecció del menor té la missió d'estudiar la informació presentada pel
director/a, encarregar la instrucció del cas el més aviat possible i aplicar les mesures oportunes

durant aquesta primera fase. S’estableix que tot el procés de recollida d’informació, estudi
inicial del cas i denúncia als estaments oficials, si s’escau, no hauria de perllongar-se més de

2

Formulari de Declaració estàndard per a informar l’Equip per a la Protecció de Menors dels col·legis

d’Institució d’afers relacionats amb els casos d’abús/maltractament a alumnes. Adjunt al final d’aquest
protocol.

dues o tres hores des de l’inici de l’acusació. D’aquesta manera volem posar la protecció i
ajuda al menor per davant de qualsevol altra cosa.

Per un sentit de prudència i justícia, aquest equip, una vegada recollida la informació inicial

del cas, haurà de valorar la certesa de les acusacions. Si és necessari parlarà, de la manera més

convenient i respectuosa, amb la víctima i amb el possible agressor. S’informarà dels fets al
preceptor/a (tutor/a personal) de l’alumne per tal que pugui atendre’l de la manera més
convenient i parli amb la seva família.

El director/a serà l’encarregat de parlar amb el

professor/a o adult denunciat per recollir el seu testimoni dels fets. Finalment l’equip farà una
valoració sobre el cas: lleu o greu. Sempre que es tracti d’un possible abús sexual, per mínim
que sembli, es considerarà un maltractament greu i inacceptable.

En el cas d’un maltractament lleu, es prendran les mesures correctives adients en cada cas i

s’informarà de tot el procés la família de l’alumne. (Veure Annex I. Faltes de l’alumnat, mesures
correctores i sancions de les Normes d’Organització i Funcionament dels col·legis de la
Institució).

Si el cas és greu, s’instruirà l’expedient segons aquest protocol, aplicant des del primer

moment les mesures cautelars convenients, i informant amb celeritat tant la família del menor
com les autoritats oficials corresponents: la Inspecció d’Educació i als Serveis Territorials

del Departament d’Ensenyament. Simultàniament, el director/a ho comunicarà també a la

Fiscalia de Menors o al Jutjat de Guàrdia o als Mossos d’Esquadra mitjançant la corresponent
denúncia (Recollit al punt 10.1 del Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball i
d’Ensenyament... veure annex III de les NOFC). Si s’escau, cal també informar el Servei Mèdic
i la DGAIA en cas de risc o desemparament.

Actuacions que cal realitzar en aquest casos greus:
2.1 Recollida d’Informació. Un cop informat d'una acusació o sospita pel director/a, l’equip

de protecció del menor obrirà un informe on es recolliran de la manera més completa i
confidencial els fets. Prendrà les mesures per instruir el cas amb la col·laboració dels qui estimi

oportú. És bàsic el principi de confidencialitat, de manera que només han de tenir accés a la
investigació aquest comitè i aquells que l'instrueixin oficialment.

El testimoni de les persones que sigui oportú interrogar o puguin oferir informació ha de ser

recollida en una acta protocol·litzada. Un cop iniciat aquest procés, per entrevistar i obtenir
informació de qualsevol menor, els pares han d'estar-ne prèviament informats. S'ha de valorar

amb prudència l'oportunitat d'efectuar aquestes investigacions i sempre amb la màxima
discreció.

2.2 Celeritat. La investigació s'ha de fer de forma urgent, de manera que es posaran tots els
mitjans a l’abast per obtenir la informació necessària el més aviat possible.

2.3 Família de la víctima. Com a primera actuació externa caldrà posar-se en contacte amb

la família de l’alumne presumptament maltractat, a través del seu tutor personal al col·legi o

directament pel director. Se’ls transmetrà la informació recollida del cas, les accions de suport
al seu fill i les mesures cautelars que s’hagin previst.

2.4 Mesures cautelars. L’equip de protecció del menor, prendrà les mesures necessàries
perquè des del moment que comenci la investigació es protegeixi l'alumne agredit. En el

supòsit que el presumpte agressor sigui un professor o personal del col·legi, serà suspès
provisionalment en les seves funcions i deixarà immediatament el centre escolar, sense haver-

ne de dir públicament el motiu. A continuació, s’informarà tot seguit de la situació als
estaments oficials corresponents.

En el cas que es confirmessin activitats inadequades i condemnables en l'àmbit de la protecció

del menor, Institució procediria a l'acomiadament immediat d'aquest professor o personal de
l'escola.

Si es conclogués que les acusacions realitzades contra el professor/a o personal del col·legi
són falses o infundades, es reincorporarà amb normalitat al seu lloc habitual de treball, prenent

les mesures més adients per restituir la seva reputació. Així mateix, es prendran les mesures
proporcionals contra l'acusador injust. Si és un menor, d’acord amb els seus pares o tutors
legals.

2.5 Tramitació oficial de la denúncia. El director, juntament amb la família de l’alumne
agredit si aquesta és la seva voluntat, redactarà una denúncia (pot ser senzillament una carta
que hauran de signar les dues parts, col·legi i Inspecció d’Educació / SSTT) explicant els fets i
les mesures cautelars preses respecte al possible agressor.

Entregaran la denúncia a la Inspecció d’Educació / SSTT corresponent, es quedaran amb una

còpia signada per les dues parts, i es posaran a la seva disposició pel que calgui. També
facilitaran a la família de la víctima tot allò que els pugui ajudar per recolzar el seu fill.

En el cas que la família de la víctima prefereixi no fer cap denúncia, se li ha de dir que el col·legi

té l’obligació de denunciar els fets independentment de la voluntat de la família i de l’alumne,
doncs és prioritària la protecció que preveu la llei del menor i l’esclariment dels fets.

2.6 Comunicació. Una vegada s’ha parlar amb la família del menor encausat, l’equip de

protecció del menor estudiarà com s’ha de informar dels fets a aquells alumnes o famílies que
hagin estat testimonis del possible abús o coneixedors del mateix. S’actuarà amb la prudència
i confidencialitat requerida, comptant amb l’opinió de la família del menor, i afavorint la

tranquil·litat dels que ja n’estan assabentats. Respecte a la resta de la comunitat escolar,
s’haurà d’estudiar què és el més prudent i just en cada situació.

Sempre es farà tot el possible per protegir la intimitat, l'honor i la imatge de les persones
implicades, mentre no es demostrin els fets de l'acusació.

2.7 Tots els afectats en el procés, família de l’agredit i agressor, tenen dret a buscar-se
l’assistència legal que considerin oportuna.

3. Seguiment del col·legi del procés de la denúncia i de l’assistència a la víctima.
Una vegada s’ha fet la denúncia dels fets a la Inspecció d’Educació / SSTT, s’ha d’assegurar que també

arribi la informar a la resta d’estaments oficials que tinguin per protocol: Fiscalia de Menors o
Jutjat de Guardia o Mossos d’Esquadra, i si s’escau al Servei Mèdic o a la DGAIA en cas de risc
o desemparament.

El director/a, juntament amb el seu equip restaran disponibles i localitzables per facilitar la informació
que es requereixi per part de qualsevol dels estaments oficials que intervinguin en la

investigació. A partir d’aquest moment, davant els dubtes que el col·legi pugui tenir en la seva

forma de procedir, és recomanable deixar-se aconsellar pels Mossos d’Esquadra, de manera
que sempre es faciliti la instrucció del cas, i no s’entorpeixin les investigacions.

Al llarg de tota la instrucció del cas, el director aconsellarà a la família de la víctima quines són les
mesures més apropiades en relació amb l'assistència que ha de rebre el menor.

El director/a informarà de la denúncia, de la seva instrucció i dels resultats d’aquesta al claustre de
professors/es de l’escola i a les famílies, segons convingui. Sempre es prioritzarà la protecció,

la imatge i la reputació de la víctima, així com la confidencialitat dels fets i la presumpció
d’innocència establerta per llei per l’acusat.

Un cop resolt l'expedient, i si s’han hagut de prendre accions sancionadores a algun

treballador/a de l’escola, el consell escolar pot tenir coneixement de la sanció aplicada, sense
perjudici per la seva part, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els
Serveis Territorials corresponents.
4. Algunes dades d’interès:

Desprès de fer la denuncia a la Inspecció d’Educació / SSTT i als altres estaments
oficials corresponents (Fiscalia o Jutjat o Mossos), quan hi ha un cas de possible risc o
desemparament s’ha de contactar també amb la DGAIA:
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona
Directora - Sra. Marta Casacuberta i Solà

Adreça - Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat). 17002 Girona
Telèfon - 872 97 50 00

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida
Cap del Servei - Sra. Maria Dolors Camí Solé

Adreça -Carrer de Sant Martí, 1. 25004 Lleida / De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Telèfon - 973 72 77 07

Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Tarragona
Cap del Servei - Sra. Anna Maria Solé Ramos

Adreça - Avinguda d'Andorra, 7 bis (local 5). 43002 Tarragona

Telèfon - 977 25 19 86

Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona
Directora - Sra. Carme Canela i Farré

Adreça - Carrer de Tarragona, 141-147. 08014 Barcelona / De dilluns a divendres, de 9 a 14
h

Telèfon - 93 567 51 60

Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI) de la DGAIA
(Telèfon UDEPMI 24h – 900300777)

La Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI), de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), té la seu a Barcelona i presta serveis a tot el
territori, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. La UDEPMI, a través del seu telèfon i fora
de l'horari laboral dels Equips funcionals d'infància, gestiona qualsevol incidència d'infants i
adolescents sota la tutela de la DGAIA.
Aquests serveis els desenvolupa en els àmbits de la circumscripció de cada Servei territorial
d'atenció a la infància i l'adolescència, respecte dels quals actua per autorització de l'òrgan
competent, el director general d'atenció a la infància i l'adolescència.
L'objectiu prioritari de la UDEPMI és donar resposta immediata a comunicacions, denúncies

socials i sol·licituds d'informació en relació amb casos de maltractaments infantils. Per donar
compliment a aquest objectiu, des de la UDEPMI es realitzen les següents funcions:
●

Atenció immediata per a la protecció dels infants i adolescents, especialment en els

●

Activació i/o derivació dels casos als equips especialitzats corresponents (Equips de

supòsits de maltractaments detectats en l'àmbit sanitari.

valoració dels maltractaments infantils -EVAMI- i Equips d'Atenció a la Infància i

l'Adolescència -EAIA-), així com la coordinació de les actuacions de les diverses unitats

territorials de la DGAIA.

●

Resposta immediata a comunicacions, denúncies i sol·licituds d'informació en relació amb

●

Coordinació del cas, amb les unitats d'altres departaments implicades en la detecció i la
intervenció en matèria de maltractaments infantils (xarxa de centres sanitaris, Mossos
d'Esquadra, centres educatius i serveis socials), així com de l'àmbit judicial i de la Fiscalia.

possibles maltractaments infantils.

Formulari de declaració estàndard per informar d’assumptes relacionats amb la
protecció de menors
1. Data i hora de l’informe:
2. Nom i cognoms de la persona informant:
3. Relació de la persona informant amb el menor afectat:
4. Mode en què es va rebre la informació (entrevista, telefònicament...):

5. Dades relatives al menor:
Nom i cognoms:......................................................................................................................
Data de naixement: ..............................................................................................................
Curs/Nivell: .................................................................................................................................
6. Indiqui si considera que el seu informe es refereix a un abús real o possible de un menor.
Tipus d’abús o maltractament:
Físic
Sexual
Emocional
Negligència
Presumpte
Real
7. Informe: descriure, el més detalladament possible, la naturalesa del problema o de

l'incident del qual s'informa, proporcionant tant detalls relatius a les dates i hores dels

incidents individuals i les circumstàncies en què van ocórrer, com relatius a qualsevol altra

persona present en aquell moment i la seva involucració. Acabar amb la signatura i número
del document nacional d'identitat.

Al redactar aquest informe, a més de la descripció dels fets, és pot considerar com a
orientació:
Ha proporcionat el menor, i / o els seus pares / cuidadors, alguna explicació que pogués
aclarir el problema o incident actual? (Proporcioneu detalls)
Com va arribar a vostè aquesta informació?

És una informació pública o només coneguda pels afectats?
Quines proves del dany existeixen en l'actualitat?

Hi ha algun factor en la situació present del menor i / o dels seus pares que pugui tenir

rellevància per al problema actual (per exemple, alguna malaltia, pèrdua, separació, addicció,
problema de salut mental recent o qualsevol altra dificultat)?

Hi ha algun factor en la situació del menor i / o dels seus pares que pogués considerar-se de
protecció o d'assistència (per exemple, família indirecta)?

S'ha emprès alguna acció en resposta a l'incident o sospita actual?

Estan al corrent els pares del menor que s'ha informat les autoritats d'aquesta sospita?
Existeix, al seu parer, la necessitat d'emprendre alguna acció de protecció en aquest
moment?
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d'actuació, entre els departaments de Treball,
Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu.
L'article 40.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de garantir la protecció dels
infants, especialment contra qualsevol forma de maltractament.
De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en
la infància i l'adolescència, l'Administració de la Generalitat ha d'elaborar plans de col·laboració que garanteixin
l'ordenació de les seves actuacions en la prevenció, l'assistència i la persecució del maltractament a infants i
adolescents. Aquesta col·laboració ha d'implicar les administracions sanitàries i educatives, l'Administració de
justícia, les forces i cossos de seguretat i els serveis socials.
D'acord amb l'article 83.2 de la Llei esmentada, per al desenvolupament dels plans a què fa referència l'apartat 1, el
departament competent en infància i adolescència ha de promoure l'establiment de protocols que assegurin una
actuació integral dels diferents serveis, departaments o administracions implicats en la prevenció i la detecció dels
maltractaments a infants i adolescents.
Segons l'article 83.4, els protocols, a més d'establir els procediments que cal seguir, han de fer referència expressa
a les relacions amb l'Administració de justícia i l'òrgan competent en matèria de protecció dels infants i els
adolescents en els casos en què hi hagi la constatació o la sospita fonamentada de l'existència d'infraccions penals o
es valori com a necessària l'adopció de mesures cautelars judicials o administratives.
Finalment, a l'article 83.5 s'estableix que els protocols elaborats han d'ésser aprovats mitjançant un acord del
Govern.
És competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència, la protecció pública dels maltractaments a infants i adolescents i la protecció dels infants i
adolescents en situació de risc i de desemparament, d'acord amb la legislació vigent en matèria d'infància i
adolescència.
També és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies promoure l'establiment de protocols entre
les diferents administracions, departaments o serveis que n'assegurin l'actuació coordinada i integral, especialment
en els àmbits de la salut, l'educació, els serveis socials i els cossos de seguretat, d'acord amb el que estableix
l'article 22.1.c) de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
És competència del Departament d'Ensenyament garantir el dret de totes les persones a una educació de qualitat,
que fomenti l'èxit educatiu per a tot l'alumnat en un marc de convivència i de respecte, amb una atenció especial a
l'alumnat més vulnerable o en situació de risc.
El fet que la major part de la població infantil i adolescent entre els 0 i els 16 anys estigui escolaritzada i passi una
part important del dia en els centres educatius, fa d'aquests un espai clau on dur a terme una tasca preventiva i de
detecció de les situacions de risc per als infants i adolescents i dels possibles maltractaments que es puguin produir.
D'altra banda, l'article 90 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, encomana a les administracions públiques impulsar el desenvolupament d'actuacions adreçades al
conjunt de la comunitat educativa que permetin prevenir, detectar i eradicar el maltractament a infants i
adolescents, els comportaments violents, l'assetjament escolar i la violència masclista.
Per tal d'assegurar la coordinació eficaç entre ambdós departaments, es fa necessari establir uns mecanismes de
derivació i de coordinació i uns circuits administratius i tècnics àgils i adients entre l'àmbit educatiu i el de protecció
d'infants i adolescents, pel que fa referència a la detecció i la notificació de situacions de maltractament infantil o
d'abusos sexuals, així com determinar els circuits de derivació que s'han d'activar per a la protecció efectiva dels
infants i dels adolescents, tan pel que fa a la prevenció del maltractament com a la detecció i la intervenció quan ja
es dóna una situació en què concorre el maltractament.
Per a aquesta coordinació es va signar el 4 de juny de 2012 entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Departament d'Ensenyament un protocol que, atès el temps transcorregut i la seva avaluació i vistos els darrers
casos succeïts, s'aconsella substituir per un nou marc d'actuació que incorpori la vessant preventiva, i que ampliï i
millori l'abast i l'eficiència de la intervenció davant qualsevol de les formes de maltractament o violència contra la
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infància o l'adolescència detectades en l'àmbit educatiu.
El Parlament de Catalunya, el 3 de març de 2016, va aprovar la Moció 6/XI, sobre les noves mesures per a garantir
la protecció dels menors en l'àmbit educatiu i altres espais formatius, que en el punt 1.a) instava el Govern a
modificar el Protocol d'actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d'Ensenyament de detecció,
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu,
encàrrec al qual es dóna compliment mitjançant el present Acord.
A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i de la consellera d'Ensenyament, el Govern

Acorda:

–1 Aprovar el Protocol d'actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament, de
prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en
l'àmbit educatiu, que s'annexa al present Acord.

–2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, el qual es pot
consultar a les webs següents:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/protocolmaltractamentinfantil
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html

Barcelona, 14 de juny de 2016

Joan Vidal de Ciurana
Secretari del Govern

(16.166.112)
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ANNEXOS

1. ELEMENTS DE PREVENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE MALTRACTAMENT I ABÚS SEXUAL
EN L’ÀMBIT EDUCATIU
2. INDICADORS DE MALTRACTAMENT
3. DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFANTS I ADOLESCENTS A LES ESCOLES
4. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE LA DGAIA (SERVEI TERRITORIAL I UDEPMI)
5. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

1. INTRODUCCIÓ
L’article 19 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix
l’obligació dels estats membres d’adoptar les mesures legislatives, administratives, socials i
educatives per protegir l’infant de totes les formes de violència física o mental.
El Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides ha recomanat que es promoguin
protocols d’actuació conjunta en casos de maltractament infantil.
De conformitat amb el que disposa l’article 83.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, del drets i
les oportunitats de la infància i l’adolescència, “l’Administració de la Generalitat ha d’elaborar
plans de col·laboració que garanteixin l’ordenació de les seves actuacions en la prevenció,
l’assistència i la persecució del maltractament a infants i adolescents. Aquesta col·laboració
ha d’implicar les administracions sanitàries i educatives, l’Administració de justícia, les forces
i cossos de seguretat i els serveis socials.”
D’acord amb el punt 2 del mateix article 83, “per al desenvolupament d’aquests plans, el
departament competent en infància i adolescència ha de promoure l’establiment de protocols
que assegurin una actuació integral dels diferents serveis, departaments i administracions
implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i a adolescents.”
Segons el punt 4 de l’article 83 “els protocols, a més d’establir els procediments que cal
seguir, han de fer referència expressa a les relacions amb l’Administració de justícia i l’òrgan
competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents en els casos en què hi hagi
la constatació o la sospita fonamentada de l’existència d’infraccions penals o es valori com a
necessària l’adopció de mesures cautelars judicials o administratives.”
Per últim, s’estableix que “els protocols elaborats han d’ésser aprovats mitjançant un acord
del Govern”.
D’altra banda, el fet que la major part de la població infantil i adolescent entre els 0 i 16 anys
estigui escolaritzada i que passin una part important del dia en els centres educatius, fa
d’aquests un espai clau on realitzar una tasca preventiva i de detecció de les situacions de
risc per als infants i adolescents i dels possibles maltractaments que es puguin produir.
És funció del Departament d’Ensenyament garantir el dret de totes les persones a una
educació de qualitat, un dret que, sens dubte va més enllà de garantir l’accés a
l’escolarització i la gratuïtat de l’ensenyament obligatori. És un dels reptes de les societats
dels segle XXI el dret a una educació inclusiva, que fomenti l’èxit educatiu per a tot l’alumnat
en un marc de convivència i de respecte, amb una atenció especial a l’alumnat més
vulnerable o amb una situació de risc.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) com a unitat orgànica
competent en matèria d’infància i adolescència i entitat pública competent en matèria de
protecció d’infància i adolescència i que té encomanades les tasques de prevenció, detecció
i protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament, li correspon liderar la
coordinació interinstitucional que s’ha de dur a terme per a l’eficàcia dels processos de
detecció i diagnòstic del maltractament i té la responsabilitat d’exercir la protecció i tutela
dels infants i els adolescents desemparats .
A més a més, l’article 90 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, del drets i les oportunitats de la
infància i l’adolescència, encomana a les administracions públiques impulsar el
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desenvolupament d’actuacions adreçades al conjunt de la comunitat educativa que permetin
prevenir, detectar i eradicar el maltractament a infants i adolescents, el comportaments
violents, l’assetjament escolar i la violència masclista.
Per tal d’assegurar la coordinació eficaç entre ambdues institucions es fa necessari establir
uns mecanismes de derivació i de coordinació i uns circuits administratius i tècnics àgils i
adients entre l’àmbit educatiu i el de protecció d’infants i adolescents, pel que fa referència a
la detecció i notificació de situacions de maltractament o d’abusos sexuals, així com establir
els circuits de derivació que s’han d’activar per a la protecció efectiva dels infants i els
adolescents, tan pel que fa a la prevenció del maltractament, com a la detecció i intervenció
quan ja es dóna una situació en què concorre el maltractament.
Per dur a terme aquesta coordinació, es va signar el 4 de juny de 2012 un protocol que el
temps transcorregut i el seguiment aconsellen la seva revisió mitjançant el present protocol.
Tanmateix, el Parlament de Catalunya el 3 de març de 2016, va aprovar la Moció 6/XI, sobre
noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais
formatius que en el seu punt primer lletra a) instava al Govern a “Modificar el Protocol
d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d’Ensenyament”, encàrrec al
que dona compliment mitjançant el present protocol.
El protocol inclou novetats que fan referència a la clarificació i ampliació de l’àmbit sobre el
qual recau el Protocol i a la introducció d’elements preventius per treballar amb infants i
adolescents en l’àmbit escolar.
Pel que fa a la clarificació i ampliació de l’àmbit d’actuació, la revisió inclou la integració de la
globalitat de la intervenció relativa als maltractaments a infants i adolescents regulada en el
títol IV de la Llei 14/2010, de 27 de maig, del drets i les oportunitats de la infància i
l’adolescència, i no només aquella que produeix una situació de desprotecció (situació de
risc o desemparament) regulada en el títol V de la mateixa llei.
Feta aquesta matisació, cal dir també que aquest protocol recau en qualsevol de les formes
de maltractament, físic, sexual, psíquic o emocional, incloent-hi tant el maltractament en
l’àmbit familiar com fora d’aquest marc, sigui en l’àmbit institucional o no, i sigui produït per
un adult o per un altre infant o adolescent; per la qual cosa es té en compte la definició de
maltractament infantil que estableix l’Observació general 13 del Comitè dels Drets de l’Infant.
En aquest sentit, cal tenir present que el fet que l’abast de la intervenció sigui diferent en
funció de si el maltractament es produeix en context intrafamiliar que situï el menor d’edat en
una situació de desprotecció, o bé en un context extrafamiliar en què els pares, tutors legals
o guardadors tenen l’obligació de protegir-lo i l’actuació administrativa és subsidiària i de
suport, no exclou que en aquest darrer àmbit també sigui exigible la coordinació
interinstitucional i la intervenció ràpida i efectiva, de manera que s’eviti la victimització
secundària.
En conseqüència, s’aborden els circuits i criteris d’intervenció de tot tipus de maltractament o
d’abús sexual a infants i adolescents, que comprenen les situacions següents:
-

Situacions de maltractament en l’àmbit familiar.

-

Situacions de maltractament fora de l’àmbit familiar.
o Situacions de possible abús sexual o altres formes de maltractament a un
infant o adolescent comès per personal docent, professionals d’atenció
educativa, personal d’administració i serveis o altres professionals que
intervinguin en l’àmbit escolar.
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o Situacions d’un possible abús sexual o altres maltractaments a un infant o
adolescent comés per un adult sense cap vinculació professional amb el centre
educatiu
o Situacions de maltractament comés per un altre infant o adolescent.
Pel que fa a la introducció d’elements preventius per treballar en l’àmbit escolar, el protocol
posa l’accent en oferir als centres educatius orientacions i recursos al voltant dels elements
que cal treballar per evitar situacions no desitjades: la informació sobre abusos sexuals,
l’educació afectiva i sexual, l’educació socioemocional, la comunicació, les actituds
relacionals positives entre els professionals dels centres educatius i els infants i adolescents
o la col·laboració amb les famílies en són alguns exemples. Forma part de l’acció preventiva
d’aquest protocol la difusió del seu contingut als diferents agents de la comunitat escolar.
Cal esmentar, en aquesta matèria, la col·laboració entre els Departaments de
Salut i d’Ensenyament en actuacions preventives de promoció de la salut i educació afectiva
i sexual a través del Programa Salut i Escola.
D’acord amb l’article 36 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, les mesures contemplades en aquest protocol hauran de vetllar,
amb un interès especial, pel dret a la intimitat i a l’honor dels infants i adolescents,
especialment dels que han estat objecte d’agressions sexuals, maltractaments o qualsevol
altre experiència traumàtica. Així mateix, hauran de vetllar pel compliment de la normativa
vigent en matèria de protecció de dades.

2. OBJECTIUS
És missió d’aquest protocol prevenir, detectar, notificar, derivar i coordinar les situacions de
maltractament i abús sexual infantil i adolescent.
Els objectius que persegueix aquest protocol són:
a) Prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a
infants i adolescents
b) Detectar les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i
adolescents.
c) Assegurar l’exercici de les funcions d’atenció i de protecció dels infants i adolescents
víctimes de qualsevol forma de violència.
d) Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de possibles maltractaments, ja siguin
greus, moderats o lleus
e) Possibilitar l’activació dels recursos per a l’atenció i protecció dels infants i els
adolescents o, en el seu cas, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment
de la situació de l’infant o adolescent.
f) Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en
el circuit davant un procés de maltractament (centre educatiu, serveis educatius, Serveis
socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA, Fiscalia).
g) Garantir l’efectivitat del dret dels infants i adolescents de rebre l’atenció o la protecció
que requereixin en cada cas.
5/59

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ


Pel que fa a l’àmbit educatiu, a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons
públics que conformen el servei d’educació de Catalunya, on s’escolaritzin alumnes
menors d’edat.



Pel que fa als centres privats no sostinguts amb fons públics són d’aplicació les
disposicions normatives de caràcter general que es contenen en l’apartat 4 i 5 en quant el
seu contingut està determinat per la Convenció dels drets de l’Infant aprovat per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada per
l’Estat Espanyol, La Convenció sobre els drets de les Persones amb Discapacitat de 13
de desembre de 2006 i ratificada per l’Estat espanyol, La Llei d’Enjudiciament Criminal, el
Codi penal vigent, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del
Menor i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, així com la normativa que les desenvolupa.



Pel que fa a l’àmbit d’infància i l’adolescència víctima de maltractaments quan la detecció
es produeixi en l’àmbit educatiu, s’aplica a la DGAIA a través de la competència i
funcions que tenen els Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona,
Barcelona comarques, Girona, Lleida, Tarragona i Terres d’Ebre del Departament de
Treball, Afers Socials i Família i la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament
Infantil (UDEPMI) mitjançant el Servei d’Infància Respon.
L’àmbit territorial d’aquest protocol és el de Catalunya sense perjudici que dins del seu
marc general es puguin fer protocols adaptats a l’organització i circuits de cada territori.
En l’annex 4 i 5 es poden consultar l’organització territorial de la DGAIA i del
Departament d’Ensenyament.

4. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
• Actuar sempre intentant protegir l’interès superior de l’infant i adolescent (Llei 14/2010, del
27 de maig, dels drets i les oportunitats de la Infància i l’Adolescència). En aquest sentit,
el Comitè dels Drets de l’Infant, en l’Observació general 14 (2013), sobre el dret de l’infant
que el seu interès superior sigui una consideració principal, posa en relleu que les
decisions particulars adoptades per les autoritats administratives en totes les esferes, tant
públiques com privades, han de ser avaluades en funció de l’interès superior de l’infant, i
han d’estar guiades per aquest principi, igual que totes les mesures que s’apliquin.
• Prevenir situacions que poden perjudicar greument el desenvolupament integral i el
benestar d’infants i adolescents.
• Intervenir de manera coordinada, seguint pautes compartides i mútuament acceptades
com a vàlides.
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• Garantir el dret de l’infant i l’adolescent a ser escoltat en totes les decisions que l’afectin.
Cal tenir present especialment en aquest punt l’Observació general núm. 12 (2009) sobre
el dret de l’infant a ser escoltat.
• Prestar atenció de manera immediata i àgil, evitant demores en la intervenció.
• Posar especial atenció als processos de detecció de les situacions d’abús sexual o
maltractament, per la qual cosa és essencial el treball dels professionals que treballen en
primera línia.
• Cercar la intervenció mínima, evitant el maltractament institucional generat per la
reiteració d’actuacions o la seva pràctica en condicions poc adequades.
• Possibilitar la valoració, el suport i la intervenció terapèutica de les víctimes d’abús sexual
infantil, siguin o no objecte d’una mesura de protecció.
• Protegir tots els infants i els adolescents, i especialment els més vulnerables, com ara els
que tenen alguna discapacitat, entre d’altres. Cal tenir present especialment en aquest
punt la Convenció Internacional sobre els drets de les Persones amb Discapacitat i el seu
protocol facultatiu aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de
desembre de 2006 que en el seu article 7 estableix que “Els estats part han de prendre
totes les mesures necessàries per assegurar que tots els nens i les nenes amb
discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets humans i llibertats fonamentals en
igualtat de condicions amb els altres nens i nenes.” I en el seu article 16 estableix que
“Els estats part han d’adoptar totes les mesures de caràcter legislatiu, administratiu,
social, educatiu i d'una altra índole que siguin pertinents per protegir les persones amb
discapacitat, tant en la seva llar com fora d'aquesta, de totes les formes d'explotació,
violència i abús, inclosos els aspectes relacionats amb el gènere” i que “els estats part
han d’adoptar també totes les mesures pertinents per impedir qualsevol forma
d'explotació, violència i abús, i han d’assegurar, entre d’altres, que hi hagi formes
adequades d'assistència i suport que tinguin en compte el gènere i l'edat per a les
persones amb discapacitat i els seus familiars i cuidadors, fins i tot han de proporcionar
informació i educació sobre la manera de prevenir, reconèixer i denunciar els casos
d'explotació, violència i abús. Els estats part han d’assegurar que els serveis de protecció
tinguin en compte l'edat, el gènere i la discapacitat.”

5. INDICACIONS PER A L’APLICACIÓ I LA IMPLANTACIÓ ALS CENTRES,
UNITATS I PROFESSIONALS INCLOSOS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
• Promoure el coneixement de les línies directes de denúncia d’abusos sexuals i
maltractaments (112) i d’ajuda a la infància i l’adolescència i comunicació a l’entitat
pública de protecció (116 111).
• Promoure activitats i mesures de caràcter divulgatiu i preventiu, com ara programes
d’educació i informació dirigits a conscienciar a la comunitat educativa sobre els
maltractaments i els abusos sexuals per tal que puguin minimitzar els factors de risc i així
prevenir-los o aturar–los. Aquestes activitats i mesures han de contemplar les
característiques dels infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual o amb problemes
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de salut mental, i el major risc que aquests infants i adolescents tenen de patir qualsevol
tipus de maltractament, no només pels factors associats a la seva situació personal, si no
també per la major dificultat dels professionals per detectar les situacions de
maltractament i tractar-les adequadament.
• Adaptar en les seves actuacions el llenguatge utilitzat i els aspectes formals a l’edat i les
característiques personals de l’infant o adolescent, especialment si té alguna discapacitat
intel·lectual o problema de salut mental.
• Promoure la implicació i la intervenció dels professionals que treballen a primera línia.
• Vetllar pel dret a la protecció de dades, la intimitat i l’honor dels infants i adolescents,
especialment dels que han estat objectes d’agressions sexuals, maltractaments o
qualsevol altra experiència traumàtica.
• Conèixer, complir i difondre el deure professional de comunicació i/o denúncia de les
situacions de maltractament.
• Conèixer i complir allò que estableix l’article 450 del Codi penal: “El qui, tot i poder-ho fer
amb la seva intervenció immediata i sense risc propi o aliè, no impedeixi la comissió d'un
delicte que afecti les persones en la seva vida, integritat o salut, llibertat o llibertat sexual,
ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys si el delicte és contra la
vida, i la de multa de sis a vint-i-quatre mesos en els altres casos, llevat que al delicte no
impedit li correspongui una penal igual o menor, cas en què s'ha d’imposar la pena inferior
en grau a la d’aquell. 2. En les mateixes penes incorre qui, tot i poder-ho fer, no acudeixi a
l'autoritat o als seus agents perquè impedeixin un delicte dels que preveu l'apartat anterior
i de la comissió pròxima o actual del qual tingui notícia.”
• Conèixer i complir allò que estableix l’article 259 de la Llei d’enjudiciament criminal: “el
que presenciï la perpetració de qualsevol delicte públic està obligat a assabentar-ne
immediatament el jutge d’instrucció o funcionari fiscal més proper al lloc en què es trobi.”
•

Conèixer i complir allò que estableix l’article 13. 1 i 4 de la Llei orgànica 1/1996 de 15 de
gener, de Protecció Jurídica del Menor: “Tota persona o autoritat i especialment les que
per la seva professió o funció detectin una situació de maltractament, de risc o de
possible desemparament d’un menor, ho han de comunicar a l’autoritat o els seus agents
més pròxims, sense perjudici de prestar-li l’auxili immediat que requereixi.” I “Tota
persona que, a través de qualsevol font d’informació, tingui notícia d’un fet que pugui
constituir un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, de tràfic d’éssers humans o
d’explotació de menors, té l’obligació de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal
sense perjudici del que disposa la legislació processal penal.”

•

Recordar, complir i difondre que, de conformitat amb el que disposa l’article 100.3 de la
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:
“tots els professionals, especialment els professionals de la salut, els serveis socials i de
l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de
risc o de desemparament en què es troba un infant o un adolescent, d’acord amb els
protocols específics i en col·laboració i coordinació amb l’òrgan de la Generalitat
competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou
la de facilitar la informació i la documentació que calgui per a valorar la situació de l’infant
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o l’adolescent.” I que els articles 158.f), 159.b) de la Llei 14/2010 tipifiquen com infracció
greu o molt greu l’incompliment d’aquesta obligació quan aquest incompliment perllonga
la situació de desprotecció.
•

Recordar, complir i difondre que, la disposició addicional dinovena que fa referència a la
Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la convivència en els
centres, del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius,
determina que: “la direcció del centre públic ha de comunicar al Ministeri Fiscal qualsevol
fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol
persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat,
sense perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per
a l'alumnat i en la regulació disciplinària d'aplicació als treballadors del centre d'acord
amb el que preveuen les lleis”.

6. DEFINICIÓ I TIPOLOGIA DE MALTRACTAMENTS
Entenem per maltractament la situació en què un infant o adolescent és objecte de
violència, física o psíquica, sexual i/o emocional, o privació dels seus drets i del seu
benestar, per acció o per omissió, per part dels pares, tutors legals o guardadors, les
persones de qui generalment depèn per al seu desenvolupament correcte o per part de
qualsevol altra persona.
Podem distingir diversos tipus de maltractaments :
Maltractament físic. És qualsevol acció no accidental que provoqui als infants i
adolescents danys físics o malalties.
Negligència o abandonament. Es produeix quan les necessitats bàsiques de l’infant o de
l’adolescent (físiques, socials i psicològiques) no són ateses, de manera temporal o
permanent, per cap dels membres del grup on conviu. (alimentació, higiene, atenció
mèdica, educació, vestit, vigilància, seguretat)
Maltractament psicològic o emocional. És aquella situació crònica en la qual altres
persones, adultes o menors d’edat, amb actuacions o privacions, provoquen a l’infant o
adolescent sentiments negatius envers la pròpia autoestima, i limiten les seves iniciatives
(menyspreu continuat, refús verbal, insult, intimidació, discriminació...).
Abús sexual. És tota activitat sexual imposada per un adult a un menor d’edat. També es
considerarà abús les activitats sexuals imposades per un menor d’edat a un altre si el
primer és considerablement major que la víctima o utilitza la força, les amenaces o altres
mitjans de pressió. Les activitats sexuals entre infants no es consideraran abús sexual
quan els infants superin el límit d’edat establert per l’estat part per a les relacions sexuals
consentides (que a l’Estat espanyol és de 16 anys)
Maltractament prenatal. Manca de cura del propi cos, conscient o inconscient, o la
ingestió de drogues o substàncies psicotròpiques per part de la mare durant el procés de
gestació, i també el produït indirectament al nadó per la persona que maltracta la mare en
procés de gestació.
9/59

Sotmetiment químic-farmacèutic. És aquella situació en què es sotmet l’infant o
adolescent a qualsevol tipus de drogues, sense prescripció mèdica, que l’incapacita per al
desenvolupament de l’autonomia, la resistència o el control.
Pot ser causada per l’anomenada síndrome de Münchhausen “per poders”, que es dóna
quan els pares, tutors legals o guardadors simulen malalties a l’infant, se’l sotmet a
contínues exploracions mèdiques o a ingressos hospitalaris, al·legant símptomes ficticis de
manera activa pel propi adult.
Maltractament institucional. És causat per qualsevol legislació, procediment, actuació o
omissió procedent dels poders públics o derivada de l’actuació individual del professional
relacionada directament o indirectament amb el món de l’infant o adolescent, que pot
generar situacions per acció i/o omissió que impedeixin el millor desenvolupament dels
infants i els adolescents.
Explotació laboral Situació en la que s’utilitza un infant o adolescent en edat no laboral
per a treballs on s’obtingui qualsevol tipus de guany .
Explotació sexual. S’indueix o s’obliga l’infant o adolescent a activitats de prostitució i/o
pornografia.
Maltractament mitjançant les tecnologies de la informació. Utilització de qualsevol
forma de violència fent ús de la tecnologia.
El Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides va dictar l’Observació General núm. 13 (2011)
sobre el dret del nen a no ser objecte de cap forma de violència o maltractament que fa
una enumeració i definició de les formes de violència que afecten als infants i als
adolescents i que s’ha de tenir en compte per interpretar i aplicar el present protocol.

7. ELEMENTS DE PREVENCIÓ DE MALTRACTAMENTS
La prevenció de maltractaments i d’abusos sexuals és una tasca complexa que ha d’implicar
tota la societat i, especialment, els principals agents educatius: família i escola. Aquesta
prevenció ha d’oferir pautes per als propis infants i adolescents que els ajudin a fer-los front
i/o evitar-los, i per als adults que els acompanyen en el seu procés de desenvolupament.
El risc de patir un maltractament o abús sexual augmenta quan es tenen menys
competències per fer front a aquestes situacions i per denunciar-les, ja sigui per
desconeixement, per manca d’habilitats socioemocionals o per trobar-se en un entorn que no
faciliti la comunicació. Són especialment vulnerables els infants i adolescents amb
discapacitat psíquiques o trastorns mentals.
En relació amb la prevenció dels abusos sexuals es parla de tres nivells: la prevenció
primària, que fa referència a disminuir la incidència de l’abús sexual; la prevenció secundària
que es refereix a la detecció precoç i focalitza la seva atenció en els infants i adolescents
que es troben en situacions d’especial risc; finalment, la prevenció terciària que és la que es
du a terme per evitar la recurrència quan s’ha donat un abús sexual i hauria de possibilitar la
recuperació del menor d’edat que l’ha patit i impedir la reincidència de la persona abusadora.
Les orientacions i recursos que el Departament d’Ensenyament, en el marc de les seves
competències, ha elaborat per a la prevenció de maltractaments i abusos sexuals en l’àmbit
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escolar, i que es recullen en l’annex 1, contemplen la transversalitat pel que fa els tres nivells
de prevenció descrits i fan referència als elements que cal treballar en els centres educatius
per evitar situacions no desitjades que puguin culminar en un maltractament o abús sexual.
Cada centre educatiu ha d’establir el conjunt d’actuacions educatives preventives a
desenvolupar amb l’alumnat. El present protocol ofereix actuacions, estratègies i recursos
que els centres educatius poden adaptar segons la seva realitat i necessitats específiques.
Formen part de l’annex 1 les orientacions i recursos orientades a:


Informar l’alumnat, de manera ajustada a la seva edat, sobre maltractaments i
abusos sexuals per tal que puguin conèixer i identificar les situacions que poden
comportar risc de maltractament i/o d’abús sexual.



Potenciar l’educació afectiva i sexual per tal d’afavorir que reconeguin el vincle
entre sexualitat i afectivitat i així detectar possibles desajustaments i prevenir els
abusos.



Fomentar l’educació socioemocional per tal de contribuir al coneixement i
expressió de les pròpies emocions, i possibilitar així la detecció de situacions de
maltractament o d’abús sexual.



Crear un clima comunicatiu positiu en l’àmbit escolar per tal d’ajudar a trencar el
silenci que acompanya les situacions de maltractament i abús sexual, i facilitar que els
infants i adolescents que les pateixin les puguin comunicar a un adult de confiança
per aturar-les i obtenir ajuda.



Promoure actituds relacionals positives entre els professionals dels centres
educatius i l’alumnat per evitar situacions no desitjables i garantir el benestar i la
seguretat dels alumnes, així com del professorat i personal no docent.



Proporcionar, des del centre educatiu, orientacions a les famílies per tal
d’afavorir la seva tasca educadora en la prevenció de maltractaments i abusos
sexuals, i dotar-los d’elements de detecció de possibles casos.

8. PAPER DE L’ÀMBIT EDUCATIU EN LA DETECCIÓ DEL MALTRACTAMENT
INFANTIL
Els àmbits bàsics d’actuació mitjançant els quals es poden detectar els casos d’infants
maltractats són els següents :
• Àmbit d’educació
• Àmbit de salut
• Àmbit social
• Àmbit policial
• Àmbit del lleure (associacions, casals, etc.)
• Altres
Els centres educatius són un dels espais on els infants i adolescents desenvolupen una part
important de la seva activitat i de la seva socialització. En el desenvolupament de l’activitat
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educativa el professorat observa els alumnes en la seva interacció continuada amb els iguals
i la seva relació amb les famílies. A més, la comunicació diària amb l’alumnat, afavoreix que
pugui explicar el que li passa proporcionant-li seguretat, ajuda i protecció.
El coneixement dels contextos familiars i socials en què els alumnes es troben immersos és
clau en les tasques de prevenció, detecció i suport a tots els infants i adolescents, i en
especial aquells amb necessitats no cobertes pel seus progenitors o tutors legals.
Els centres educatius poden detectar situacions de desatenció familiar o factors de risc que
són clau per a la prevenció del maltractament infantil. Així mateix, poden detectar altres
situacions de violència contra els infants i adolescents no produïdes en l’àmbit familiar i
també poden ser el marc en el qual es produeixin aquestes situacions de violència, tant per
part d’altres infants i adolescents, com del personal que hi té accés.
Davant d’una situació de maltractament els professionals de l’àmbit educatiu han d’oferir el
context d’ajuda necessari. El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya
estableix a l’article 11 que “l’alumnat té dret que els centres educatius guardin reserva sobre
tota la informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars,
sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de l’administració educativa i els seus
serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat
competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumnat
o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del/de la
menor”.
8.1. DETECCIÓ DELS MALTRACTAMENTS
En la fase de detecció, es tracta de reconèixer o identificar una sèrie de senyals o indicadors
físics, comportamentals i/o acadèmics de l’infant o adolescent i indicadors sobre el
comportament i actituds de la família de les possibles situacions de sospita o certesa de
maltractament.
Els professionals de l’àmbit educatiu tenen el coneixement de les diferents etapes evolutives
dels infants, les seves característiques comportamentals i el nivell d’atenció o cura que
mostren els pares, tutors legals o guardadors respecte dels seus fills, tant en relació amb les
qüestions formatives com amb les afectives i les de cura personal.
En el moment que el mestre o professor observa o detecta que l’infant o adolescent presenta
dificultats que poden estar incidint desfavorablement en el seu desenvolupament, vehicula
l’intercanvi d’informació amb els pares, tutors legals o guardadors per poder analitzar el que
està passant des d’una perspectiva més global i n’informa al director, que és l’encarregat de
valorar la situació i dur a terme les actuacions i derivacions oportunes indicades en el
present protocol.
Cal tenir present el fet que l’observació d’alguns indicadors de maltractament no significa
que els infants o adolescents es trobin en aquesta situació; hi ha situacions familiars que
també poden provocar simptomatologia en l’infant o adolescent. Mitjançant l’entrevista amb
els pares, tutors legals o guardadors, o altres possibles actuacions, es pot accedir a aquesta
informació sobre la situació familiar, orientar-los en cas que necessitin ajut i tenir elements
per donar suport a l’infant o adolescent. El contacte amb els pares, tutors legals o
guardadors també té l’objectiu de valorar el posicionament i la disposició d’aquests per
col·laborar amb el centre educatiu: la percepció o el grau de consciència, la seva implicació
per tal de buscar solucions al respecte, la motivació o la capacitat per modificar la situació.
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La recollida sistemàtica d’indicadors de maltractament pot ajudar en la detecció de les
possibles situacions que s’estiguin donant.
8.2. INDICADORS DE MALTRACTAMENTS
Es refereixen a les observacions fetes en relació amb l’aspecte físic de l’infant/adolescent,
l’aspecte emocional, el seu comportament, el nivell de desenvolupament i/o d’aprenentatge,
la relació dels seus pares, tutors legals o guardadors amb ell/a, i el context sociofamiliar i
personal en el que es mou l’infant o adolescent, que fan pensar que podria trobar-se en una
situació de maltractament.
En l’annex 2 trobareu els llistats d’observacions que s’han d’utilitzar per la detecció i
protecció davant el maltractament infantil des de l’àmbit educatiu.
9. VALORACIÓ I INTERVENCIÓ EN CAS DE MALTRACTAMENT EN L’ÀMBIT
FAMILIAR

9.1. VALORACIÓ DEL MALTRACTAMENT EN L’ÀMBIT FAMILIAR
Les situacions de violència intrafamiliar contra els infants i adolescents en contextos de
desprotecció (situacions de risc o de desemparament), són aquelles en què es produeixen
per part d’una persona que té una relació de parentiu amb l’infant o l’adolescent o assumeix
d’una manera estable el rol.
Per la intervenció en aquests contextos podem classificar el maltractament des del punt de
vista de la gravetat en lleu, moderat o greu. La valoració global del maltractament té a
veure amb les conseqüències i els danys que s’infligeixen a l’infant o adolescent.
Per a la valoració del maltractament cal utilitzar les llistes d’observacions recollides en
l’annex 2 i es recomana la utilització del Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (SMSGR)
que es pot trobar al web del Departament de Treball, Afers Social i Famílies. Aquest
simulador orienta l’actuació a realitzar quan es té coneixement d’una possible situació de
maltractament infantil.
La valoració que es faci del maltractament – lleu, moderat o greu- orientarà la intervenció
social per garantir-ne la protecció i l’atenció o cura de les necessitats bàsiques.
Maltractament lleu es produeix quan es dóna amb poca freqüència i la intensitat és baixa.
Maltractament moderat es produeix quan, malgrat que la intensitat i freqüència del
maltractament no és greu, es tenen dubtes raonables sobre la possibilitat de què es puguin
produir danys més greus en el futur.
Maltractament greu es dóna quan perilla la integritat física, psíquica o emocional de l’infant
o adolescent que provoca o pot provocar danys significatius en el seu desenvolupament.
9.1.1. La protecció dels infants i dels adolescents en situacions de risc i de
desemparament
Els responsables dels centres escolars i els mestres i professors han de vetllar per la
protecció dels infants i els adolescents maltractats. Aquestes situacions de maltractament en
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l’àmbit familiar són situacions de desprotecció que la Llei classifica com a situacions de risc o
de desemparament.
Per tant, entre les situacions de desprotecció de l’infant o adolescent es poden distingir:
a) Les situacions de risc
b) Les situacions de desemparament
Les situacions de risc són desatencions que perjudiquen el desenvolupament personal o
social del menor d’edat, i que un cop detectades requereixen mesures de prevenció i
reparació orientades a eliminar o disminuir, dins del nucli familiar, els factors de risc i de
dificultat social.
La situació de risc es caracteritza perquè la protecció efectiva de l’infant o adolescent no
requereix la separació de la seva família.
Les situacions de desemparament són desatencions bàsiques que perjudiquen el
desenvolupament integral de l’infant o adolescent i que un cop detectades requereixen
mesures de protecció que impliquin la seva separació del nucli familiar.
9.2. PROCEDIMENT A SEGUIR DESPRÉS
MALTRACTAMENT EN L’ÀMBIT FAMILIAR

DE

DETECTAR

UN

CAS

DE

9.2.1 Si el maltractament observat pel centre educatiu, d’acord amb els indicadors continguts
en aquest Protocol, i el risc detectat i l’acció recomanada pel Simulador del Mòdul de Gestió
del Risc, és LLEU O MODERAT i PER TANT no requereix d’una acció protectora immediata,
la direcció del centre educatiu intentarà resoldre el cas, des del mateix centre, amb
l’assessorament i suport dels serveis educatius i de la Inspecció d’educació i amb la
intervenció dels serveis del territori adients a cada cas. També podrà comptar amb el suport i
l’ajut dels Serveis Socials Bàsics de la zona on viu la família del menor d’edat, comunicant
per escrit el cas a aquests serveis de primer nivell. Els Serveis Socials Bàsics seran els
encarregats de fer l’estudi de la situació i valorar, si s’escau, la derivació del cas als Serveis
Socials Especialitzats (EAIA) en cas que es consideri que l’infant es troba en una situació de
possible desemparament.
9.2.2 Si el maltractament observat pel centre educatiu, d’acord amb els indicadors continguts
en aquest Protocol, el risc detectat i l’acció recomanada pel Mòdul de Gestió del Risc, és
GREU i, per tant, posa a l’infant/adolescent en una situació que aconsella dur a terme
accions protectores de forma immediata o bé fer un estudi urgent de la situació, la direcció
del centre educatiu ho comunicarà telefònicament i per escrit a la DGAIA (a través del Servei
Territorial en horari laboral o de la UDEPMI les 24 hores del dia, accessible mitjançant el
telèfon Infància Respon 116 111) que posarà en marxa els dispositius necessaris per a
l’efectiva protecció de l’infant/adolescent i/o la derivació a l’equip pertinent.
Simultàniament, la direcció del centre educatiu ho comunicarà també a la Fiscalia de Menors
o al Jutjat de Guàrdia o als Mossos d’Esquadra mitjançant la corresponent denuncia.
9.2.3 En cas d’un abús sexual produït en les darreres 72 hores, o bé d’un
maltractament físic evident, la direcció del centre es posarà immediatament en contacte
amb el servei sanitari o l’Hospital de referència de la zona per tal de prendre les mesures
que correspongui i traslladar l’infant o adolescent al centre hospitalari.
Es tracti o no d’una urgència hospitalària, la direcció del centre educatiu ho comunicarà a la
DGAIA (a través del Servei Territorial en horari laboral o de la UDEPMI les 24 hores del dia,
accessible mitjançant el telèfon Infància Respon 116 111) per tal de que coordinin les
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actuacions pertinents, i si s’escau, activin a l’equip especialitzat (EAIA o EVAMI) i s’adoptin
les actuacions protectores adients.
Simultàniament ho comunicaran a la Fiscalia de Menors o al Jutjat de guàrdia o als Mossos
d’Esquadra mitjançant la corresponent denuncia.
En qualsevol cas, la direcció del centre educatiu informarà la família de l’infant o adolescent
de les actuacions que s’estiguin realitzant.
9.3. PROTECCIÓ I SEGUIMENT DE L’INFANT MALTRACTAT EN L’ÀMBIT FAMILIAR
Un cop la direcció del centre, a través del Servei Territorial en horari laboral o de la UDEPMI
les 24 hores del dia, accessible mitjançant el telèfon Infància Respon 116 111, ha posat en
coneixement de la DGAIA l’existència d’una situació de maltractament en l’àmbit familiar
aquesta iniciarà el procediment de protecció i activarà, si s’escau, l’equip especialitzat que
correspongui.
Es mantindrà la confidencialitat de les dades dels professionals que han intervingut en el
procediment, d’acord amb la legislació administrativa, de serveis socials, d’infància i
adolescència i de protecció de dades personals, llevat que existeixi un manament judicial
exprés que requereixi la seva identificació.
En el supòsit que sigui convenient adoptar una mesura cautelar de protecció per a l’infant o
adolescent, la DGAIA dictarà urgentment una declaració de desemparament preventiu i
acordarà la mesura de. protecció més adequada. La DGAIA notificarà aquesta resolució als
pares, tutors legals o guardadors.
La DGAIA farà el retorn informatiu al centre educatiu, comunicant les gestions que s’han dut
a terme per escrit.
Mentre el menor d’edat continuï assistint al mateix centre educatiu, caldrà que el centre es
coordini amb els professionals dels serveis que intervenen en el nucli familiar per tenir
coneixement de la seva situació familiar, per entendre i interpretar les seves conductes així
com per oferir espais d’escolta i contenció emocional.
10. VALORACIÓ I INTERVENCIÓ EN CAS DE MALTRACTAMENT FORA DE
L’ÀMBIT FAMILIAR
10.1. INTERVENCIÓ DAVANT D’UN POSSIBLE ABÚS SEXUAL O ALTRES FORMES DE
MALTRACTAMENT A UN INFANT O ADOLESCENT COMÈS PER PERSONAL DOCENT,
PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA, PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
O ALTRES PROFESSIONALS QUE INTERVINGUIN EN L’ÀMBIT ESCOLAR.
En el cas que qualsevol membre de la comunitat educativa comuniqui a la direcció del centre
un possible cas d’abús sexual o altres formes de maltractament comés per algun
membre del personal docent, professional d’atenció educativa, personal d’administració i
serveis o altre professional que intervingui en l’àmbit escolar, el director o directora del
centre ho haurà de comunicar a la família de l’alumne, a la Inspecció d’educació i als serveis
territorials del Departament d’Ensenyament o, si escau, al Consorci d’Educació de
Barcelona, els quals informaran als serveis centrals del Departament d’Ensenyament de la
situació del cas i de les intervencions dutes a terme. Simultàniament, el director/a ho
comunicarà també a la Fiscalia de Menors o al Jutjat de Guàrdia o als Mossos d’Esquadra
mitjançant la corresponent denuncia.
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En cas d’un abús sexual produït en les darreres 72 hores, o bé d’un maltractament físic
evident, la direcció del centre es posarà immediatament en contacte amb el servei sanitari o
l’Hospital de referència de la zona per tal de prendre les mesures que correspongui i
traslladar l’infant o adolescent al centre hospitalari.
Així mateix, el director prendrà les mesures necessàries per apartar cautelarment al
professional implicat del contacte directe amb els alumnes. Tot això, sense perjudici de les
mesures que en l’àmbit del procediment penal iniciat es puguin adoptar per l’autoritat judicial
d’acord amb allò previst en els articles 13, 544 bis i concordants de la Llei d’enjudiciament
criminal.
En el cas dels centres públics i pel que fa als professionals de la funció pública, l’adopció de
mesures organitzatives provisionals està prevista a l’article 12 del Decret 155/2010, de 2 de
novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional
docent.
En el cas dels centres privats concertats l’adopció de mesures organitzatives provisionals
s’adequaran al marc legislatiu laboral vigent.
El centre educatiu també farà actuacions de comprovació dirigides a detectar si han existit
abusos sexuals o altres formes de maltractament a altres alumnes.
Si l’alumne que suposadament ha patit abús sexual o altres formes de maltractament per
part d’un professional del centre es troba, a més, en una situació de risc, la direcció es
coordinarà amb els Serveis socials de la zona, i si la situació és de possible
desemparament, la direcció ho comunicarà a la DGAIA (a través del Servei Territorial en
horari laboral o de la UDEPMI les 24 hores del dia, accessible mitjançant el telèfon Infància
Respon 116 111) per tal de que coordinin les actuacions pertinents, i si s’escau, activin a
l’equip especialitzat (EAIA o EVAMI) i s’adoptin les actuacions protectores adients.
10.2. VALORACIÓ I INTERVENCIÓ, PER PART DEL CENTRE EDUCATIU, DAVANT UN
POSSIBLE ABÚS SEXUAL O ALTRES FORMES DE MALTRACTAMENT A UN INFANT O
ADOLESCENT COMÉS PER UN ADULT SENSE CAP VINCULACIÓ PROFESSIONAL
AMB EL CENTRE EDUCATIU
Quan es tingui coneixement d’un possible abús sexual o altres formes de maltractament
comés per un adult sense cap vinculació professional amb el centre educatiu, el director o
directora del centre ho haurà de comunicar a la família de l’alumne i a la Inspecció
d’educació. Simultàniament, ho comunicarà també a la Fiscalia de Menors o al Jutjat de
Guàrdia o als Mossos d’Esquadra mitjançant la corresponent denuncia.
En cas d’un abús sexual produït en les darreres 72 hores, o bé d’un maltractament físic
evident, la direcció del centre es posarà immediatament en contacte amb el servei sanitari o
l’Hospital de referència de la zona per tal de prendre les mesures que correspongui i
traslladar l’infant o adolescent al centre hospitalari.
Si l’alumne que suposadament ha patit l’abús sexual o altres formes de maltractament es
troba, a més, en una situació de risc, la direcció es coordinarà amb els Serveis socials de la
zona, i si la situació és de possible desemparament, la direcció ho comunicarà a la DGAIA (a
través del Servei Territorial en horari laboral o de la UDEPMI les 24 hores del dia, accessible
mitjançant el telèfon Infància Respon 116 111) per tal de que coordinin les actuacions
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pertinents, i si s’escau, activin a l’equip especialitzat (EAIA o EVAMI) i s’adoptin les
actuacions protectores adients.
El director o directora del centre educatiu ha d’informar als pares, tutors legals o guardadors
de l’infant o adolescents de les actuacions que es duguin a terme.
10.3. INTERVENCIÓ DAVANT UN CAS DE MALTRACTAMENT PRODUIT PER UN
ALTRE INFANT I ADOLESCENT
En els casos de maltractament produït per un altre infant o adolescent caldrà tenir en
compte el Protocol de prevenció, detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat del

Departament d’Ensenyament.

Si la situació de violència és produïda per un menor de 14 anys, també s’aplicarà el

Protocol d’actuació per a garantir una intervenció coordinada en situacions de conflictes, assetjament
escolar o comissió d’una infracció penal denunciada en les que estiguin implicats menors de 14
anys, signat entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament

d’Ensenyament.
El director del centre educatiu ha d’informar els pares, tutors legals o guardadors de l’infant
o l’adolescent de les actuacions que es duguin a terme.
11. COL·LABORACIÓ DELS SERVEIS I CENTRES EDUCATIUS AMB LA DGAIA
I ELS EQUIPS ESPECIALITZATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA PER A VALORAR LES SITUACIONS DE RISC I DE
DESEMPARAMENT
En l’exercici de les seves competències com a organisme de protecció de la infància i
l’adolescència, la DGAIA pot demanar la col·laboració dels serveis i els centres educatius,
que han de cooperar i facilitar-ne la intervenció.
Així mateix, el serveis i centres educatius han de facilitar, a sol·licitud (per escrit/E-mail) de la
DGAIA o dels serveis tècnics especialitzats d’atenció a la infància i a l’adolescència, la
informació sobre les circumstàncies personals i familiars del menor d’edat i dels seus pares,
tutors legals o guardadors, mitjançant els corresponents informes, amb l’objectiu d’obtenir els
elements necessaris per valorar quina és la seva situació, si es donen circumstàncies que
poden implicar maltractaments o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les
lleis de protecció de l’infant o adolescent i valorar si es troba en una situació de risc o de
desemparament i prendre les mesures protectores adients.
En aquest sentit, s’ha de recordar, complir i difondre, a més del contingut de l’article 100.3 de
la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, ja
esmentat en el punt 5 d’aquest protocol, allò que estableix l’article 24.2 de l’esmentada Llei:
“Les administracions implicades han de col·laborar i actuar coordinadament. Especialment
en matèria de protecció dels infants i els adolescents, els serveis públics estan obligats a
facilitar la informació requerida pel departament competent en matèria de protecció dels
infants i els adolescents a fi de valorar quina és la situació de l'infant o l'adolescent, i a portar
a terme les actuacions de col·laboració necessàries per a protegir-los. Les dades que es
poden cedir entre administracions sense consentiment de la persona afectada són les
econòmiques, laborals, socials, educatives, de salut, policials i penals dels menors i de llurs
progenitors, tutors o guardadors.”
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En casos molt justificats i prèvia petició per escrit a la direcció del centre educatiu, l’EAIA ha
de poder tenir accés a un infant o adolescent en el recinte escolar quan s’està estudiant la
situació de desemparament i els pares, tutors legals o guardadors no col·laboren i no
faciliten l’accés dels professionals al menor d’edat.
12. RECOLLIDA D’UN INFANT EN SITUACIÓ DE DESEMPARAMENT i SOTA
LES FUNCIONS TUTELARS DE LA DGAIA AL CENTRE EDUCATIU
La recollida d’un menor d’edat en situació de desemparament i sota les funcions tutelars de
la DGAIA es realitzarà prioritàriament fora de l’entorn del centre educatiu. Només després
d’haver esgotat totes les intervencions professionals i recursos necessaris per poder notificar
l’assumpció de funcions tutelars i executar la mesura de protecció adoptada en relació a
l’infant i, en casos estrictament necessaris, es durà a terme la recollida d’un infant al centre
educatiu on està matriculat. En aquest supòsit es procedirà de la següent manera:
1. Els Serveis Territorials de la DGAIA, directament o per mitjà de l’equip tècnic competent
del seguiment de la família * i de l’infant (EAIA, ETCA, EVAMI), comunicarà a la direcció
del centre educatiu la necessitat de realitzar la recollida de l’infant al centre.
2. La DGAIA explicarà en què consistirà aquesta recollida i juntament amb l’equip tècnic
competent i la direcció del centre acordaran, en el seu cas, una data i hora per tal de
procedir a la recollida de l’infant.
3. Un cop establerta l’operativa més adient per dur a terme la recollida, els efectius dels
Mossos d’Esquadra, que prèviament s’hagi determinat, en els supòsits previstos en el
Protocol vigent entre la DGAIA i la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra,
acompanyaran als professionals de la DGAIA per tal que aquests puguin fer-la efectiva al
lloc on s’hagi establert prèviament. Els professionals de la DGAIA seran els responsables
dels desenvolupament de la recollida: notificació, recollida, informació a infants i familiars
i trasllat dels infants; utilitzaran els seus propis recursos per tal de traslladar l’infant recollit
als centres o dependències de la DGAIA que es designin. Els Mossos d’Esquadra
donaran una protecció integral en tot el procés de la recollida, per tal de garantir la
integritat física dels professionals que han de dur-la a terme i de l’infant que s’ha de
recollir. En tot moment el menor d’edat estarà acompanyat pel director/a o per la persona
que aquest/a designi.
4. Els professionals de la DGAIA entregaran al director del centre educatiu un document de
comunicació al centre per tal que lliurin l’infant als professionals de la DGAIA (document
annex 3).
5. Els professionals de la DGAIA fan la notificació a la família i si això no és possible, els
professionals de l’equip tècnic competent (EAIA, ETCA, EVAMI) realitzaran les gestions
pertinents per tal de poder localitzar els pares, tutors legals o guardadors de l’infant al
domicili familiar o bé al lloc de treball o qualsevol altre adreça possible per tal de donarlos la corresponent notificació de la resolució d’assumpció de funcions tutelars sobre
l’infant per part de la DGAIA. També facilitaran una citació als pares, tutors legals o
guardadors per tal que compareguin a les dependencies dels Serveis Territorials
*

L’equip tècnic competent és aquell que ha elaborat el estudi diagnòstic de la situació del menor d’edat i la seva família i ha fet la proposta
d’intervenció de la DGAIA. A l’actualitat els equips tècnics competents són : EAIA, ETCA, EVAMI i ECEVU.
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d’Atenció a la Infància i l’Adolescència on se’ls informarà de les actuacions realitzades
amb el seu fill. L’equip tècnic competent responsable del seguiment de la família de
l’infant estarà present a les dependències dels Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència.
6. En el cas de que malgrat totes les actuacions anteriors no hagi estat possible localitzar
els pares, tutors legals o guardadors abans que finalitzi l’horari escolar, hi haurà en el
recinte escolar un professional adscrit als Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència i/o EAIA, a l’hora de sortida del centre educatiu esperant els pares, tutors
legals o guardadors, per tal que els comuniquin que els infants han estat recollits del
centre i on poden adreçar-se als efectes de que els hi donin les explicacions.
7. Si es fa necessari, es demanarà el suport dels Mossos d’Esquadra, en els supòsits
previstos en el Protocol vigent entre la DGAIA i la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.
8. Quan no s’hagi produït la trobada entre el professional de l’EAIA i els pares, tutors legals
o guardadors el dia de la recollida, i en cas que aquests, el dia següent o posteriors,
demanessin informació al centre educatiu, la direcció del centre els redreçarà a DGAIA.
13. SEGUIMENT DEL PROTOCOL
Per tal de realitzar un seguiment de l’aplicació d’aquest Protocol de prevenció, detecció,
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en
l’àmbit educatiu, s’ha de constituir una Comissió Tècnica de Seguiment per membres del
Departament d’Ensenyament i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es
reuneixi periòdicament, i com a mínim semestralment, per tal d’avaluar el desenvolupament i
seguiment d’aquest protocol.
14. VIGÈNCIA D’ALTRES PROTOCOLS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR
Aquest Protocol deixa sense efecte el signat el 4 de juny de 2012 i els d’àmbit territorial
inferior que estiguin en vigor en la data de signatura d’aquest, en allò que els contradigui.
15. NORMATIVA BÀSICA
-

Convenció dels Drets de l’Infant, de 20 de novembre de 1989. ratificada per l’Estat
espanyol en data 30/11/1990.

-

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de 13 de desembre de 2006,
ratificada per l’Estat espanyol en data 23 de novembre de 2007.

-

Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. (article 17).

-

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

-

Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.
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-

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

-

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

-

Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

-

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la
persona i a la família.

-

Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, aprovat per Decret
2/1997de 7 de gener, modificat parcialment pel Decret 127/1997, de 27 de maig.

-

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. (article 11).

-

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

-

Decret 142/2010, d’11 d’octubre pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials.

-

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent.

-

ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, pel qual s’aproven les llistes d’indicadors i
factors de protecció dels infants i adolescents (DOGC núm. 6530 de 30 de desembre de
2013)
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Observació general núm. 12 (2009) sobre el dret de l’infant a ser escoltat, del Comitè
dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.
Observació General núm. 13 (2011) sobre el dret del nen a no ser objecte de cap forma
de violència o maltractament, del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.
Observació general 14 (2013), sobre el dret de l’infant que el seu interès superior sigui
una consideració principal, del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.
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ANNEXOS
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ANNEX 1. ELEMENTS DE PREVENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE
MALTRACTAMENT I ABÚS SEXUAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU

1. Elements de prevenció davant situacions de maltractament i abús sexual
1.1.

Informació sobre abusos sexuals

1.2.

Educació afectiva i sexual

1.3.

Educació socioemocional

1.4.

Clima comunicatiu en l’àmbit escolar

1.5.

Actituds relacionals entre els professionals dels centres educatius i els infants per

evitar situacions no desitjables
1.6.

2.

Orientacions per a les famílies

Recull d’activitats didàctiques per a la prevenció d’abusos sexuals. Educació primària.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
maltractament_inf_adolesc/prevencio-abus-sexual-primaria.pdf

3.

Recull d’activitats didàctiques per a la prevenció d’abusos sexuals. Educació secundària
obligatòria.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
maltractament_inf_adolesc/prevencio-abus-sexual-secndaria.pdf
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Annex 2. INDICADORS DE MALTRACTAMENT
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2. INDICADORS DE MALTRACTAMENT
L’article 79 de la Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència obliga a l’elaboració de llistes d’indicadors i de recomanacions quan estableix
el següent: “El departament competent en infància i adolescència, en col·laboració amb
altres departaments de la Generalitat, les universitats i els col·legis professionals i altres
entitats dedicades als infants i als adolescents, ha d’elaborar llistes d’indicadors i factors de
risc i llistes d’indicadors i factors de protecció i resiliència. Així mateix, ha de formular les
recomanacions específiques per tal de facilitar i promoure la identificació d’aquests
indicadors o factors i la valoració consegüent de la situació de l’infant o l’adolescent.
Aquestes llistes i recomanacions es poden actualitzar i modificar sempre que ho aconsellin
els avenços en el coneixement científic i professional.”
En compliment d’aquesta obligació es va dictar l’ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre,
pel qual s’aproven les llistes d’indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents
(DOGC núm. 6530 de 30 de desembre de 2013).
Aquest Ordre va establir tres tipus de llistats:
1.
2.
3.

Llistes d’indicadors i de factors de risc, protecció i pronòstic.
Llistes d’indicadors per detectar les situacions de risc i de desemparament.
Llistes d’observacions de maltractament infantil

Els criteris que estableix aquesta norma vinculen tots els equips, professionals i òrgans
administratius que intervenen en la detecció i protecció davant situacions de risc i de
desemparament dels infants i adolescents
Els destinataris del tercer llistat, les llistes d’observacions de maltractament infantil són la
ciutadania en general i, principalment, els professionals dels sectors policial, social, educatiu
i de salut.
L’Ordre estableix també que el departament competent en infància i adolescència pot
desenvolupar instruments de suport tecnològic per facilitar la valoració general de la situació
informada, a partir dels indicadors i dels factors objectivats i, si escau, establir l’orientació
respecte de les accions recomanables a emprendre,
D’acord amb això, s’ha desenvolupat El Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc
(SMSGR) en el qual s’han agrupat els indicadors de maltractament en blocs o àrees
d’observació. Cada indicador s’ha desglossat en una sèrie d’observacions per tal de facilitar
la tasca de detecció dels professionals, atès que els apropa a la quotidianitat i la realitat del
treball des de cada àmbit d’actuació (salut, educació, policial i de serveis socials).
Pel que fa a l’àmbit d’educació les observacions que d’acord amb l’Ordre BSF/331/2013
recull el SMSGR són les següents:
A. ASPECTE FÍSIC I SITUACIÓ PERSONAL DE L'INFANT
A1. La higiene de l’infant és deficient
1 Porta la roba bruta
2 Presenta olors desagradables
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3 Porta roba i/o calçat inadequats
4 Presenta una higiene corporal deficient
5 Mostra lesions cutànies amb enrogiment de la pell a la zona dels bolquers
A2. L’alimentació de l’infant és descuidada o insuficient
1 Assisteix a l’escola sense esmorzar o no en porta
2 Demana o roba menjar, diu que passa gana, que a casa no li donen menjar
3 Hi ha indicis d'una alimentació molt deficient i inadequada
A3. L’infant mostra cansament habitual
1 Es mostra cansat sense justificació
2 S’adorm a classe
A4. Manifestacions de dolences físiques per part de l'infant
1 Es queixa sovint de dolor (mal de panxa, mal de cap...)
2 Està constantment malalt/a
3 Presenta ferides, cops, etc., que semblen produïdes accidentalment
A5. L’infant és receptor de violència física de forma intencionada
1 Presenta ferides o rascades
2 Presenta senyals de mossegades
3 Presenta cops en el cos
5 Presenta cremades
6 Presenta manca de flocs de cabell
8 Presenta vessaments oculars
10 Presenta talls o punxades
11 Presenta fractures òssies
14 Presenta dolor en determinades parts del cos
15 Manifesta o assenyala amb gestos que els seus progenitors són els causants de les
lesions
16 Manifesta que està sent receptor de violència física per part d'algú del seu entorn
17 Dóna explicacions estranyes o poc convincents respecte a les lesions que presenta
A6. L'infant pot estar patint actualment abusos sexuals
1 Presenta dolor / picor en la zona anal / genital
2 Té molèsties quan camina o s’asseu
4 És una nena o adolescent embarassada (especialment si es nega a identificar el pare)
9 Presenta dolors freqüents sense causa aparent
12 Hi ha indicis que l'estan forçant en activitats sexuals (abús sexual)
13 Explica que està patint abusos sexuals per part d'algú del seu entorn
14 Manifesta o assenyala amb gestos que els seus progenitors són els causants de l'abús
sexual
15 Dóna explicacions estranyes o poc convincents respecte a les lesions que presenta
A7. L'infant va patir, en el passat, maltractament
1 Va patir, en el passat, algun tipus d'abús sexual
2 Va patir, en el passat, agressions físiques
3 Va patir, en el passat, maltractament prenatal
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A8. L'infant té símptomes compatibles amb el fet d’haver patit o estar en risc de patir
mutilació genital
2 Hi ha indicis d’haver patit una MGF: ve trista del viatge al seu país…
3 Hi ha indicis que fan pensar que pot estar en risc de patir una MGF
A9. Manifestacions d'altres persones, professionals o membres de la família
1 Han observat situacions que fan pensar en un abús sexual o en sospiten
2 Diuen que els progenitors o guardadors el peguen
3 Senten que rep agressions verbals i/o físiques (cops, plors, crits, etc.)
A10. Situacions que fan que l'infant es trobi greument desprotegit
1 Està en una situació sobrevinguda en què ningú se'n fa càrrec
2 Pateix una desatenció alimentària que per edat o condicions especials suposa un risc de
mort
4 No rep el tractament per una malaltia greu, posant en risc la seva vida
8 Pateix una situació de perill greu que li fa sol·licitar protecció immediata
9 Pateix amenaces de mort o abandonament dels progenitors o guardadors
B. ÀREA EMOCIONAL I COMPORTAMENTAL DE L'INFANT
B1. Conductes dissocials i/o agressives de l'infant (dintre o fora de l'escola)
1 Comet petits furts
3 Presenta una conducta agressiva física contra terceres persones
4 Presenta una conducta agressiva verbal contra terceres persones
5 Presenta una conducta destructiva amb objectes
6 Es relaciona amb un grup d'amics conflictiu
7 Manté sovint conductes de provocació (desafiant...)
8 Fa actes de vandalisme, racisme o xenofòbia
9 Transgredeix les normes sistemàticament i menteix
B2. Conductes de risc vers el mateix infant (dintre o fora de l'escola)
3 S'exposa a situacions de risc (conducció temerària, metring, mal ús de les tecnologies)
4 Diu coses que indiquen que pensa sovint en el suïcidi o ha fet un intent de suïcidi
5 S’autolesiona
6 Es provoca el vòmit, pren laxants, es nega a menjar…
7 Presenta manca d'autocontrol
B3. L’infant consumeix substàncies tòxiques
1 Consumeix alcohol
2 Consumeix altres drogues
4 Consumeix tabac
5 S’observen estats que fan pensar que ha consumit (ulls vermells, olor d’alcohol,
eufòria/tristesa...)
6 Presenta símptomes compatibles amb una síndrome d'abstinència
B4. Manifestacions de pors i/o angoixes
1 Manifesta accions defensives davant qualsevol aproximació física
2 No vol fer activitats que requereixen mostrar parts del cos (per amagar cops...)
3 Sembla tenir por dels seus progenitors o manifestar-los rebuig
4 No vol anar-se’n a casa
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5 Mostra un alt nivell d’ansietat davant activitats normals com el canvi de bolquers
6 Presenta dificultats greus per calmar-se en braços de qui en té cura
7 Es preocupa molt d’estar a l'alçada de les expectatives dels progenitors o per ser acceptat
8 Mostra sentiments de culpabilitat de la situació viscuda
9 Manifesta que no el deixen entrar a casa o que l'han fet fora
10 Mostra senyals d’ansietat
11 Manifesta que vol ingressar a un centre
B5. Alteracions en la relació amb els altres (dintre o fora de l'escola)
1 Manifesta una familiaritat excessiva amb estranys (marxa fàcilment amb persones
desconegudes)
2 Crida contínuament l’atenció
3 Fa demandes continuades d’afectivitat
4 No interacciona, no fixa la mirada, sovint sembla absent
5 Sembla tenir dificultat per formar vincles afectius estables
6 Presenta problemes de relació amb el grup d'iguals
B6. Altres manifestacions d'alteració de l'estat d'ànim
1 Mostra un aspecte trist i/o plora sovint sense causa aparent
2 Es mostra passiu i retret i/o s’aïlla
3 Fa comentaris que semblen indicar que té una autoestima baixa
4 Manifesta sovint conductes que corresponen a una edat inferior (conductes regressives)
5 Manca de plor i absència de queixa davant del dolor
6 Es mostra inquiet/a, neguitós/a
7 Presenta trastorns d'alimentació (vòmits, diarrees, anorèxia del lactant)
8 Presenta desordres greus associats amb el dormir
B7. L’infant presenta comportaments d’autoestimulació compulsiva
1 Fa balancejos compulsius
2 Presenta masturbació compulsiva
3 Es dóna cops de cap de forma voluntària i repetida
B8. L’infant presenta comportaments sexualitzats inadequats per l’edat
1 Manifesta conductes i preocupacions sexuals o utilitza termes inadequats per la seva edat
2 Assetja o agredeix sexualment altres infants o adolescents
3 Manifesta, de forma recurrent, tenir por a un embaràs o a la sida
4 Mostra promiscuïtat sexual
B9. L’infant està adoptant rols que no li corresponen per edat
1 Assumeix responsabilitats impròpies de l’edat amb membres de la família o tasques de
casa
2 Adopta un rol cuidador respecte als progenitors o guardadors (inversió de rols)
C. DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DE L'INFANT
C1. L’infant presenta dificultats destacables en els aprenentatges escolars
1 Manifesta problemes d’atenció i concentració
2 Presenta poca constància en les activitats escolars i deixa de fer els deures amb
freqüència
3 Està matriculat en un nivell inferior al que li correspon per edat o en un recurs especial
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4 Presenta dificultats d'aprenentatge
5 Presenta canvis sobtats en el seu rendiment escolar
6 Presenta repetits canvis de centre educatiu al llarg de l'escolaritat
C2. L’infant presenta un retard en el desenvolupament
1 Presenta retard en l’adquisició de capacitats verbals, cognitives o socials pròpies de l’edat
2 No respon als estímuls com seria d’esperar per l’edat
3 No se li observen habilitats i/o el to motriu pròpis de l’edat
4 Presenta pes i talla molt inferiors per l’edat
5 No mostra joc imitatiu/manipula els objectes de manera estereotipada sense desig
d’explorar
C3. L’infant sovint té dificultats en el control d’esfínters
1 Presenta problemes d’enuresi, amb relativa freqüència
2 Presenta problemes d’encopresi, amb relativa freqüència
C4. Presenta problemes amb l'assistència escolar
1 Marxa de classe o d'escola davant qualsevol contrarietat
2 Fa faltes d'assistència injustificades i/o absentisme escolar o laboral
3 Ha abandonat l'escolaritat en etapa obligatòria
D. RELACIÓ DELS PROGENITORS O GUARDADORS AMB L'INFANT
D1. Els progenitors o guardadors manifesten rebuig vers l’infant
1 Manifesten una imatge negativa de l’infant i no li reconeixen valor positiu
2 Li repeteixen que no l’estimen
3 Es riuen de les seves dificultats
4 El critiquen, avergonyeixen, desqualifiquen, insulten, ridiculitzen o amenacen
5 Minimitzen els episodis de pena, malaltia o dany físic de l’infant
6 Manifesten enuig quan l’infant es fa mal
7 No s’observa mai cap expressió física d’afecte del progenitor/a vers l’infant
9 Són coneixedors de la situació de maltractament que pateix i no el protegeixen
10 Són coneixedors de la situació d'abús sexual que pateix i no el protegeixen
11 No permeten a l’infant contacte tàctil amb ells (carícies, moixaines, tendresa...)
12 El fan fora de casa o diuen que no volen saber res d'ell
13 Tracten de manera molt desigual els germans
D2. El seguiment i control de la salut de l'infant no sembla l'adequat
1 Porten l'infant malalt a l’escola
2 No atenen les malalties o danys físics de l'infant
4 No tenen cura de les deficiències visuals, auditives, etc. de l'infant
6 No assisteixen als serveis especialitzats indicats o derivats (atenció precoç, salut mental)
7 No accepten la malaltia de l'infant i per tant no li proporcionen l'assistència que necessita
D3. Hi ha sospites de manipulació de la salut de l'infant per part dels progenitors
1 Porten sovint medicaments a l’escola sense justificant mèdic
2 Li atribueixen sovint malalties dubtoses o símptomes no observats a l’escola
4 Fa faltes d’assistència reiterades per malalties sense justificació mèdica
6 Fa múltiples ingressos hospitalaris
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D4. Els progenitors o guardadors aïllen l'infant de l’entorn social
1 Es mostren extremament protectors o controladors de l’infant
2 No deixen a l’infant estar amb amics
3 Eviten que l’infant es relacioni amb altres adults que no siguin ells
4 Li repeteixen que no hi ha ningú més en el món en qui s’hi pugui confiar, fora d’ells
5 Es mostren molt possessius respecte a l'infant
D5. Els progenitors o guardadors es despreocupen de les activitats escolars i d'oci de
l’infant
1 S’obliden de recollir l’infant a l’escola o el vénen a recollir o el porten molt tard
2 Es despreocupen per l’oci de l’infant
3 No es preocupen pels continguts de les activitats que fa l'infant (violència, pornografia...)
5 Hi ha un abandonament escolar consentit i/o afavorit
6 No assisteixen a les reunions ni entrevistes amb l'escola quan se'ls cita
7 Són causants o consentidors de les faltes d'assistència i/o absentisme escolar de l'infant
8 Desconeixen el curs on va, el professor, els seus amics, quines activitats ha de fer...
9 No es preocupen que l'infant porti el material escolar (xandall…)
D6. Els progenitors o guardadors no atenen les necessitats bàsiques de l'infant
1 Desatenen les necessitats bàsiques de l'infant (alimentació, higiene...)
2 No respecten els hàbits o rutines que l'infant necessita (hores de son/descans, àpats...)
5 Mostren un desconeixement de les necessitats emocionals i d'estimulació de l’infant
6 No li faciliten l’ajuda/orientació que necessita o no col·laboren amb els serveis que l'atenen
7 S’encarreguen de l'infant altres familiars, amics o veïns no adequats
8 S’encarreguen de l'infant altres familiars, amics o veïns per despreocupació dels
progenitors
9 Es dóna una absència de supervisió de l'infant (risc d'accidents domèstics)
10 Prioritzen assumptes propis en detriment de l’atenció a l’infant, podent evitar-ho
D7. Els progenitors o guardadors terroritzen o intimiden l’infant
1 Terroritzen l'infant (amenacen amb mutilar-lo, matar-lo, vendre’l, trenquen les seves coses)
2 Utilitzen sistemàticament la por com a forma de disciplina
3 Mostren violència manifesta contra les persones davant de l’infant
5 Amenacen l'infant de fer-li mal, diuen que no responen dels seus actes
6 Utilitzen un tracte colèric i explosiu amb l'infant
7 Mostren violència manifesta contra animals o coses davant de l'infant
D8. Els progenitors o guardadors poden estar explotant o corrompent l’infant
1 Hi ha indicis que podrien estar forçant o consentint una situació d'explotació laboral
3 Hi ha indicis que fan pensar que podrien estar forçant l’infant en activitats sexuals
5 Utilitzen l'infant per la mendicitat
7 Fan actes sexuals davant l'infant o el sotmeten a veure material pornogràfic
8 Subministren substàncies tòxiques a l'infant (alcohol, cànnabis, tabac, etc.)
D9. Els progenitors o guardadors mostren incapacitat de control de l’infant
1 Es queixen sovint que “no poden” amb l’infant, que els és massa difícil
2 Manifesten que volen ingressar-lo en un centre a causa de la seva conducta
3 Manifesten que tenen por de l’infant i/o que n’han rebut amenaces o els ha agredit
4 Manifesten que té atacs de violència incontrolable
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D10. Els progenitors o guardadors mostren pautes educatives no adequades amb
l'infant
1 Utilitzen el càstig físic com a mètode habitual de disciplina
2 Utilitzen habitualment mètodes o pautes educatives extremament rígids i poc flexibles
3 No tenen en compte la seva opinió en cap de les decisions que l'afecten directament
4 El pressionen de manera desmesurada perquè tregui bones notes o destaqui en alguna
activitat
5 Inculquen en l'infant odi o prejudicis religiosos, ètnics, culturals o d'altre tipus
6 El culpabilitzen dels problemes familiars (no fa prou per ells, es presenten com a màrtirs)
7 Utilitzen l'infant en el conflicte conjugal/ de parella. Es constata una manipulació de l’infant.
9 Toleren absolutament tots els comportaments de l'infant sense posar-li cap límit
10 Utilitzen pautes educatives incoherents i/o disparitat de criteris educatius dels progenitors
de forma manifesta
D12. Situacions que fan que l'infant es trobi greument desprotegit
3 No han anat a recollir l'infant a l'escola i la policia no localitza ningú que se'n pugui fer
càrrec
4 No han anat a recollir l'infant a l'escola i no es localitza ningú que se'n pugui fer càrrec
8 No segueixen els tractaments per malalties greus en greu risc per la seva vida
11 Amenacen amb matar l'infant
D13. Els progenitors o guardadors poden estar maltractant físicament l’infant o
abusant-ne sexualment
1 Poden ser els causants de les lesions físiques de l'infant
2 Poden estar abusant sexualment de l'infant
3 Poden haver afavorit una mutilació genital femenina o estar en risc de fer-ho
D14. L’infant està vivint en un entorn familiar violent
1 Es donen relacions violentes entre la parella
3 Hi ha agressions mútues entre progenitors i fills
E. CONTEXT SOCIAL, FAMILIAR I PERSONAL DE L'INFANT
E1. Els progenitors o guardadors poden tenir una addicció a l’alcohol o altres drogues
en el contacte amb el centre educatiu (visites, recollides escolars...)
1 Presenten símptomes compatibles amb un abús d’alcohol
2 Presenten símptomes compatibles amb un abús d’altres drogues
E2. Els progenitors o guardadors poden estar patint algun trastorn mental
1 Presenten símptomes compatibles amb algun trastorn mental
E3. Els progenitors o guardadors presenten una discapacitat intel·lectual
1 Presenten dificultats que fan pensar que pot tenir alguna discapacitat intel·lectual
E4. Els progenitors o guardadors presenten una malaltia física
1 Pateixen alguna malaltia física greu
E8. Situació personal o familiar d'especial consideració
1 Algun dels progenitors està a la presó
2 Ambdós progenitors estan a la presó
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E9. El nucli familiar té dificultats socials, econòmiques i/o d'organització
1 No té suport social i/o familiar
2 Té insuficiència d'ingressos econòmics per garantir la cura bàsica de l'infant
3 Els progenitors són adolescents amb greus dificultats econòmiques o manca de suport
social i/o familiar
4 És un nucli monoparental amb greus dificultats econòmiques o amb manca de suport
social i/o familiar
7 Es donen canvis constants de domicili
8 Canvis freqüents de parella i/o dels referents adults de l'infant (canvis de cuidadors)
E10. El nucli familiar viu en un context social d'especial consideració
1 Viuen en una situació d’aïllament en zona rural
2 Viuen en un campament provisional de caravanes
3 Habiten en una zona amb concentració de població en situació de dificultat social
4 El context familiar, cultural o religiós és poc afavoridor dels drets de l’infant o de la dona
E11. Els guardadors o progenitors presenten un aspecte físic molt desfavorable
1 La seva higiene és molt deficient
2 Presenten sovint lesions físiques
E12. Les condicions personals de l’infant el poden fer més vulnerable
1 L’infant pateix una malaltia crònica
2 L’infant té alguna discapacitat física, intel·lectual o sensorial
3 Presenta algun trastorn mental

Annex 3. DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFANTS I ADOLESCENTS A
LES ESCOLES
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3. DOCUMENT DE RECOLLIDA ALS CENTRES EDUCATIUS
Exp. desemparament/Tutela..........
Nom infant o adolescent

..........................Cap del servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de...........del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

FAIG CONSTAR
Que en data ........................... la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha
apreciat la situació de desemparament de l’infant/adolescent.................., en aplicació de la
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Aquesta resolució de desemparament comporta l’assumpció automàtica per part de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les funcions tutelars sobre l’
infant o adolescent i implica la suspensió de la potestat del pare i de la mare o de la tutela
ordinària, durant el temps de la seva vigència, d’acord amb el que estableix l’article 109 de la
Llei esmentada.
L’assumpció de les funcions tutelars respecte de ............................ implica d’acord amb
l’article 2 del Reglament de protecció dels menors desemparats, aprovat per Decret 2/1997,
de 7 de gener, que la Direcció General d’Atenció a la Infància assumeix la representació de
l’infant/adolescent i la seva guarda en els termes establerts per la legislació civil catalana.
Per tal de fer efectiva aquesta resolució de desemparament i dur a terme les actuacions
dirigides a assolir la protecció efectiva de l’infant/adolescent........................... i com a entitat
pública competent en matèria de protecció a la infància i adolescència, us sol·licito, en la
meva qualitat de representant legal de l’infant/adolescent, la vostra col·laboració per dur a
terme la seva recollida en el vostre centre educatiu, i a aquests efectes us demano i
autoritzo a que el/la lliureu al professional acreditat de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència.

Lloc i data

Signatura

Cap de servei
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Annex 4. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE LA DGAIA
TERRITORIAL I UDEPMI)

(SERVEI
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4.ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE LA DGAIA (SERVEI TERRITORIAL i
UDEPMI)

SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE BARCELONA
CIUTAT
Tel. 93.483.10.00

SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE LES
COMARQUES DE BARCELONATel. 93 483.10.00

SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE GIRONA- Tel.
872 975 000

SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE TARRAGONATel. 977 251 986

SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE LLEIDA- Tel.
973 727 707
SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE TERRES DE
L’EBRE. Tel. 977 280 999

SERVEI INFÀNCIA RESPON - UNITAT DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL
MALTRACTAMENT INFANTIL (UDEPMI)

Tel. 116.111
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Annex 5. ORGANITZACIÓ TERRIORIAL DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
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5. ORGANITZACIÓ DEPARTAMENT ENSENYAMENT
Departament d’Ensenyament
935 516 968 Via Augusta, 202-226 Barcelona
Consorci d'Educació de Barcelona
935 511 000 Barcelona
Servei Educatiu Ciutat Vella
Servei Educatiu Eixample
Servei Educatiu Gràcia
Servei Educatiu Horta-Guinardó
Servei Educatiu Les Corts
Servei Educatiu Nou Barris
Servei Educatiu Sant Andreu
Servei Educatiu Sant Martí
Servei Educatiu Sants-Montjuïc
Servei Educatiu Sarrià-Sant Gervasi
Servei Territorial a Barcelona Comarques
934 816 000 Barcelona
Servei Educatiu Ciutat de Badalona
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
Servei Educatiu Ciutat de Sant Adrià de Besòs
Servei Educatiu de l'Alt Penedès
Servei Educatiu del Garraf
Servei Educatiu Santa Coloma de Gramenet
Servei Territorial al Baix Llobregat
936 859 450 Sant Feliu de Llobregat
Servei Educatiu de Castelldefels
Servei Educatiu del Baix Llobregat I
Servei Educatiu del Baix Llobregat II
Servei Educatiu del Baix Llobregat III
Servei Educatiu del Baix Llobregat IV
Servei Educatiu del Baix Llobregat V
Servei Educatiu del Baix Llobregat VI
Servei Educatiu del Baix Llobregat VII
Servei Educatiu del Baix Llobregat VIII
Servei Territorial al Vallès Occidental
937 484 455 Sabadell
Servei Educatiu del Vallès Occidental I
Servei Educatiu del Vallès Occidental II
Servei Educatiu del Vallès Occidental III
Servei Educatiu del Vallès Occidental IV
Servei Educatiu del Vallès Occidental V
Servei Educatiu del Vallès Occidental VI
Servei Educatiu del Vallès Occidental VII

Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII
Servei Territorial al Maresme - Vallès Oriental
936 931 890 Mataró
Servei Educatiu de l'Alt Maresme
Servei Educatiu de Mataró
Servei Educatiu del Baix Maresme
Servei Educatiu del Vallès Oriental I
Servei Educatiu del Vallès Oriental II
Servei Educatiu del Vallès Oriental III
Servei Educatiu del Vallès Oriental IV
Servei Territorial a la Catalunya Central
936 930 590 Manresa
Servei Educatiu de l'Anoia
Servei Educatiu del Bages
Servei Educatiu del Berguedà
Servei Educatiu del Solsonès
Servei Educatiu d'Osona
Servei Territorial a Girona
872 975 000 Girona
Servei Educatiu de La Cerdanya
Servei Educatiu de la Garrotxa
Servei Educatiu de la Selva I
Servei Educatiu de la Selva II
Servei Educatiu de l'Alt Empordà
Servei Educatiu del Baix Empordà
Servei Educatiu del Gironès
Servei Educatiu del Pla de l'Estany
Servei Educatiu del Ripollès
Servei Territorial a Lleida
973 279 999 Lleida
Servei Educatiu de la Noguera
Servei Educatiu de la Segarra
Servei Educatiu de l'Alt Urgell
Servei Educatiu de l'Alta Ribagorça i la Val d'Ara
Servei Educatiu de les Garrigues
Servei Educatiu de l'Urgell
Servei Educatiu del Pla d'Urgell
Servei Educatiu del Segrià
Servei Educatiu dels Pallars
Servei Territorial a Tarragona
977 251 440 Tarragona
Servei Educatiu de la Conca de Barberà
Servei Educatiu de l'Alt Camp
Servei Educatiu de Reus-Baix Camp
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Servei Educatiu del Baix Penedès
Servei Educatiu del Priorat
Servei Educatiu del Tarragonès
Servei Territorial a les Terres de l'Ebre
977 448 711 Tortosa
Servei Educatiu de la Terra Alta
Servei Educatiu de Ribera d'Ebre
Servei Educatiu del Baix Ebre
Servei Educatiu del Montsià
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ANNEX IV
PROTOCOLS D’ACTUACIÓ/ORIENTACIONS I
RECOMANACIONS D’ACTUACIÓ EN DETERMINATS SUPÒSITS,
ADREÇATS ALS CENTRES EDUCATIUS
(Inspecció d’Educació. Lleida. Setembre 2016)

Protocols d’actuació / orientacions i recomanacions d’actuació/ en
determinats supòsits, adreçats als centres educatius

En aquest document es fa un recull de protocols, orientacions, recomanacions o indicacions
d’actuació en determinats supòsits, adreçats als centres educatius. La relació no és exhaustiva. Es
recullen solament aquells protocols i/o recomanacions que hem pensat que poden ser de més
interès per als centres. Cal recordar que en els documents aprovats en les resolucions per les
quals cada curs s’aproven els documents per a l’organització i la gestió el funcionament dels
centres, es donen moltes orientacions / indicacions als centres per atendre determinats supòsits i
que no totes es recullen en aquest document (sortides i acompanyants, aplicació via disciplinària
en supòsits d’absències del personal del centre, etc).

A. Protocols relacionats amb la millora de la convivència.
En el web de la XTEC (centres > projecte educatiu > projecte de
convivència>protocols per a la millora de la convivència) trobareu els protocols
d’actuació següents1:
1. Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.
(vegeu esquema en annex 1)
L’article 90 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència encomana a les
administracions públiques impulsar el desenvolupament d’actuacions adreçades al conjunt de la comunitat
educativa que permetin prevenir, detectar i eradicar, entre altres, el maltractament a infants i adolescents.
L’article 100 d’aquesta llei estableix, sobre el deure de comunicació, intervenció i denúncia, que els
ciutadans que tenen coneixement de la situació de risc o desemparament en què es troba un infant o
adolescent tenen el deure de comunicar-ho als serveis socials bàsics, especialitzats o del departament
competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents, al mes aviat possible, perquè en tinguin
coneixement.
En data 14 de juny de 2016 es signa un protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers
socials i Família i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu. Aquest nou document és una
revisió i ampliació del signat el 4 de juny de 2012.

2. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i
discriminació. (vegeu esquema en annex 2)
Els centres educatius són el marc idoni on implementar estratègies de prevenció de les conductes d’odi i
discriminació que facilitin la creació d’un clima de convivència positiu a l’aula i contribueixin a la
construcció de la cultura de pau al món.

1

També trobareu l’enllaç a aquests protocols als documents per a l’organització i la gestió dels centres (DOF) per al
curs 2016-2017 (Document “Convivència i clima escolar”. Punt 2. Protocols del centre per a la millora de la
convivència). També els trobareu a la Intranet del Departament d’Ensenyament (Portal de centre/catàleg de
protocols i marcs d’actuació).
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L’existència d’un protocol permet dotar els centres i el professorat d’una eina efectiva de prevenció,
detecció i intervenció enfront les conductes d’odi i discriminació, establint un marc comú d’actuació i
afavorint la coordinació dels diferents agents implicats mitjançant un circuit sistematitzat.
Aquest protocol està conformat per un conjunt d’orientacions que cal contextualitzar en la realitat de cada
centre educatiu.

3. Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte
o comissió d’una infracció penal (vegeu esquema en annex 3)
Aquest Protocol té com a finalitat establir els criteris de col·laboració i coordinació entre la Direcció
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament i la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família,
en l’exercici de la funció d’intervenció educativa i protectora dels infants i adolescents menors de 14 anys
que han estat denunciats per haver comés una infracció penal.
És objecte d’aquest protocol concretar la coordinació i col·laboració entre els agents implicats en el
desenvolupament del programa EDUCANT EN RESPONSABILITAT.

4. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre
iguals (vegeu esquema en annex 4)
Els estudis realitzats posen en evidència que el maltractament entre alumnes es produeix en tot tipus de
centres, amb major o menor grau, al marge de la seva titularitat i nivell socioeconòmic.
A l’escola cap alumne, ni ningú, no ha de patir cap mena d’assetjament. Assolir aquest objectiu requereix
un esforç permanent de tothom qui participa en el procés educatiu, especialment dels qui l’apliquen i dels
qui el supervisen.
L’objecte d’aquest protocol és donar indicacions i orientacions de com prevenir, detectar i actuar en aquests
casos.

5. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament
entre iguals (vegeu esquema en annex 5)
Considerem que existeix ciberassetjament quan, de forma reiterada, algú rep agressions d’altres
mitjançant suports mòbils o virtuals (amenaces, insults, ridiculitzacions, extorsions, robatoris de
contrasenyes, suplantacions d’identitat, buit social...) mitjançant missatges de text o de veu, imatges fixes o
enregistrades ...
No és necessària la presència de la persona agredida per dur a terme l’agressió i això priva la persona
assetjada de qualsevol possibilitat de defensar-se, fins i tot pot passar molt de temps fins que s’assabenti
què està passant.
Aquest protocol vol donar resposta a situacions de ciberassetjament entre alumnes. Val a dir que, en
general, les conductes de ciberassetjament en què estan implicats nois en edat escolar tenen el seu origen en
situacions i actituds d’assetjament preexistents a les quals Internet ha proporcionat un ràpid canal de
difusió.

6. Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat
(vegeu esquema en annex 6)
Aquest protocol regula el procediment sancionador per a l’alumnat dels nostres centres per conductes
greument perjudicials per a la convivència en el centre.

7. Protocol de detecció i intervenció enfront els NGJOV ( vegeu esquema en
annex 7) ( El trobareu a xtec>centres>projecte educatiu)
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L’objectiu d’aquest protocol és facilitar a la comunitat educativa la detecció dels indicis i/o observacions
que ens fan determinar que un alumne o una alumna del centre pot estar en procés d’entrar en un NGJOV o
ja pertànyer al grup.
Aquest protocol també inclou el seguit d’intervencions que cal fer en el cas que es valori que aquests
indicis confirmen la pertinència d’un alumne o una alumna a les NGJOV. (Nous Grups de Joves
Organitzats i Violents)
Al mateix temps facilita a les direccions del centres educatius orientacions sobre les mesures que es poden
prendre i quins són els procediments que s’han de dur a terme en l’abordatge d’una demanda.

D’altra banda cal recordar que el Departament de Benestar Social i Família i el
Departament d'Ensenyament i el Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona han
elaborat/actualitzat conjuntament un Protocol mediació -resolució de conflictes
amb alumnat gitano (febrer 2015)2 .
(La finalitat d’aquest protocol és la de prevenir els conflictes greus que poden sorgir a l’escola derivats de les
relacions que s’estableixen entre persones de diferents comunitats, en aquest cas entre comunitat gitana i no gitana)

B. Protocols/recomanacions/orientacions relacionats amb la seguretat i salut
B.1 En la web: intranet d’Ensenyament>portal de centres>seguretat i salut
trobareu els protocols d’actuació següents:
1. Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació
d’infants i adolescents (vegeu esquema en annex 8)
2. Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar
3. Recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a l’administració de
paracetamol als infants a les escoles.
4. Atenció als infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar.
Els protocols 2, 3 i 4 també els trobareu al document “Salut escolar als centres educatius”
(Documents curs 16-17). En la intranet del Departament d’Ensenyament (Portal de centre/catàleg
de protocols i marcs d’actuació) també hi trobareu els documents 1 i 2.

B.2 En la Resolució de 23 de juny de 2016 per la qual s’aproven els documents per
a l’organització i la gestió el funcionament dels centres per al curs 2016-2017, en
el documents “Salut escolar als centres educatius”, ”Prevenció de riscos
laborals” i “Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica del
personal”” es donen orientacions / indicacions als centres per atendre els supòsits
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

2

Farmaciola
Administració de medicaments als alumnes
Situacions d’emergència
Atenció als alumnes amb malalties cròniques
Malalties transmissibles. Recomanacions amb uns criteris de no-assistència de
l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de
malalties transmissibles (malalties respiratòries, malalties gastrointestinals, erupcions
cutànies, polls, cas de tenir febre, etc)

El trobareu a la Intranet del Departament d’Ensenyament (Portal de centre/catàleg de protocols i marcs d’actuació).
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6. Consulta oberta als centres de secundària.
7. Manipulació d’aliments.
8. Control de plagues en els centres.
9. Assetjament psicològic i/o sexual en l’àmbit laboral.
10. Reclamacions patrimonials derivades de determinats casos d’accidents o incidents.
11. Plans d’emergència. Simulacres.

B.3 En la Web Intranet del Departament d’Ensenyament/documentació/dossiers
temàtics/protecció d’infants als centres educatius, trobareu el Protocol d’actuació
per prevenir la mutilació genital femenina (2007).
B.4 En la intranet de la inspecció d’educació de Lleida (Webs d’interès/protocols)
trobareu el Protocol d’actuacions davant incidències sanitàries en l’àmbit
escolar.
(Aquest protocol és una guia d’actuació davant diferents situacions que poden esdevenir a dins l’escola com: mal
de cap, mal de queixal, febre, mal de panxa, mareig, problemes respiratoris, diarrea, vòmits, sospita de trastorns per
drogues, crisis d’ansietat, etc. Hauria d’estar ubicat al lloc de la farmaciola o bé al lloc on s’atenen les incidències de
salut de l’escola).

C. Protocols/recomanacions/orientacions relacionats amb altres aspectes.
En la Resolució de 23 de juny de 2016 per la qual s’aproven els documents per a
l’organització i la gestió el funcionament dels centres per al curs 2016-2017, es
donen orientacions / indicacions als centres per atendre determinats supòsits:
C.1 En el document “Actuacions del centre en determinats supòsits” es donen
orientacions / indicacions als centres per atendre, entre altres, els supòsits
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Absentisme de l’alumnat
Retard en la recollida d’alumnes a la sortida del centre (escoles)
Problemes entre els progenitors en relació amb els fills
Actuacions de la policia o de la DGAIA en les dependències del centre
Presumpta comissió, per part d’alumnes, d’algun tipus de delicte o falta penal dins les
dependències del centre
6. Atenció als infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius.
7. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l’exercici
professional de personal del centre.
8. Procediment per a la incoació d’un expedient contradictori, no disciplinari, en cas de
queixes sobre l’exercici professional de personal docent del centre.

C.2 En els documents “Participació de la comunitat educativa”, “Gestió del
personal docent” i “Protecció de dades personals,, ús d’imatges, ...” es donen
orientacions / indicacions als centres per atendre els supòsits següents:
1. Personal funcionari públic docent jubilat col·laborador amb els centres públics i serveis
educatius.
2. Plans educatius d’entorn.
3. Registre d’absències. Absències i impuntualitat de professors, etc.
5. Protecció de dades personals i ús d’imatges
6. Propietat intel·lectual
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