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INTRODUCCIÓ 

El Col·legi Pedro Poveda, com integrant de la XarxadeCentresdelaInstitució
Teresiana, té un referent d’identitat que marca la finalitat, fisonomia, clima
educatiu,valors,enfocamentsiestilpedagògic. 
El Reglament orgànic de funcionament és una norma interna que inclou el
conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes que tenen com
objectiu regular l’organització del Centre, les normes de convivència i els
procedimentsperalaresoluciódelsconflictesquealterinlaconvivènciaescolar
així com promoure la participació de tots els quals formen la Comunitat


Educativa dintre d'un estil educatiu propi, reflectit en els seus referents
d’identitat. 
ElnostreReglamentesbasaenlanormativavigentienelsdocumentsmarcde
laXarxadelSecretariatdeCentresE
 ducatiusd
 elaInstitucióTeresiana. 


REFERÈNCIESN
 ORMATIVES 
1.LleiOrgànica8/1985,de3dejuliol,reguladoradeldretal'educació. 
2.LleiOrgànica2/2006,de3demaig,d’Educació,modificadaperlaLO8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOIB de
10-12-2013) 
3. Llei Orgànica 8/2013 , de 19 de desembre, de la Millora de la Qualitat de
l’Educació(LOMQE). 
4. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica2/2006,de3demayo,deEducación. 
5. Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivència als centres no universitaris
sostingutsambfonspúblicsdelesIllesBalears(BOIB de23-12-2010)
6.Decret71/2008,de27dejuny,pelquals’estableixelcurrículumdel’educació
infantilalesIllesBalears(BOIB02/07/2008núm.92EXT.) 
7.Decret32/2014de18dejuliol,pelquals’estableixelcurrículumdel’educació
primàriaalesIllesBalears(BOIB18/7/2014núm.97) 
8.Decret28/2016de20demaig,pelqualesmodificaelDecret32/2014,de18
de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes
Balears(BOIB21/5/2016núm.64) 
9. Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de
l'educaciósecundàriaobligatòriaalesIllesBalears(BOIB16/5/2015núm.73) 
10. Decret29/2016de20demaig,pelqualesmodificaelDecret34/2015,de
15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària
obligatòriaalesIllesBalears(BOIB21/5/2016núm.64) 
11. Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del
batxilleratalesIllesBalears(BOIB16/5/2015núm.73) 


12.Decret30/2016de20demaigpelqualesmodificaelDecret35/2015,de15
de maig, pel qual s'estableix el currículum de batxillerat de les Illes Balears
(BOIB21/5/2016núm.64) 
13. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 de febrer de 2009,sobre
l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears
(BOIB07/02/2009núm.20) 
14. Ordre de la Consellerad'Educació,CulturaiUniversitatsde6-3-2015sobre
l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes d'EP a les Illes Balears (BOIB de
17-3-2015) 
15. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de2016perla
qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, CulturaiUniversitatsde6
demarçde2015sobrel’avaluaciódel’aprenentatgedelsalumnesdel’educació
primàriaalesIllesBalears(BOIB24/5/2016núm.65) 
16. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre, sobre
l’avaluaciódel’aprenentatgedel’alumnatd’educaciósecundàriaobligatòriaales
IllesBalears(BOIBde3-1-2009)
17. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la
qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, CulturaiUniversitatsde6
demarçde2015sobrel’avaluaciódel’aprenentatgedelsalumnesdel’educació
primàriaalesIllesBalears(BOIB24/5/2016núm.65) 
18.Ordredelaconsellerad’Educació,CulturaiUniversitatsde20demaigperla
qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes
Balears(BOIB21demaigde2015) 
19. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la
qualesmodifical’Ordredelaconsellerad’Educació,CulturaiUniversitatsde20
de maig de2015perlaqualesdesplegaelcurrículumdel’educaciósecundària
obligatòriaalesIllesBalears(BOIB24/5/2016núm.65) 
20. Orientacions per regular al Reglament d'Organització i Funcionament dels
centres d'Educació Secundària, el dret a la manifestació col·lectiva de
discrepància(DGPIIE,6-11-2012,pàginadenormativad'educaciódelDIE) 
21. Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual s'aproven les
instruccions d'organització i funcionament dels centres docs públics d'educació
secundària, dels centres docents de persones adultes i dels ensenyaments
d'educació secundària per a persones adultes, que condueixen a l'obtenció del
títol de graduat en educació secundària obligatòria,enlamodalitatpresenciali
semipresencial. 
22.Instruccions de centres públics de segon cicle d'educació infantil i educació
primària. 


23.Instruccionsdecentresprivatsconcertats. 
24. Instruccions sobre projectes institucionals i autonomia pedagògica dels
centres d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears (Servei
d'OrdenacióEducativa) 
25. Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions. Centres Públics (Servei
d'OrdenacióEducativa) 
26.Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, de 25
d’abril de 2016 per la qual s’aprova el Protocol de la prevenció, detecció i
intervenció de l’assetjament escolar als centres educatius no universitaris
sostingutsambfonspúblicsdelesIllesBalears.IProtocoldeprevenció,detecció
i intervenció de l’assetjament escolar de lesIllesBalearsREVISIÓDEMAIGDE
2019 
27. Reglament de Règimen Intern (2017): El Secretariat ilaxarxadecentres
educatiusdelaInstitucióTeresianaaEspanya. 





TÍTOLP
 RELIMINAR 
CAPÍTOLI 

L'OBJECTEI
 E
 LSP
 RINCIPIS 


Art.1
 .O
 bjecte. 
El present Reglament té per objecte regular l'organització del Col·legi Pedro
Poveda, promoure la participació de tots els quals formen la Comunitat
Educativa, així com establir normes de convivència i els procediments per a
resoldreelsconflictesquealterinlaconvivènciaescolar.
Aquest Reglament s’interpretarà d’acord amb l’interès superior del menor tal
comvedefinitalanormativaenmatèriadedretsdelainfànciail’adolescència. 



A
 rt.2
 .P
 rincipisd
 inamitzadors. 
1.L’organitzaciódelCentrerespondràalssegüentsprincipis: 
a)ElcaràctercatòlicdelCentre. 
b) La plena realització de l’oferta educativa continguda en el Projecte Educatiu
de Centre i recollits en els documents “Identidad i Misión de los centros de la
Institución Teresiana” i “Proyecto Educativo Institucional” i explicat amb major
concrecióenel“ProjecteEducatiudeCentre”. 
c)LaconfiguraciódelcentrecomaComunitatEducativa 
d)Elsprincipisqueregulenlanormativavigentd’educaciódelesIllesBalears. 
2. El Caràcter Propi i la Proposta Educativa del centre reuneixen els requisits
establerts a l'art. 115delaLOEitotsdossónconegutsiacceptatspertotsels
membres delacomunitateducativacomadescripciódelmodeleducatiuqueel
centreofereixalasocietatenelmarcdelallibertatd'ensenyament. 


CAPÍTOLII 
ELCENTRECONCERTAT 


Art.3
 .E
 ls
 ostenimentd
 elc
 entrea
 mbf onsp
 úblics.
El centre està acollit al règim de concerts educatius regulat en l'art. 27 de la
Constitució, Títol IV de la LODE, Títol IV de la LOE i en les seves normes de
desenvolupament, en les etapes d’Educació Infantil (Segon cicle) , Educació
PrimàriaiEducacióSecundària.  

Art.4
 .U
 bicació. 
És un centre privat creat d'acord amb el dret reconegut en l'art. 27.6 de la
ConstitucióEspanyolaiplasmatenl'art.21delaLODE. Estàsituatalaciutatde
Palma, amb domicili carrer Lledoner,6.Imparteixelsensenyamentsd'Educació
Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Ha estat
degudamentautoritzatielseucodidecentreéselnúmero07003341. 



Art.5
 .T
 itularitat. 
L'Entitat Titular del Centre és FUNDACION HEURA 1, amb responsabilitat
jurídica, plena capacitat i autonomia, reconegudes en la legislació vigent. La
Fundaciófouconstituïdael9dejunyde2000. 
LaInstituciónTeresianaAsociaciónCivil(ITAC),ambpersonalitatjurídicapròpia,
plena capacitatiautonomiareconegudaenlatitulacióvigent,téencomanatpel
Patronat de la Fundación Heura 1 la gestió i la direcció del centre a través de
l’Equip de Titularitat del Secretariat de Centres Educatius de la Institució
Teresiana. 


C
 APÍTOLIII 
ELMODELEDUCATIU 


Art.6
 .I
 dentitat. 
Els documents “Identidad y Misión de los centros educativos IT” i el “Proyecto
Educativo Institucional” defineixen la identitatielmodeld’educacióqueofereix
el nostre Centre. Aquest document inspira el Projecte Educatiu del centre i el
ReglamentdeRègimInterior. 
ElCaràcterPropidelnostrecentredefineixlasevaidentitatielmodeld’educació
que ofereix a les famílies. Aquest document, inspira el Projecte Educatiu del
CentreielReglamentorgànicdefuncionament. 

Art.7
 .L
 'educacióintegrald
 el'alumnat. 
El centre docent d'iniciativa social (Col·legiPedroPoveda),ésunaescola
catòlica segons el que estableix elcànon803delCodidelDretCanònici
té la finalitat de promoure el desenvolupament de la personalitat de
l'alumnat,ésadir,l'educacióintegral. 
Aquest model d'educació integral està descrit enelProjecteEducatiudel
centre, respectant els currículums establerts pel Govern de les Illes
Balears en l'àmbit de les seves competències per a les diferents etapes
educatives. 



Art.8
 .L
 'educaciór eligiosa. 
Lapropostareligiosadel'escolaéslapròpiadel'EsglésiaCatòlicaitindrà
sempre un caràcter d'oferta respectuosa amb la llibertat detotselsiles
alumnes,elprofessoratilesfamílies. 
Art.9
 .L
 ainsercióe
 nlar ealitats
 ociocultural. 
Lainsercióenlarealitatsocioculturalielcompromísdeserveisóntambé
una expressió concreta de la identitat cristiana i de la vocació
evangelitzadoradel'escola. 
Art. 10. L'educació oberta a tothom i la llibertat d'elecció de
centre. 
1. El col·legi està obert a tot aquell que vulgui l'educació que s'hi
imparteix. Rebutja qualsevoldiscriminacióis'ofereixalasocietatcom
una comunitat en la qual tots són acceptats i tothom pot dialogar,
escoltariserescoltat,totsentint-secorresponsables. 
2. En el marc de la llibertat d'elecció de centres, les famílies que
matriculen els seus fills expressenlasevaconformitatambl'ofertade
formació pròpia de les escoles catòliques, tal com està definida en la
Proposta Educativa i, en concret, demanen els ensenyaments de
caràcter religiós des de la perspectiva de l'Església Catòlica, en el
respectealesdiversescreencesiopcionsreligiosesdelesfamílies.La
participació dels actes de culte i celebracions religioses tindrà un
caràctervoluntariperalsalumnes. 


TÍTOLI
 :C
 OMUNITATE
 DUCATIVA 
CAPÍTOLI:ASPECTESGENERALS 


Art.1
 1.M
 embres. 
a)ElCentreesconfiguracomunaComunitatEducativaintegradapelconjuntde
persones que, relacionades entre si i implicades en l’acció educativa,
comparteixenienriqueixenelsobjectiusdelCentre. 
b) En el si de la Comunitat Educativa les funcions i responsabilitats són
diferenciades en raó de la peculiar aportació que realitzen al projecte comú


l’EntitatTitular,l'alumnat,elprofessorat,lesfamílies,elpersonald’administració
iserveisialtrescol·laboradors. 

Art.1
 2.D
 rets. 
ElsmembresdelaComunitatEducativatenendreta: 
a)Serrespectatsenelsseusdretsienlasevaintegritatidignitatpersonals. 
b) Conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu i el Reglament orgànic de
funcionament. 
c) Participar en el funcionament i en la vida del Centre, deconformitatambel
disposatenelpresentReglament. 
d) Celebrar reunions dels respectius estaments en el Centre, per a tractar
assumptesdelavidaescolar,prèvial'oportunaautoritzaciódel'EntitatTitular. 
e) Constituir Associacions dels membres dels respectius estaments de la
ComunitatEducativa,conformementaldisposatenlallei. 
f)Presentarpeticionsiqueixesformuladesperescritdavantl’òrganque,encada
cas,correspongui. 
g)Reclamardavantl'òrgancompetentenaquellscasosenquècreguinquehan
estat conculcats els seus drets, d'acord amb els procediments legalment
establerts. 
h) Exercir aquells altres drets reconeguts en les lleis, en el Caràcter Propi del
CentreienelpresentReglament. 

Art.1
 3.D
 eures. 
ElsmembresdelaComunitatEducativaestanobligatsa: 
a)Acceptarirespectarelsdretsdel'EntitatTitular,del'alumnat,elprofessorat,
les famílies, el personal d'administració i serveis i els altres membres de la
ComunitatEducativa. 
b) Respectar el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu, el present Reglament, les
normesdeconvivènciaialtresnormesd’organitzacióifuncionamentdelCentrei
de les seves activitats i serveis i l'autoritat i les indicacions o orientacions
educativesdelprofessorat. 
c)Respectaripromourelaimatgedelcentre. 
d)Assistiriparticiparenlesreunionsdelsòrgansdelsqualsforminpart. 
e) Facilitar i permetre el tractament de les dades personals que els siguin
requerides pels membres de la comunitat educativa i actualitzar-les quan es
produesquinvariacions,totaixòambrespectealprevistperlanormativavigent. 


f) Desenvolupar les competències descrites per a cada uns d’ells en els Art.s
d’aquest Reglament, i qualsevol altra que se’ls encomani, amb estricta
observançadel programadecomplimentnormatiu. 
g) Mantenir una relació amb l'alumnat limitada a l’àmbit professional i de
maneraquenopuguiinduiraconfusióperpartd’aquells. 

A
 rt.1
 4.L
 esn
 ormesd
 ec
 onvivència. 
1. Les normes de convivència del centre defineixen les característiques de les
conductesques'handepromoureperaconseguir: 
a) Elcreixementintegraldelapersonailaintegracióefectivadetotl’alumnati
delarestadelacomunitateducativa. 
b) Els fins educatius del centre, eneldesenvolupamentdelCaràcterPropiidel
ProjecteEducatiudelcentre. 
c) El desenvolupament de la comunitat educativa i l’impuls de les relacions
positivesenelseusi. 
d)Unbonambienteducatiuiderelacióenelcentre,procurantlaparticipacióde
l'alumnatidelesfamíliesenlaconsecuciód'unadequatclimadeconvivència. 
e)Elrespectealsdretsdetoteslespersonesqueparticipendel'accióeducativa. 
f) La prevenció dels conflictes, la violència per raó de gènere i l’assetjament
sexual,i,encasdeproduir-se,lasevaadequadagestió. 
2. Sens perjudici de les normes establertes al present Reglament i al Pla de
Convivència,s
 ónnormesdeconvivènciadelcentre: 
a) El respecte a la integritat físicaimoralialsbénsialsdretsdelespersones
queformenlacomunitateducativaidelesaltrespersonesilesinstitucionsque
es relacionen amb el centre, amb ocasió de la realització de les activitats iels
serveisd'aquest. 
b)L'acceptacióirespectedeladiversitatilanodiscriminació. 
c)Lacorreccióeneltractesocial,enespecialmitjançantl'úsd'unesformesiun
llenguatgecorrectesieducats. 
d)L'interèsperdesenvoluparelpropitreballifuncióambresponsabilitat. 
e) El respecte pel treball i la funció de tots els membres de la comunitat
educativa i la possibilitat de dur a terme la seva activitat en condicions de
seguretatisalutadequades. 
f)Lacooperacióenlesactivitatseducatives,convivencialsidetempslliure. 


g)Labonafeilalleialtateneldesenvolupamentdelavidaescolar. 
h)Lacuraenlaneteja,laimatgepersonalilavestimenta,il'observançadeles
normesdelcentresobreaquestamatèria. 
i)L'actitudpositivadavantelsavisosilescorreccions. 
j)L'adequadautilitzaciódel'edifici,mobiliari,instal·lacionsimaterialdelcentre,
d'acordalseufiilesnormesdefuncionament,aixícomelrespectealareserva
d'accésadeterminadeszonesdelcentre. 
k) El respecte a les normes d'organització, de convivència i de disciplina del
centre. 
l)Elcomplimentdeldocumentodocumentsdeseguretatdeprotecciódedades
personalspelsmembresdelacomunitateducativa,pertaldegarantir,respecte
decadascunadelesdades,lasevaconfidencialitat;l'úsconformealsfinsperals
quals es varen demanar;lacessióenelscasosprevistos;elsecretprofessional
dels membres que hagin de tractar-los en qualsevol moment, així comlaseva
seguretat,totaixòambsubjeccióalanormativavigent. 
m)Engeneral,elrespectealprogramadecomplimentnormatiu,comamarcde
referència dels deures que s'assenyalen en la legislació vigent i en el present
Reglament als membres de la comunitat educativa i de cadascun dels seus
estaments, especialment els derivats del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu
delCentre. 
3. Lesnormesdeconvivènciasónd’obligatcompliment. 


CAPÍTOLII:ENTITATTITULAR. 

LaFundacióHeura1ésTitulardelCentreeducatiuCOL·LEGIPEDROPOVEDAde
Palma,ambresponsabilitatjurídica,plenacapacitatiautonomia,reconegudesen
la legislació vigent. La Fundació fou constituïda el9dejunyde2000.Gestiona
jurídicaieconòmicamentelCentreeducatiuielPrograma“VivimPlegats”. 
La Institució Teresiana, Associació Civil (ITAC), amb personalitat Jurídica té
encomanat per el Patronat de la Fundación Heura 1 la gestió i direcció del
Centreatravésdel’EquipdeTitularitatdelSecretariat deCentresEducatiusde
laInstitucióTeresiana. 
El Secretariat de Centres Educatius de la Institució Teresiana desenvolupa la
funció d’impuls a la identitat com a centre de la Institució Teresiana, de la 


vigència de la pedagogía de Pedro Poveda i de la formació del professorat i
personesdelaComunitatEducativa. 
Amb data de 25 de setembre de 2018 va ser signat un Conveni entre la
FundacióHeura1ielSecretariatdeCentresEducatiusdelaInstitucióTeresiana
queexpressalespròpiescompetènciesiresponsabilitats. 
ElfuncionamentdelCentreesperfiladesdelssegüentsdretsideures. 

Art1
 5.D
 rets 
a) EstablirelCaràcterPropidelCentre,garantirelseurespecteidinamitzar
lasevaefectivitat. 
b)

Disposar 
el Projecte Educatiu del Centre, que incorporarà el carácter
propidelmateix,lesmesuresgeneralsd’atencióaladiversitatielPlade
Convivència. 

c)

Dirigir 
el Centre, ostentar la seva representació i asumir en última
instancia la responsabilitat de la seva organització, de la seva línia
pedagògica i de la seva gestió, amb autonomiairespectedel programa
decomplimentnormatiu. 

d)

Definir 
elprogramadecomplimentnormatiu,ambl’objectiudegarantir

l’observança de l’ordenament jurídic en relació al respecte dels drets
fonamentals de tota la comunitat educativa ienespecialdelsmenors;el
seu finançament i transparència; protecció de dades; relacions laborals;
relacions amb funcionaris; manipulació d’aliments; utilització de xarxes i
equips informàtics; propietat intel·lectual; urbanisme; medi ambient i
qualsevolaltreaspecteenquèunanormahoexigeixii,d’aquestamanera,
evitarlacomissiód’infraccionsdequalsevolnaturalesaidelictesalseusii
iestablircanalsdedenúnciaaixícomlesactuacionsaduratermeencas
dedetectar-seunpossibleincompliment. 
e) O
 rdenar
lagestióeconòmicadelcentre. 
f) Decidirlasol·licitudd’autoritzaciódenousensenyaments,i lamodificació
il’extinciódel’autoritzacióexistent. 
g) Decidir la subscripció dels concerts a quèesrefereixlaLleiOrgànicadel
Dretal’Educació,ipromourelasevamodificacióiextinció. 
h) D
 ecidir
laprestaciód`activitatsiserveis. 
i) Decidir sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de dades de
caràcterpersonal,enlasevacondicióderesponsabledelsfitxers. 


j) Promoure l’elaboració i aprovar el Reglament de Règim Interior, previ
informe del Consell Escolar, així com establir les seves normes de
desenvolupamentid’execució. 
k) Nomenaricessarelsòrgansunipersonalsdegovernidegestiódelcentre,
i els seus representants al Consell Escolar, de conformitat amb el que
assenyalaelpresentReglament. 
l) Nomenar i cessar els òrgans de coordinació de l’acció educativa, al
coordinador/a de Convivència, de conformitat amb el que s’indica en el
presentReglament. 
m) Proposar al Consell Escolar el nomenament del coordinador/a de
CoeducacióiIgualtat. 
n) Nomenar i cessar el Delegat de Protecció de Dades, l’encarregat dels
fitxersdedadesdecaràcterpersonali,sin’éselcas,elcoordinador/ade
ComplimentNormatiu. 
o) Seleccionar, incorporar, contractar, nomenar i cessar el personal del
centre. 
p) D
 issenyar
elsprocessosdeformaciódelprofessoratilasevaavaluació. 
q) Fixar,dinsdelesdisposicionsenvigor,lanormativad’admissiód’alumnes
alcentreidecidirsobrel‘admissióielcessamentd’aquests. 
r) Activar els mecanismes en matèria de correcció de les alteracions de la
convivènciaperalasevaresoluciópelsòrganscompetents. 
s) Desenvolupariconcretarlesnormesdeconvivència. 

Art1
 6.D
 eures. 
L’entitattitularestàobligadaa: 
a) FerconèixerelCaràcterPropi,elProjecteEducatiuielReglamentdeRègim
Interiordelcentre,quecontemplaranelpladeconvivència. 
b)

Fer

 onèixer el programa de compliment normatiu i impulsar la seva
c
implantacióiobservança. 

c)

Responsabilitzar-se 
del funcionament i la gestió del centre davant la
comunitateducativa,laSocietat,l’Esglésiail’Administració. 

d)

Complir 
les normes reguladores de l’autorització del centre,del’ordenació
acadèmicaidelsconcertseducatius. 


e) Complirlalegislaciósobrelesàreesdescritesal’apartatd)del’Art.anteriori
qualsevolaltranormadel’ordenamentjurídicqueensiguid’aplicació.  

Art.1
 7. L
 ar epresentació. 
La representacióordinàriadel’entitattitularestaràconferidaaldirectorgeneral
delcentre,enelstermesassenyalatsenl’Art.67d’aquestReglament. 


CAPÍTOLIII:L’ALUMNAT. 
Els alumnes i les alumnes són els principals protagonistes del seu propi
creixement personal, intervenen activament en la vida del centre, segons les
exigències de l'edat, i assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva
capacitat. 

DretsiDeuresdel’alumnat. 
Art.1
 8.P
 rincipisg
 enerals. 
1. Totsl'alumnattéelsmateixosdretsideures,sensperjudiciquel’exercicii
el compliment d’aquests s’adeqüin a l’edat i a les característiques dels
ensenyamentsquecursin. 
2. Lacomunitateducativahaderespectarelsdretsdel'alumnat. 
3. L’exercici dels drets per part de l'alumnat implica el reconeixement i el
respectedelsdretsdetotselsmembresdelacomunitateducativa. 

Art.1
 9.D
 reta
 u
 naf ormacióintegral. 
1.L'alumnattédretarebreunaformació queassegurielpledesenvolupament
delapersonalitat,d’acordambelCaràcterPropidelCentre,elegitsperellsoper
elseupareilasevamare.Laformaciódel'alumnathadecomprendre: 
a) Elrespectedelsdretsilesllibertatsfonamentals,enl’exercicidelatolerància
idelallibertat,dinselsprincipisdemocràticsdeconvivència. 
b) El coneixement de l’entorn social i cultural, en particular de la llengua, la
cultura i la realitat social de les Illes Balears, i el respecte i la contribucióala
milloradel’entornnaturalidelpatrimonicultural. 
c) L’adquisiciód’habilitatsintel·lectuals,detècniquesdetreball,d’hàbitssocials
ideconeixementscientífics,tècnics,humanístics,històricsiartísticsid’úsdeles
tecnologiesdelainformacióidelacomunicació. 


d)
L’educació 
emocional que els capaciti per desenvolupar relacions
harmòniquesambellsmateixosiambelsaltres. 
e)L
 a
capacitacióperal’exercicid’activitatsintel·lectualsiprofessionals. 
f) Laformacióreligiosaimorald’acordamblessevesconviccionso,enelcas
d’alumnes menors d’edat, les dels seus pare i mare o persones en qui recau
l’exercicidelatutela,dinselmarclegalmentestablert. 
g) La formació encoeducacióienigualtatentreambdóssexesperprevenirla
discriminacióilaviolènciadegènere. 
h) E
 l
respecteenverslapluralitatlingüísticaicultural. 
i) Laformacióperalapau,lacooperació,laparticipacióilasolidaritatentreels
pobles. 
j) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les
capacitatsfísiques. 
2. Els centres docents, per organitzar la jornada de treball escolar, han de
prendre en consideració l’edatielsinteressosdel'alumnatiplanificardeforma
equilibrada les activitats lectives,complementàriesiextraescolars,d’acordamb
elscriterispedagògicsaprovatspelclaustredeprofessorat. 
3.L'alumnattedretaduratermelasevaactivitatacadèmicaencondicionsde
seguretat i salut adequades, ienunambientdeconvivènciaqueafavoresquiel
respecteentreelscompanys. 
4. L' alumnat te dret a un ambient de treball que afavoreixi l’aprofitament de
l’activitatprogramada. 
5. La Conselleria d’Educació i Cultura i els òrgans de govern dels centres
educatiushandegarantireldretdel'alumnataunensenyamentdequalitat. 

Art.2
 0.D
 reta
 lan
 od
 iscriminacióia
 laigualtatd
 ’oportunitats. 
1. L' alumnat no poden ser discriminats per raó de naixement, sexe, capacitat
econòmica o nivell social, així com per discapacitats físiques, sensorials o
psíquiques,oqualsevolaltracondicióocircumstànciapersonalosocial. 
2. La Conselleria d’Educació i Cultura ha de promoure polítiques educatives
d’integració i de compensació de situacions de desavantatge social i personal,
amblaimplicaciód’altresinstitucionsiorganismespúblics. 
3. Els centres han de desenvolupar iniciatives que evitin la discriminació de
l'alumnatielsplansdeconvivènciaescolarhandegarantirlaplenaintegracióde


totl'alumnatdelcentre.LaConselleriad’EducacióiCulturahadegarantiraquest
dretmitjançantl’adjudicaciódelsrecursosnecessarisacadacentre. 
4. L' alumnat te dret a rebre la informació i els suports necessarisperoptara
possibles ajudes per compensar les carències i els desavantatges de tipus
personal, familiar, econòmic, social i cultural que els impedeixin o dificultin
l’accésilapermanènciaalsistemaeducatiu.L’Administracióhadevetllarperquè
l'alumnatrebiaquestssuports.
5.L'alumnatambnecessitatsespecífiquesdesuporteducatiuhandeseratesos
d’acordamblessevesnecessitatsalcentredocentonestiguinmatriculats,amb
elsrecursosordinarisiespecíficsdelcentre. 
6. L' alumnat te dret a la protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos
d’infortunifamiliaroaccident. 
7.L'alumnattedretagaudird’unescondicionsadequadesqueelsfacilitinpoder
continuarelsestudisquecursinifinalitzar-los. 

Art.2
 1.D
 reta
 lav
 aloracióo
 bjectivad
 elr endimente
 scolar. 
1. L' alumnat te dret que el seu rendiment escolar sigui valorat amb plena
objectivitat. 
2. El centre ha de fer públics els criteris i els procediments d’avaluació i de
qualificaciódelesassignatures,àreesomòdulsimpartits,aixícomelscriterisde
promoció i titulació de l'alumnat. Correspon a l’equip directiu de cada centre
garantiriassegurarlapublicitatd’aquestscriteris. 
3. L'alumnato,sisónmenorsd’edat,elsseupare,lasevamareotutorstenen
dret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que
tenguin incidència en l’avaluació de les distintes matèries, i a rebre una
explicacióraonadadelaqualificació. 
4. El/la professor/a tutor ilarestadelprofessorathandemantenirunarelació
fluida amb l'alumnat i, si són menors d’edat, els seus pare i mareotutorspel
quefaalesvaloracionssobrel’aprofitamentacadèmicilamarxadelseuprocés
d’aprenentatge,aixícompelquefaalesdecisionsques’adoptincomaresultat
d’aquestprocés. 
5. L' alumnat o, si són menors d’edat, el seu pare, mares o tutors poden
reclamar per escrit contra les decisions i qualificacions, d’acord amb el
procediment establert per la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquest
procediment preveu la reclamació davant la Direcció del centre. Si eldesacord
persisteix, contra la decisió del/de la director/a del centre espotinterposarun
recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació i Centres. En aquest
darrer supòsit, la resolució que es dicti, amb l’informe previ del Departament
d’InspeccióEducativa,posafialaviaadministrativa. 


6. Lareclamacióprevistaenelparàgrafanteriors’hadefonamentarenalguna
delescausessegüents: 
a) Inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels elements que en formen
part en relació amb els objectius o els continguts de l’àrea, l’assignatura o el
mòdulsotmèsaavaluació. 
b)Aplicacióincorrectadelscriterisd’avaluacióiqualificacióestablerts. 
c)Aplicacióincorrectadelscriterisdepromocióititulació. 

Art.2
 2.D
 reta
 l’orientacióe
 ducativaip
 rofessional. 
1. L' alumnat te dret a rebre l’orientació educativaiprofessionaladequadaper
aconseguirelmàximdesenvolupamentpersonal,socialiprofessional,segonsles
sevescapacitats,aptitudsiaspiracionsielsseusinteressos. 
2. L’orientació professional s’ha de basar únicament en les capacitats, les
aptituds, les aspiracions i els interessos de l'alumnat, i ha d’excloure tota
diferenciacióperraódesexeoqualsevolaltretipusdediscriminació. 

Art.2
 3.D
 reta
 lr espected
 elesp
 ròpiesc
 onviccions. 
1. L' alumnat té dret a la llibertat de consciència i al respecte de les seves
conviccionspolítiques,religiosesimorals,d’acordamblaConstitucióEspañola. 
2.L'alumnato,sisónmenorsd’edat,elsseuspare,mareotutorstenendreta
rebre informacióprèviaicompletasobreelprojecteeducatiudelcentreo,siés
elcas,sobreelcaràcterpropidelcentre. 
3.L'alumnato,sisónmenorsd’edat,elsseusrepresentantslegalstenendreta
elegirlaformacióreligiosaqueestiguid’acordamblessevescreences. 

Art. 24. Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat
personals. 
1. L' alumnat té dret que es respecti la identitat, la integritat, la intimitat i la
dignitatpersonals,aixícomalaprotecciócontratotaagressiófísicaomoral. 
2. L'alumnattédretaduratermelasevaactivitatacadèmicaencondicionsde
seguretatihigiene. 
3. Els centres docents estan obligats a respectar la intimitat de l'alumnat i 
guardar reserva de la informació de què disposin sobre les circumstàncies
personals i familiars de l'alumnat, de conformitat amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals, sens perjudici de comunicar a
l’autoritatcompetenttotselsfets,lescircumstànciesolessituacionsquepuguin


implicar maltractaments o qualsevol altre incompliment dels deures establerts
perleslleisdeprotecciódelmenor.  

Art.2
 5.D
 reta
 lainformacióia
 lallibertatd
 ’expressió. 
1.L'alumnattédretqueelcentreelsinformidetotallòqueelsafecti. 
2.L'alumnattédretarebreinformaciódelsrepresentantsdelconsellescolardel
centre. 
3. L' alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i
col·lectivament, sempre en el respecte als drets de la comunitat educativa i al
CaràcterPropidelCentre. 

Art.2
 6.D
 reta
 lam
 anifestacióc
 ol·lectivad
 ed
 iscrepàncies. 
1. L' alumnat té dret a manifestar les seves discrepàncies respecte de les
decisions educatives que els afectin. Quan la discrepància tengui caràcter
col·lectiu, aquestas’had’exposaratravésdelsrepresentantsdel'alumnatenla
formaquedeterminielreglamentd’organitzacióifuncionamentdelcentre. 
2.Enelcasqueladiscrepànciaaquèesrefereixl’apartatanterioresconcretien
unapropostad’inassistènciaaclasse,aquestanoesconsideraràcomaconducta
contrària a les normes de convivència sempre que s’ajusti al procediment
següent: 
a) Han de presentar la proposta alumnes que cursin tercer o quart curs
d’educaciósecundàriaobligatòriaoalumnesdebatxillerat,formacióprofessional
o ensenyamentsderègimespecial. 
b) La proposta ha d’estar motivada en discrepàncies respecte de decisions de
caràctereducatiu. 
c)Lajuntadedelegatshadepresentarlapropostaperescritdavantladirecció
delcentre. 
d)Lapropostas’hadepresentarambunaantelaciómínimadedeudiesrespecte
de la data prevista i ha d’incloure la data i, si s’escau, els actes programats i
l’horaenquès’hagindeduraterme. 
e) Han d’avalar la proposta, com a mínim, el cinc per cent de l'alumnat del
centre matriculats en un determinat ensenyament o la majoria absoluta dels
delegatsdel'alumnatd’aquestnivell. 
La direcció del centre ha de comprovar si la proposta presentada compleix els
requisitsesmentats.Unavegadacomprovat,lapropostahadesersotmesaala
consideraciódel'alumnatdelcorresponentnivellotipusd’ensenyamentaquèes
refereix la lletra a) d’aquest apartat, que prèviament n’han d’haver estat


informatsatravésdelsseusdelegatsiquel’hand’aprovarorebutjarenvotació
secretaipermajoriaabsoluta. 
Si l'alumnat aprova la proposta, la direcció del centre ha de permetre la
inassistènciaaclasse.Posteriorment,elconsellescolardelcentrehadeferuna
avaluació deldesenvolupamentdelprocés,hadeverificarques’hancomplitels
requisits exigits i, si no és així, ha de prendre les mesures correctores que
corresponguin. 
La Direcció ha de garantir el dret de romandre al centre de l'alumnat que no
secundinladecisiód’inassistènciaaclasse. 

Art. 27. Dret departicipacióenelfuncionamentienlesactivitats
delc
 entre. 
1.L'alumnattéeldretaparticiparenelfuncionamentienlavidadelcentre. 
2.L' alumnat tenen dret a elegir, mitjançant sufragi directe, igual i secret, els
seusrepresentantsenelconsellescolardelcentre. 
3.Els representants en el consell escolar del centre tenen les competències
següents: 
a) Elaborar informes per al consell escolar del centre, a iniciativa pròpia o a
requerimentdel’òrgandeparticipacióesmentat.
b) Informar la junta de delegats de l’ordre del dia de les reunions del Consell
Escolarambantelaciósuficient,aixícomdelsacordsadoptats. 
c)Informartotl'alumnatdelesactivitatsdelconsellescolar. 
4. L'alumnattédretaelegir,mitjançantsufragidirecte,igualisecret,elsseus
delegats de grup, pel procediment i amb les funcions que determini l’entitat
titulardelcentre. 
5.ElfuncionamentdelajuntadedelegatsquedareguladaenaquestReglament. 
6.Elsmembresdelajuntadedelegats,enl’exercicidelessevesfuncions,tenen
dretaserinformatsdelesmesuresadoptadesalessessionsdelconsellescolari
d’altresactuacionsadministrativesdelcentre,excepted’aquelleselconeixement
delesqualspuguiafectareldretalaintimitatdelespersones. 
7.Noespodenadoptarmesurescontraelsdelegatsperactuacionsdutesaterme
en l’exercici de les sevesfuncionsoquehiestiguinrelacionades,sensperjudici
que les seves conductes, individualment considerades, puguin donar llocauna
correcció. 



Art.2
 8.D
 retd
 ’associació. 
L' alumnat té dret a associar-se enelstermesprevistsperlalegislacióvigenti
crear associacions, federacions i confederacions, quepodenrebreajudesperal
complimentdelseuobjecteidelesfinalitatspròpies. 

Art.2
 9. D
 reta
 lau
 tilitzaciód
 elesinstal·lacionsd
 elc
 entre. 
1. L' alumnat té dret a utilitzar les instal·lacions del centreambleslimitacions
derivades de la programació d’altres activitats ja autoritzades i amb les
precaucions derivades de la seguretat de les persones, l’adequada conservació
delsrecursosilacorrectadestinaciód’aquests. 
2. L' alumnat té dret a utilitzar les instal·lacions del centre enhorarilectiu,de
conformitat amb la programació general anual del centre. En horari no lectiu,
l'alumnathadesol·licitar-hoaldirectordelcentre,elqualhadedecidird’acord
amblanaturalesadel’activitatproposada,ambladisponibilitatdepersonalper
cobrir les possibles incidències i amb les precaucions necessàriesdeseguretat,
conservacióidestinacióaquèesrefereixelparàgrafanterior. 

Art.3
 0.D
 retd
 er eunió. 
1. En els termes previstsenl’Art.8delaLleiorgànica8/1985,l'alumnatespot
reunir al seu centre per desenvolupar activitats de caràcter escolar o
extraescolar que formin part del projecte educatiu del centre, així com per a
aquelles altres a les quals pugui atribuir-se una finalitateducativaoformativa.
Per reunir-se a les instal·lacions del centre per dur a terme activitats no
programades,necessitenl’autoritzaciódeldirector/a. 
2. La junta de delegats s’ha de reunir durant l’horari general del centre,
preferentmentdurantelsesplaisielsperíodesnolectius,ihad’havercomunicat
l’ordredeldiadelareunióalDirector/aPedagògicd'Etapaambantelació,afide
no interrompre el funcionament normal del centre. La Direcció Pedagògica
d'Etapa ha de facilitar a la junta de delegatsunespaiadequatperquèhipugui
celebrarlesreunions. 
3.ELadirecciódelcentrehadegarantirl’exercicideldretdereuniódel'alumnat
dins l’horari lectiu. El reglament d’organització i funcionament del centre ha
d’establir l’horari queesreservaal’exercicid’aquestdret,recollitenl’apartat1
d’aquest Art.. D’acord amb les atribucions de direcció i coordinació que li
corresponen, la Direcció ha de facilitar l’ús del local per a l’exercicideldretde
reunió. 

Art.3
 1.G
 aranties. 
Quannoesrespectinelsdretsdel'alumnatosen’impedeixil’exerciciefectiu,la
Direcció, una vegada concedida l’audiència prèvia als interessats i, si escau,
havent consultat el claustre o el consell escolar, ha d’adoptar les mesures que


siguinprocedents,lesqualshadecomunicarposteriormentalconsellescolardel
centre. 

Art.3
 2.  L’estudic
 oma
 d
 eureb
 àsic. 
L'estudi constitueix eldeurebàsicdel'alumnat,quecomportal'aprofitamentde
les seves aptituds personals i dels coneixements que s'imparteixen, amb la
finalitatd'aconseguirunabonapreparacióhumanaiacadèmica. 
Aquestdeureesconcretaenlesobligacionsde: 
a)Assistirambpuntualitataclasseiatotselsactesprogramatspelcentre. 
b)Complirelcalendariescolaril'horariestablertspelcentre. 
c) Seguir les orientacions del professorat respecte de la seva educació ielseu
aprenentatge, així com respectar la seva autoritat tant dins del recinteescolar
comforad'ell. 
d) Realitzar les tasques encomanades pel professorat, s’hagin aquestes de
realitzardurantodesprésdeleshoresdeclasse. 
e)Respectarl'exercicideldretal'estudidelsseuscompanys. 
f) Participar i col·laborar activament en la vida de l'escola amb la resta de
membres de la comunitat educativa, especialment enlesactivitatsformativesi
enlesorientadesaldesenvolupamentdelscurrículums. 
g)Adquirirelshàbitsintel·lectualsidetreballenvistaalasevacapacitaciópera
lacontinuïtatenelsseusestudisilaposterioractivitatprofessional. 
h) Estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament de les
sevescapacitats. 

Art.3
 3. Deured
 er espectare
 lp
 rofessorat 
Sóndeuresdel'alumnatenverselprofessorat: 
a) Mostrar respecte al professorat i col·laborarambresponsabilitatenl’exercici
del’autoritatdocentienlatransmissiódeconeixementsivalors. 
b) Complir les normes i seguir les pautes establertes pel professorat per fer
possiblel’organitzaciódel’aula,eltreballsistemàticilamilloradelrendiment. 
c)Mostrarunaactitudcooperativaireceptivaalesexplicacionsdelprofessorati
duratermelesactivitatsilesprovesencarregadesperaquests. 
d) Participar i assumir un compromís actiu en la seva formació i en el seu
aprenentatge. 



Art.3
 4. Deured
 er especteis
 olidaritatc
 apa
 lsc
 ompanys. 
Comadeuresenverselscompanys,s’estableixenelssegüents: 
a) Respectar els companys i rebutjar tot tipus de discriminació per raó de
naixement,sexeoqualsevolaltracircumstànciapersonalosocial. 
b) Respectar i defensar, de forma responsable i solidària, l’exercici del dret a
l’estudidelscompanys. 
c)Exercirlasolidaritatipropiciarunambientdeconvivènciapositiu. 

Art. 35. Deure de participar en el centre i de respectar els
membresd
 elac
 omunitate
 ducativa. 
L’alumnatté elsdeuressegüents: 
a) Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de la Red de
CentrosEducativosIT,talmentcomestàdefinitenelCaràcterPropidelcentre. 
b) Complir el Reglament de règim interior en tot allò que els correspongui i
respectarlesnormesd'organització,deconvivènciaidedisciplinadelcentre. 
c) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la
consecució d’un clima d’estudi adequat al centre, respectant el dret dels seus
companysal’educació. 
d) Mostrar el respecte i la consideració deguts als membres de la comunitat
educativaiaqualsevolpersonaqueaccedeixialcentre. 
e)Sisónmenorsd’edat,lliuraralsseuspare,mareotutorslescitacionsqueel
centreelsadreci,iretornar-les,verificadesisignadesperaquests. 
f) Complir les normes de seguretat, salut i higiene als centres educatius i,
especialment, respectar la prohibició de fumar, ingerir begudes alcohòliques i
consumirestupefaents. 
g) Els representants de l'alumnat, exercir les seves funcions sense
menyscabamentdelessevesobligacionsacadèmiques. 
h) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques dins els principis democràtics, així com la dignitat, integritat i
intimitat de tots els membres de la comunitat educativa, i rebutjar qualsevol
acte de violència i qualsevol discriminació per raó de naixement, sexe o
qualsevolaltracircumstància. 


i) Respectar el projecte educatiu o el caràcter propi del centre, així com les
seves normes d’organització, convivència i disciplina, d’acord amb la legislació
vigent. 
j) Cuidar i utilitzar correctament els béns mobles, el material didàctic, els
documentsialtresrecursosiinstal·lacionsdelcentre,irespectarlespertinences
dels altres membres de la comunitat educativa, així com complir les normes
bàsiquesderespecteal’entornialmediambient. 
k) Participar en la vida i el funcionament del centre i complir els horaris
aprovats. 
l) El manteniment d'una actitud correcta a classe, no permetent-se, excepte
autorització d'un membre del professorat l'ús de mòbils, altres dispositius
electrònics o qualsevol objecte que, segons el parerdelpersonaldocent,pugui
distreurel'alumnemateixoelsseuscompanys. 
m) Fer un ús responsable de les tecnologies de la informació i lacomunicació,
segons les instruccions rebudes sobre accessos ainternet,arxius,programeso
qualsevol altre element a disposició a la xarxa així com la difusió dequalsevol
element, per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat
educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n
puguiveureafectatperlasevaactivitat. 
n) No fer ús en el centre de piercings i altres ornaments que puguin resultar
potencialmentperillososperalesactivitatsescolars,aixícomaquellsaltresque,
segons el parer del professor, es considerin incompatibles amb les normes del
centre. 

Art.3
 6. D
 eured
 ec
 omplirlesn
 ormesd
 ec
 onvivència. 
L'alumnathandecomplirlesnormesdeconvivènciadelcentre. 

A
 rt.3
 7.L
 'admissió. 
1.L'admissiód'alumneséscompetènciadel'entitattitulardelcentre. 
2. En els nivells sostinguts amb fons públics, en el cas que no hi hagi places
suficients per a tots els sol·licitants,ladecisiódeltitulars'ha d'adequaralque
disposenelsArt.s84a87delaLOEienlasevanormativadedesenvolupament. 


CAPÍTOLIV:PROFESSORAT. 
El professorat són els primers responsables de l'ensenyament, en el marc dels
respectius cicles i àrees, i comparteixen la responsabilitat global de l'acció
educativadelcentrejuntamentambelsaltressectorsdelacomunitateducativa. 



A
 rt.3
 8.D
 rets. 
Elsprofessorattenendreta: 
a)
Exercir lliurement la seva funció educativa, d'acord amb les
característiques del lloc que ocupin, amb el currículum establert per
l'AdministracióilaPropostaeducativa. 
b)
Rebre el tracte i la consideració que mereixen en el si de la comunitat
educativa,perraódelafuncióquehirealitzenipresentarpeticionsorecursosa
l'òrganunipersonalocol·legiatquepertoquiencadacas. 
c)
La seva formació permanent a través de la seva participació en cursos i
activitats de formació permanent, d'acord amb els criteris i les prioritats
establertsperl'EquipDirectiu. 
d)

Participardel'elaboraciódelesProgramacionsd'Etapa. 

e)
Desenvolupar la seva metodologia, d'acord amblaProgramaciód'Etapai
deformacoordinadapelDepartamentcorresponent. 
f)
Exercir lliurement la seva acció avaluadora, d'acord amb els criteris
establerts en les Programacions d'Etapa segons el model pedagògic definit pel
Titular. 
g)
Utilitzar els mitjans materials i les instal·lacions del centre per als fins
educatius,d'acordamblesnormesreguladoresdelseuús. 
h)
Participar de la presa de decisions pedagògiques que c
 orresponen al
Claustre, als òrgans de coordinació docents i als equips educatius que
imparteixenclasseenelmateixcurs. 
i)
Ser respectats en la seva integritat física i psíquica, i en la dignitat
personal i la intimitat.Eneltractamentdelesdadespersonalselsmembresde
lacomunitateducativas'hand'ajustaralanormativavigentpelquefaalsdrets
d'accés,larectificació,lacessióilacancel·lació. 
j)

Serrespectatsenlessevesconviccionsicreencespersonals. 

k)
Nomenar els seus representants al Consell Escolar, d'acord amb el
procedimentestablertalanormativaenvigor. 
l)
Participar de la gestió del centre mitjançant el Claustre de professorat i
mitjançantelsrepresentantselegitsperformarpartdelConsellEscolar. 
m)
Reunir-se al centre, amb la prèvia autorització del Director/a de Centre
respectantelnormaldesenvolupamentdelesactivitatsdocents. 


n)
Serreconegutcomaautoritatpúblicaalsefectesprevistosenlalegislació
vigenti,enconseqüència,agaudirdelapresumpciódeveracitatenelmarcdels
processosdisciplinaris,segonslanormativavigent. 
o)
Rebrelaremuneracióeconòmicacomaprofessionalsdel'educaciód'acord
amb el conveni laboral vigent i tenir l'adequada estabilitat i seguretat en el
treball. 
p)

Totselsdretsderivatsdelalegislaciólaboralvigent. 

q) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat
educativa. 
r) A rebre la col·laboració necessària per part de les famílies i mares (en la
realització de les tasques escolars a casa, control d'assistència a classe,
assistència a tutories, informació necessària per a l'adequada atenció de
l'alumne o alumna) per a poder proporcionar un adequat clima de convivència
escolarifacilitarunaeducacióintegralperalsseusfillsifilles. 
s) A desenvolupar la seva funció docent en un ambient educatiu adequat, on
siguin respectats els seus drets, especialment el seu dret a laintegritatfísicai
moral. 
t)Aexercirlescompetènciesqueenl'àmbitdelaconvivènciaescolarelssiguin
atribuïdesperlanormativavigent. 
u)Alasevaformaciópermanent. 
v) A la participació en l'activitat del centre de conformitat amb l'establert
legalment 
y)Conèixerelprojecteeducatiudelcentre,aixícomelseucaràcterpropi. 

Art.3
 9.D
 euresif uncions. 
Elprofessoratestanobligatsa: 

a)

Exercirlessevesfuncionsd'acordamblalegislacióvigentilescondicions
estipuladesenelseucontracteonomenament,d'acordambelProjecteEducatiu
ielCaràcterPropidelcentre. 

b)

Promoureiparticiparenlesactivitatsqueesduguinatermeenelcentre
ambcaràctercomplementarialatascadocent,dinsoforadelrecinteeducatiu. 

c)

CooperarenelcomplimentdelsobjectiusdelProjecteEducatiudelcentre,
i seguir, en l'exercici de les seves funcions, les directrius establertes en les
Programacionsd'Etapa. 



d)

Participar de l'elaboració delaprogramacióespecíficadel'àreaomatèria
queimparteix,dinsl'Equipeducatiu delcursidelSeminaricorresponent. 

e)

Elaborarlaprogramaciód'aula. 

f)

Avaluarelprocésd'aprenentatgedel'alumnat. 

g)

Orientarl'alumnatenlestècniquesdetreballid'estudiespecíficdelaseva
àrea o matèria, dirigir les pràctiques o seminaris relatius a aquesta, així com
analitzaricomentarambellslesprovesrealitzades. 

h)

Fer, dins l’entorn escolar, un ús responsable de les tecnologies de la
informació i la comunicació, per tal de respectar els drets delsaltresmembres
de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de
tercersquese’npuguiveureafectatperlasevaactivitat.

i)

Col·laboraramantenirl'ordreiladisciplinadinsdel'exercicidelesseves
funcionsicol·laboraramblacomissiódeconvivènciaperassolirunaconvivència
adequada en el centre, així com prendrepartenlesactuacionsprevistesalPla
deConvivènciaquanpertoqui. 

j)

Complirpuntualmentelcalendariihorariescolarilajornadalaboral,tant
pelquefaalasevaactivitatlectivacomal'activitatcomplementària. 

k)

Complir els deures laborals que li pertoquen d'acord amb el conveni
col·lectiuilalegislacióvigent. 

l)

Procurar el seu perfeccionament professional assistint als cursos de
formaciócontínuaqueprogramielcentre. 

m)

Guardar secret professionalrespectedelasevatascadiàriaimantenirel
secret professional pel que fa a les dades decaràcterpersonalalesquals,per
raó del seu treball, hagi tingut accés, tot això fins i tot, un cop extingida la
relaciólaboral. 

n)

Observar el programa de complimentnormatiuambespecialatencióala
protecciódelsdretsdelsmenorsial documentdeseguretatdedadespersonals
i adoptar les mesures de seguretat que la titularitat determini, perquè el
tractament,laconservació,l'alteracióil'accésdelesdadesdecaràcterpersonal
esfacinomésperpersonesautoritzades. 

o)

Acceptar i exercir les responsabilitats i funcionsqueliproposilaDirecció
decentre. 

p)

Contribuir que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de
respecte, de tolerància, de participació i de llibertat,perfomentarenl'alumnat
els valors propis d'unasocietatdemocràticaielsderivatsdelCaràcterPropidel
centre. 



q)

Exercir la tutoria de l'alumnat, la direcció i l'orientació del seu
aprenentatge i el suport en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les
famílies. 

r)

Orientar educativament, acadèmicament iprofessionalmentl'alumnat,en
col·laboració,sis'escau,ambelsserveisodepartamentsespecialitzats. 

s)

Atendre el desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i
moraldel'alumnat. 

t)

Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge dels
seusfills. 

u)

Participardelacoordinaciódelesactivitatsdocents. 

v)

Participar de l'activitat general del centre, els actes oficials, les reunions
d'Equip de Professorat de Cicle, dels Departaments Didàctics i del Claustre, de
lessessionsd'avaluacióidelstreballsdeformaciópermanentprogramatsperla
Direcciódelcentreidelesaltresactivitatsacadèmiquesqueelspertoquin. 

w)

Participar de la investigació, l'experimentació i la millora contínua dels
processosd'ensenyament. 

x)

Participarenelsplansiaccionsdemillora,innovacióiqualitat educativa,
així com en la gestió de la qualitat o qualsevol altre actuació educativa i de
gestióquedisposielTitular. 

y)

Participar dels plans d'avaluació que determinin les administracions
educativesoelcentre. 

z)

Facilitar, als òrgans de govern i de coordinació, la informació que li
demanin sobre l'acció docent i educativa, i sobre qualsevol assumpte que hi
estiguirelacionat. 

aa)

QualsevolaltraquedeterminielTitularolanormativavigent. 

Art.4
 0.E
 lc
 omplimentd
 eless
 eveso
 bligacions. 
La direcció de Centre, els directors pedagògics i els coordinador/es d'Etapa
vetllaran pel compliment de les obligacions del professorat en la seva acció
docent.
En cas de faltes reiterades, donaran l'oportuna informació al
representant del titular del centre perquè prengui les decisions que consideri
oportunesencadacas,d'acordamblalegislacióvigent.

Art.4
 1.L
 ac
 ontractacióil'extinciód
 elar elaciólaboral. 
1. Delacontractació: 


a) La cobertura de vacants de professorat, enteses aquestes com els llocs de
treballqueestrobensenseproveirpercausadel'extinciódefinitivad'unarelació
laboralopernovacreació,pertocaal'entitattitulardelcentre. 
b) Els criteris de selecció del professorat seran els següents: Titulació idònia,
aptitud per col·laborar eficaçment en l'acció educativa d'acord amb el Caràcter
Propi delcentre,icapacitacióprofessional.Adequaciódelperfilalllocdetreball
determinatSifosnecessariadoptaraltrescriterisdeselecció,l'entitattitulardel
centre els acordarà amb la direcció del Centre, tenint en compte el que el
ConveniCol·lectiuestableixenaquestsentit. 
c) En els nivells concertats, per cobrirvacantspermanentsdepersonaldocent,
quan sigui aplicable el que estableix l'art. 60 de la LODE, i sense perjudici del
que assenyala l'apartat anterior, l'entitat titular les anunciarà públicament,
juntament amb els requisits de titulació i altres aspectes que definesquin les
placesvacantsi,deformasimultània,instaràlaconvocatòriadelConsellEscolar,
ques'hauràdereunirenelterminidedeudiesnaturalsperfixardecomúacord
els criteris de selecció dels candidats que, en tot cas, es basaran en els
esmentats en l'apartat anterior.Aixímateix,espodranestablircriterisgenerals
per a totes les vacants, sense necessitat de successives convocatòries del
ConsellEscolar,exceptequansiguinecessarimodificar-los. 
d) Les vacants permanents del personal docent es podran cobrir mitjançant
l'ampliaciódel'horaridelprofessoratdelcentrequenoprestinelsseusserveisa
jornada completa, per la incorporació de professorat excedent o en anàloga
situació, o d'acord amb el que disposa la legislació vigent respecte del
professorat, la relació del qual amb l'entitat titular del centre no tingui el
caràcter de laboral. En aquests casos no caldrà seguir el procés indicat en
l'apartatc)ig). 
e) Els interessats presentaran la sol·licitud respectiva i el currículum vitae
personal, i correspon al Director de Centre i al Director Pedagògic del nivell
corresponentestudiarlessol·licituds,amblafinalitatdevalorarlesqualitatsdels
aspirants,tenintencompteelscriterisindicatsenelsapartatsb)ic). 
f)Mentreesduuatermeelprocedimentdeselecció,l'entitattitularpodràcobrir
provisionalment la vacant, d'acord amb la legislació vigent en matèria de
contractaciótemporal. 
g)L'entitattitulardonaràcomptealConsellEscolardelesprovisionsqueefectuï
enlasevasegüentsessióordinàriaqueesduguiaterme. 
2. Del'extinciódelarelaciólaboral: 
Sóncausesd'extinciódelarelaciólaborallesestablertesenelconvenicol·lectiu
d'aplicacióienl'EstatutdelsTreballadors. 


Amb un caràcter simplement enunciatiu, es consideren causes d'extinció les
següents: 
a)Elmutuacorddelesparts. 
b)Perlescausesconsignadesenelcontractedetreball. 
c)Pervoluntatdeltreballador. 
d) Per situacions que afecten el treballador (mort, incapacitat permanent,
jubilació). 
e)Persituacionsqueafectenl'empresari(extinciódelapersonalitatjurídica). 
f)Percausesobjectives,al'emparadel'art.52del'EstatutdelsTreballadors. 
a) Peracomiadamentdisciplinari. 

Art.4
 2.L
 'acomiadament. 
L'acomiadament disciplinari del professorat requerirà el compliment de la
normativavigent.  

Art.4
 3.V
 acantsd
 elp
 rofessorat. 
1.Lacoberturadevacantsdeprofessoratescompetènciadel’EntitatTitulardel
Centre,deconformitatamblalegislaciólaboralqueresultadelasevaaplicaciói
amb acord amb l’Equip de TitularitatdelSecretariatdeCentresEducatiusdela
IT, segons l’establert en la normativa vigent del document. De les decisions
adoptades per a la provisió de les vacants la Direcció del Centre ho anunciarà
públicamentyhocomunicaràalConsellEscolar. 
2.Enlaselecciódelprofessoratestindranencompteelssegüentscriteris: 
a)LaidentificacióambelsplantejamentsdelProjecteEducatiudelCentre. 
b) Junt amb el criteri de capacitat i mèrits, es tindrà en compte aquelles
característiquesques'estimenmésconvenientsperalaplaçaacobrir. 
c) Serà criteri preferent per alaselecciódelpersonaldocentid’administraciói
serveis,elsermembredelaInstitucióTeresianaoelfetd’haverprestatserveis
encentresdocentsgestionatsperella. 
3. En els nivells concertats, per cobrir vacants de personal docentquanresulti
d’aplicació l’Art. 60 de la LODE, la Entitat Titular l’anunciarà públicament i
establirà juntament amb el Consell Escolar els criteris de selecció. Podran
establir-secriterisgeneralsperatoteslesvacants. 


4. Mentre es desenvolupa el procediment, de selecció l’Entitat Titular podrà
cobrirprovisionalmentlavacant. 


CAPÍTOLV: F
 AMÍLIES


Art.4
 4.D
 rets. 
Elpare,lamareotutorstenendreta: 
a) Que en elCentres'imparteixeltipusd’educaciódefinitenelCaràcterPropii
enelProjecteEducatiudelCentreiquelliurementhanacceptat. 
b) Que els seus fills i filles rebin una educació amb les màximes garanties de
qualitat, en consonància amb els fins establerts en la Constitució, el l’Estatut
d’Autonomiaienleslleisestablertes. 
c) Participar en els assumptes relacionats amb el desenvolupament del procés
educatiudelsseusfillsenelCentre. 
d) Col·laborar amb el professorat i els tutors en el procés d'ensenyament i
aprenentatgedelsseusfills,d'acordambelquepreveuelpresentReglament. 
e) Estar informats sobre el procés d’aprenentatge i integració socioeducativa
delsseusfillsifilles. 
g) A estar informats sobre el progrés dels seus fills, tant en els aspectes
acadèmicscomenelsrelatiusalasevamaduracióafectiva,socialireligiosa. 
h) Ser escoltats en aquelles decisions que afectin a l’orientació acadèmica i
professionaldelsseusfillsifilles. 
i)SerrebutspelprofessoratdelCentreenelshorarisestablerts. 
j) Exercir el seu dret d'associació, de participació i de reunió al centre, en els
termeslegalmentprevistos. 
k) Participar del control i gestió delcentremitjançantelsseusrepresentantsal
ConsellEscolar,quehauranestatelegitsseguintelprocedimentnormativament
previst. 
l)Serrespectatsenlasevaintegritatfísicaipsíquica,enllurdignitatpersonali
laintimitat,ieneltractamentdelesdadespersonalspropisidelsseusfills,amb
subjecció a la normativa vigent pel que fa als drets d'accés, de rectificació,de
cessióidecancel·lació. 


m) Formular propostes i presentar escrits de queixa, o recursos quan sigui
procedent,al'òrgandegovernunipersonalocol·legiatquepertoquiencadacas,
d'acordambelsprocedimentsnormativamentvigents. 


Art.4
 5.D
 eures. 
Lesfamíliesestanobligatsa: 
a) Procurar l'adequada col·laboració entre la família i el Centre, afid'arribara
unamajorefectivitatenlatascaeducativa. 
Aaquestefecte: 
-Assistiranalesentrevistesireunionsalesqualssiguinconvocatspermembres
de l'equip directiu o tutor per a tractar assumptes relacionats amb l'educació
delsseusfills. 
- Adoptaran les mesures necessàries perquè els seus fills cursin els nivells
obligatorisdel'educacióiassisteixinregularmentaclasse. 
-Estimularanalsseusfillsperquèportinatermelesactivitatsd'estudiquese'ls
encomaninipropiciaranlescircumstànciesqueanésdelCentre,puguinfermés
efectival'accióeducativadelmateix. 
-Informaranalseducadorsd'aquellsaspectesdelapersonalitaticircumstàncies
dels seus fills, que siguin rellevants per a la seva formació i integració en
l'entornescolar. 
- Participaran de manera activa enlesactivitatsques'estableixinenvirtutdels
compromisoseducatiusqueelCentreestableixiamblafamília,peramillorarel
rendimentdelsseusfills. 
b)ComplirlesobligacionsqueesderivendelarelaciócontractualambelCentre. 
c) Respectar l'exercici de lescompetènciestècnic-professionalsdelpersonaldel
Centre. 
d)Justificar,perescrit,lesfaltesd'assistènciaopuntualitatdelsseusfills. 
e) Respectar les normes d'organització i convivència del centre en aquells
aspectesqueelsconcerneixin. 
f)Col·laborarambelcentreeducatiu. 
g) Proporcionar al centre la informació que per la seva naturalesa sigui
necessàriaconèixerperpartdelmateix. 
h) Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, l'autoritat i les
indicacionsoorientacionseducativesdelprofessorat. 


i)Respectarelprojecteeducatiudelcentre,aixícomelcaràcterpropidelcentre. 

Art.4
 6.A
 ssociacionsd
 eF
 amíliesd
 ’Alumnes 
1.L’AssociacióoAssociacionsdeparesimarescol·laboraranambladirecciódel
centre amb el fi d’aconseguir que l’educació que aquest ofereix promogui el
desenvolupament ple de la personalitat de l'alumnat d’acord amb la legislació
vigent. 
2. La direcció del centre participarà en les reunions de la Junta de l’Associació
ambl’objectiud’assegurarl’adequadacoordinació. 
3. L’Associació podràutilitzarelslocalsdelcentre,prèviaautoritzaciódeldela
Director/a. 
4. L’aprovació o modificació dels estatuts de l’associació de famílies haurà de
comptarambelvistiplaudelConsellEscolar.  

CAPÍTOLVI:PERSONALD'ADMINISTRACIÓDESERVEIS. 
Art.4
 7.D
 rets. 
a)Serintegratcommembredelacomunitateducativa. 
b)Serinformat delsobjectiusiorganitzaciógeneraldelCentreiparticiparenla
sevaexecucióenallòqueelsafecti. 
c)Lasevaformaciópermanent. 

Art.4
 8.D
 eures. 
Elpersonald'AdministracióiServeisestàobligata: 
a) Exercir les seves funcions conformement a les condicions estipulades en el
seucontractei/onomenament. 
b)Procurarelseuperfeccionamentprofessional. 
c) Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en
aquest. 

Art.4
 9.N
 omenamentic
 essament. 
El personal d'Administració i Serveis serànomenaticessatperl'EntitatTitular
delCentre,escoltatlaDirecciódelCentrei d’acordambl’EquipdeTitularitatdel
SecretariatdeCentresdelaInstitucióTeresiana. 





CAPÍTOLVII: ALTRESMEMBRES. 
Art.5
 0.A
 ltresm
 embres. 
Podran formar part de la comunitat educativa altres persones (col·laboradors,
anticsalumnes,voluntarisialtres)queparticipinenl'accióeducativadelCentre
d'acordambelsprogramesquedeterminil'EntitatTitulardelCentreil’Equipde
TitularitatdelSecretariatdeCentresdelaInstitucióTeresiana. 


CAPÍTOLVIII:LAPARTICIPACIÓ. 
Art.5
 1.C
 aracterístiques. 
La participació en el Centre es caracteritza per ser: a) La condició bàsica del
funcionamentdelCentreil'instrumentperal'efectivaaplicaciódelseuCaràcter
Propi i Projecte Educatiu. b) Diferenciada, en funció de la diversa aportació al
projectecomúdelsdiferentsmembresdelaComunitatEducativa. 


TÍTOLI
 I:A
 CCIÓE
 DUCATIVA 

L’organització educativa ve determinada pels següents Documents que
constitueixenelMarclegaldel'AccióeducativaipedagògicadelCentre: 
1.CaràcterPropi(CP) 
- Documentd’identitatiMissiódelsCentresEducatiusIT. 
-“MarcdePastoraliProjeccióSocialdelsCentresEducatiusIT” 
2.IdentitatdelCentre 
-ProjecteEducatiudeCentre(PEC) 
-ProjecteCurricular.(PCC) 
-PladePastoraliprojeccióSocial(PPS) 
-Plad’Orientació. 


-Plad'AccióTutorial(PAT) 
-Plad'AtencióalaDiversitat(PAD) 
-Projectelingüístic (PL) 
-Plad’Acollimentlingüísticicultural(PALIC) 
-PladeConvivència(PC) 
-Pladeformaciódelprofessorat(PFP) 
-PlaTIC 
-Altresdocumentsquepuguinsorgir. 

3.SistemadeGestió 
-PlanificacióEstratègica. 
-ProgramaciógeneralAnual(PGA) 
-Memòriaanual. 
4.ModelorganitzatiuidegestiódelsCentresIT 
- Reglament de Règim Intern (2017): El Secretariat i la Xarxa de Centres
EducatiusdelaInstitucióTeresianaaEspanya 
-Reglamentd’OrganitzacióiFuncionament(ROF) 

Art.5
 2.P
 rincipis. 
1. L'acció educativa del centre s'articula al voltant del Caràcter Propi, de la
legislació aplicable, de les característiques dels seus agents i destinataris, dels
recursos del centre i de l'entorn en què es troba. La programació de l'acció
educativa de l'escola s'inspira en el model que defineix la nostra Proposta
educativa,queesconverteixaixíenelcriteribàsicd'actuaciódetotselssectors
d'activitat del centre, i dóna coherència i continuïtat al treball realitzat pel
conjuntdelacomunitateducativa. 
2. Els membres de la Comunitat Educativa, cadascun segons la seva peculiar
aportació,sónelsprotagonistesdel'accióeducativadelCentre. 
3. L'acció educativa del Centre integra i interrelaciona els aspectes acadèmics,
formatius, pastorals i aquells altres orientats a la consecució dels objectiusdel
CaràcterPropidelCentre. 


4.Elcentregaudeixd'autonomiaenl'àmbitpedagògic,d'organitzacióidegestió,
al'emparadelqueestableixenlesdisposicionslegalsvigents. 

Art.5
 3.C
 aràcterP
 ropi.I
 dentitatd
 elc
 entre. 
1. L'Entitat Titular té dret a establir i modificar el caràcter propi del Centre.
Aquestdocumentseràinspiradordelsaltresdocumentsbàsics. 
2. El Caràcter Propi del Centre, explicitat en el Document “Identitat i Missió
delsCentresI.T”.defineix: 
a)Lanaturalesa,característiquesifinalitatsdelCentre,lasevamissió. 
b)Lavisiódepersonaqueoriental'accióeducativa. 
c)Elsvalors,actitudsicomportamentsqueespotencienenelCentre. 
d)ElscriterispedagògicsbàsicsdelCentre. 
3. Qualsevol modificació en el caràcter propi del centre haurà de posar-se en
coneixementdelacomunitateducativaambantelaciósuficient. 

Art.5
 4.L
 'Educacióh
 olística. 
1.L'Educacióholísticaqueelcentrepromou,s'inspiraenunaconcepciócristiana
del'ésserhumà,delavidaidelmón,iprocuraprepararl'alumnatperparticipar
activament del la transformació i la millora de la societat, seguint les
orientacions pastorals de l’Equip de Pastoral del Secretariat de Centres de la
InstitucióTeresianaidel'EsglésiaDiocesana. 
2.Elcentreofereixatotsl'alumnatl'ensenyamentdel'ÀreadeReligióCatòlicai
la possibilitat de plantejar-selapròpiaexistènciasegonsl'Evangeli,enunmarc
de respecte i de llibertat. La lliure elecció del centre per part de les famílies
implicaeldesigqueelsseusfillsrebinformacióreligiosacatòlica,senseperjudici
delrespectealessevesconviccionsocreencespersonals. 
3. El Projecte d'Educació holística del centre inclou respostes a les inquietuds
religioses i pastorals del professorat, de les famílies i de l'alumnat creients,
mitjançant les celebracions, les convivències formatives, la relació amb
associacionsimovimentspropisolacatequesi.Laparticipacióhiseràvoluntària. 

Art.5
 5.P
 rojecteE
 ducatiud
 eC
 entre. 
1.ElProjecteEducatiudeCentredefineixlanostrapropostaintegral.Recullles
grans línies educatives que, tenint en compte les característiques del centre,
actuen com referent per a tota la Comunitat Educativa. El Projecte Educatiu
explicita el document de Missió, Visió, Valors i els principis educatius
institucionals. 


2.Elsentitquetéaquestdocumentbàsicdelcentreés: 
-Expressarlessevesintencionseducatives,lessevespropostesinnovadores,les
seveslíniesinstitucionals. 
- Ser referent principal per a tota la Comunitat Educativa i actuar de guia i
contrastperatotalatascaeducativa. 
- Fer possible que la societat i les famílies coneguin les línies fonamentals del
centre. 
3. Dóna resposta a la normativa vigent que obliga als Centres a tenir un
documentdepresentacióquealcostatdeldretd’autonomiadelaLOE,permeta
cadaCentredefinirlespeculiaritatsiprioritatsqueofereix. 
4. En la seva elaboració, en participaran els diferents sectors de la comunitat
educativa, les seves associacions i els òrgans de participació, de govern i de
gestió, i de coordinació delcentre,d'acordambelprocedimentqueestablesqui
lapròpiaentitattitular.Dirigeixlasevaelaboració,l'execucióil'avaluaciól’Equip
deTitularitatdeCentresdelaInstitucióTeresiana. 
5.Inclouelssegüentsdocuments: 

Art.5
 6.P
 rojecteC
 urriculard
 eC
 entre 
1.ElProjecteCurriculardelCentrerecullelsProjectescurricularsdelesdiferents
etapes que ho configuren. Adapta les finalitats que handedesenvolupar-seen
l'Etapaintegrant,interrelacionades,lesdiferentsfacetesdel'accióeducativadel
Centre,d'acordambelseuProjecteEducatiu. 
2.ElProjecteCurriculardel'Etapainclourà,almenys: 
a)Laconcreciódelsobjectiusdel’Etapa. 
b)Lescompetènciesbàsiques. 
c)Laseqüenciaciódelscontinguts. 
d)Lametodologíapedagògica. 
e)Elsestàndardsielsresultatsd’aprenentatgeavaluables. 

f) Els criteris d'avaluació del grau d’adquisició de les competències i de
l’assolimentdelsobjectiusdel’etapaielscriterisdepromoció. 
g)Lesmesuresespecífiquesperaatendrealadiversitat. 
h) Les mesures de coordinació de cada àrea o matèria amb la resta dels
ensenyamentsimpartitsenelCentre. 


i)Elsprincipisd'organitzacióidefuncionamentdelestutories. 
3.ElProjecteCurriculard'EtapaésaprovatperlaSecciódelClaustredel'Etapai
pels educadors que participen de les accions acadèmiques, formatives o
pastorals de l'alumnat de l'etapa, d'acord amb el procediment que determini
l'equip directiu. En dirigeix l'elaboració, l'execució i l'avaluació la Direcció
Pedagògica. Resulta d'adaptar els currículums establerts per l'Administració
educativa a la realitat de l'escola i a les necessitats de l'alumnat, tenint en
compteelCaràcterPropiielcontextsocioculturaldelcentre. 

Art.5
 7.L
 ap
 rogramaciód
 'Aula. 
El professorat farà la programació d'aula d'acord amb les determinacions del
Projecte Curricular de l'Etapa i en coordinació amb la resta del professorat del
mateixcicleocursiDepartament.  

Art.5
 8.P
 lad
 eP
 astoraliP
 rojeccióS
 ocial. 
El col·legi, fa seu el Document marc de laPastoraliProjeccióSocialdels
centreseducatiusdelaI.T.q
 ueesconcretaenelPlad'AccióPastoral. 
ElPladePastoraldelcentrearticulalaformacióhumanitzadoraambenfocament
cristià, la transmissió delafebasadaenl’experiència,laprojecciósocialcoma
conseqüència de la interiorització cristiana ilaformacióreligiosaquepossibilita
eldiàlegfe-cultura. 
HoelaboralaComissiódePastoralihoaproval'EquipDirectiu 

Art.5
 9.P
 lad
 'Orientació. 
Elnostrecol·legi,faseuelDocumentmarcdelPlad'Orientaciódelscentres
educatiusdelaI.T.queesconcretaenelPladeldepartamentd'Orientació. 
Aquest Pla articula els programes que es desenvolupen d'acord als àmbits
d'actuació del Departament i explicita les funcions dels components del
Departamentaixícomelseufuncionament. 
HoelaboraelDepartamentd'Orientacióihoaproval'EquipDirectiu 

Art.6
 0. P
 lad
 'AccióT
 utorial. 
El centre fa seu elDocumentmarcd'AccióTutorialdelscentresdelaI.T.
El Pla d'Acció Tutorial, (PAT) és un document que defineix i planifica l'acció
tutorial del centre. S’integra en el PEC i enellesrecullelconjuntdefinalitats,
continguts, instruments i estratègies que ajuden a l’educand a desxifrar elseu
horitzódesentitilipermetenanarformulantelseuprojectepersonal. 


Hoelaborenelstutors,coordinatsiassessoratspeldepartamentd'Orientació.Ho
aproval'EquipDirectiu. 

Art.6
 1.P
 lad
 'Atencióa
 laD
 iversitat. 
El col·legi fa seu el Document marc d'Atenció a laDiversitatdelscentres
I.T.Desdelplantejamentd’escolainclusivadesenvoluparàelseuPlad'Atencióa
laDiversitat,entèscomaaccionsiestratègiesd'atencióaladiversitat, d'acord
amblanormativavigent. 
Ho elaborarà el professorat corresponent coordinat pel departament
d'Orientació.Hoaproval'EquipDirectiu. 

Art.6
 2.P
 rojecteL
 ingüístic. 
ElProjecteLingüístic,recullleslíniesd’acciólingüísticadelCentred'acordambla
normativavigentestablertaperl'administracióilarealitatdel'entornenlaqual
estrobaelCentre. 
L'Equip Directiu nomenarà la Comissió del Projecte Lingüístic que elaborarà el
Projecte i s’encarregarà del seu seguiment i avaluació. Estarà format per un
professordecadaetapa. 

Art.6
 3.P
 lad
 eC
 onvivència. 
Elcol·legifaseuelDocumentmarcdelPladeConvivènciadelscentresde
la I.T. i elabora el seu propi pla de convivència, entès com el conjunt
d'estratègies i pautes d'actuació adreçades a la comunitat educativa, en
conformitat amb la normativa vigent. En ells'establiràcomaobjectiuprioritari
fomentar la convivència escolar i facilitar la prevenció de conductes que en
siguin contràries, en cas de produir-se, la seva resolució mitjançant accions i
mesuresacordades. 
Enlasevaelaboració,seguimentiavaluacióparticiparantotselsmembresdela
comunitat educativa en l'àmbit de lessevescompetènciescoordinatspelsCaps
d'Estudisdelesdiferentsetapeseducatives.HoaprovaelConsellEscolar. 

Art.6
 4.P
 lae
 stratègic. 
És el document que recull les línies i prioritza els recursos humans, tècnics,
materials, econòmics, per a assolir amb la major eficàcia els objectius que el
centre educatiu pretén arribar a la visió a mitjan o llarg termini generalment
amb una vigència que oscil·laentre3i5anys.EsconcretaenPlansanuals.És
aprovatperl’Entitattitulariperl’EquipdeTitularitat. 
CadaanyesconcretaenlaProgramaciógeneralAnualdelCentre. 



Art.6
 5.P
 rogramacióG
 eneralA
 nuald
 elC
 entre. 
1 . La Programació General Anual del Centre, basada en l’avaluació i dinàmica
delmateixidelseuentorn,inclourà: 
a)L’organitzacióifuncionamentdelcentre 
b) Les modificacions del Projecte Curriculardel'Etapaderivadesdelresultatde
l’avaluaciódelmateix. 
c)Elshorarisdel'alumnatil'organitzacióbàsicadelprofessorat. 
d)Lesaccionsdeformaciópermanentdelprofessorat. 
e) El procediment d'avaluació dels diversos aspectesdelCentre(adreça,funció
docent,formatius,pastorals)incorporatsalseuProjecteEducatiu. 
f)Elsprojectesaprovatspelsdiferentsdepartamentsocomissions. 
g)Elsplansd'actuacióidemilloraacordatsiaprovatsperl'equipdirectiu. 
h)Lesmesuresd’aplicaciódelpladeconvivènciaperalcurscorresponent.  
2. La Programació General Anual del Centre és elaborada per l'Equip Directiui
informada i avaluada pel Consell Escolar. Participa en la seva elaboració el
ClaustredeProfessorat.Dirigeixlasevaelaboració,execucióiavaluaciól'Equip
Directiu. 
3. El centre desenvoluparà processos de millora contínua de la qualitat per un
adequatcomplimentdelseuProjecteEducatiu. 

Art.6
 6.A
 valuacióiM
 emòriaA
 nual 
1. L'avaluació de l'acció educativa és l'instrument per a la verificació del
complimentdelsobjectiusdelCentreilabaseperal'adopciódelescorreccions
quesiguinpertinentsperaunmillorassolimentdelessevesfins. 
2.L'avaluaciódel'accióeducativaabastatotselsaspectesdelfuncionamentdel
Centre. 
3. El Centre desenvoluparà processos de millora contínua de la qualitat per a
l'adequatcomplimentdelseuProjecteEducatiu. 
4.Elseguimentdel'accióeducativailavaloracióqueesrealitzi,coordinadaper
l'EquipDirectiu,esrecullenl'InformedeRevisiódelSGC5. 
5. En acabar cada curs i en el marc de la Memòria Anual, l'Equip Directiu
prepararà una síntesi de l'avaluació global del centre i en donarà l'oportuna
informacióalConsellEscolar.  



Art.6
 7.M
 odeld
 'organitzacióig
 estió. 
Elmodeld'organitzacióigestiódelscentreseducatiusdelaInstitucióTeresiana
estan recollits en el document “El Secretariado y la Red de Centros de la
Institución Teresiana en España” i en el present Reglament d’Organització i 
Funcionament. 


TÍTOLI
 II 
ÒRGANSD
 EG
 OVERN,G
 ESTIÓI
 P
 ARTICIPACIÓ 


CAPÍTOLI:ÒRGANSUNIPERSONALS. 


Art.6
 8.Ò
 rgansd
 eg
 overn,g
 estióip
 articipació. 
1. Els òrgans de govern, gestió i participació del Centre són unipersonals i
col·legiats. 
2. Són òrgans unipersonals de govern i gestió, la Directora de l’Equip de
Titularitat del Secretariat de centres de la Institució Teresiana, la Direcció de
Centre i la Direcció Pedagògics d’Etapa, l'Administració i el Secretari/a, el
DelegatdeProtecciódeDades.  
3. Són òrganscol·legiatsdegovernigestió,elPatronatdelaFundacióHeura1,
l’EquipdeTitularitat, l'EquipDirectiuielConsellEscolar. 
4.Sónòrganscol·legiatsdeparticipacióelclaustredeprofessorat. 
5. Són òrgans unipersonals de coordinació: Tutor/a, coordinador/a de cicle,
coordinador/adelsDepartamentsdePastoraliProjeccióSocial,elcoordinador/a
del Departament d'Orientació, els coordinador/es dels Departaments Didàctics,
elcoordinador/aTIC,elcoordinador/adelProjectelingüístic. 
6.Sónòrganscol·legiatsdecoordinació:elDepartamentsdePastoraliProjecció
Social, el Departament d'Orientació, els Departaments Didàctics, els Equips de
Tutors,lesComissions,elsEquipsdeCiclei/oNivellielsEquipsDocentsiPlansi
ProgramesdeCentre. 


7. Els òrgansdegovern,gestióicoordinaciódesenvoluparanlessevesfuncions
promoventelsobjectiusdelCaràcterPropiidelProjecteEducatiudeCentreide
conformitatamblalegalitatvigent. 


SeccióPrimera:DirectoradelSecretariatdeCentresIT 
Art.6
 9.C
 ompetències. 
SóncompetènciesdelalaDirectoradel’EquipdeTitularitatdelSecretariatdels
centresdelaInstitucióTeresiana: 
1. Ostentar la representació ordinària de l'Entitat Titular del Centre amb les
facultatsqueaquestaliatorguienelseunomenamentoquelidelegui. 
2. Vetllarperl'efectivarealitzaciódelaIdentitatimissióidelProjecteEducatiu
deCentre. 
3.Nomenaralsòrgansunipersonalsdegovernigestió 
4. Nomenar els representants de l'Entitat Titular en el Consell Escolar i en la
ComissiódeConvivència 
5. Representar a l'Entitat Titular en la Comunitat Educativa, en els òrgans de
govern del Centre, i davant l'Administració educativa, les instàncies civils i
eclesiàstiques. 

Art.7
 0.N
 omenamentic
 essament. 
EsnomenadaicessadaperlaInstitucióTeresiana.Exerceixlasevafuncióperun
períodedequatreanys,renovablesunavegada. 


SeccióSegona:Director/a delCentre 
A
 rt.7
 1.C
 ompetències. 
Les competències del/de la Director/a del centre estan definides a l’annex I:
“TablascomparativassobrelafuncióndirectivaenlosCentrosIT” 

A
 rtículo7
 2.À
 mbit,n
 omenamentic
 essament 
1. El/La directora/a de centre és nomenat/a i cessat/a per la Directora del
Secretariat de Centres Educatius ITprevidiàlegamb l'EquipdeTitularitat,per
unperíodedetresanys,renovablemàximduesvegadesiambacorddelConsell


Escolar. Aquest acord serà adoptat per la majoria absoluta dels membres del
ConsellEscolar. 
2. En cas de desacord, la Directora del Secretariat proposarà una terna de
Professors/es,triantelConsellaunpermajoriaabsoluta. 
3. La durada del mandat del/ de la Director/a de centre serà de 3 anys
renovables.PotsercessatperlaDirectoradelSecretariatpreviacordd'aquesta
ambelConsellEscolar. 
En cas d'absència perllongada del/ de la Director/a de Centre, assumirà
provisionalment les seves funcions fins al nomenament del substitut o
reincorporació,lapersonaquesiguidesignadaperlaDirectoradelSecretariat. 


SeccióTercera:Director/a Pedagògic/ad’Etapa. 


Art.7
 3.C
 ompetències. 
Les competències del/de la Director/a Pedagògic d’Etapa estan definides a 
l’annexI:“TablascomparativassobrelafuncióndirectivaenlosCentrosIT” 

Art.7
 4.À
 mbitin
 omenament. 
1.  AlCentreexistiràunDirector/aPedagògic/aparacadascunadelesetapes
educatives. 
2. LaDireccióPedagògica/aésnomenatperlaDirectoradelSecretariatprevi
diàlegambl'EquipdeTitularitat, iescoltatl’EquipDirectiuiel/laDirector/radel
centre. 
3.  La durada del mandat del/de la Director/a Pedagògic/a serà de 3 anys
renovable un màxim de 2 vegades. Pot ser cessat per la Directora del
Secretariatd'acordamblanormativavigent. 
4.  En casd'absènciaperllongadadel/delaDirector/aPedagògic/aassumirà
provisionalment les seves funcions fins al nomenament del substitut o
reincorporació,lapersonaquesiguidesignadaperlaDirectoradeSecretariat.  

SeccióQuarta:Administració. 
Art.7
 5.C
 ompetències. 
Sóncompetènciesdel'Administrador/a: 
a)Confeccionar,peralasevapresentacióal’EquipdeTitularitatdelSecretariat
deCentresdelaInstitucióTeresiana,il’EntitatTitularialdirector/radelcentro


el pressupost, la memòria econòmica, la rendició anual de comptes del Centre
corresponentacadaexercicieconòmic. 
b) Mantenir informat a l’Equip de Titularitat del Secretariat de Centres de la
Institució Teresiana, l’EntitatTitular, al’EquipDirectiudelamarxaeconòmica
delCentre. 
c)Prepararlamemòriaeconòmica,larendicióanualdecomptesil'avantprojecte
de pressupost del centre corresponent a cada exercici econòmic. Per això,
requerirà i rebrà oportunamentdelsresponsablesdirectesdelsdiversoscentres
decostoslesdadesnecessàries. 
d) Organitzar, administrar i gestionar els serveis de compra i demagatzemde
material fungible, la conservació d'edificis, les obres, les instal·lacions i, en
general,elsserveisdelcentre. 
e) Supervisar la recaptació ilaliquidaciódelsdretseconòmicsqueprocedeixin,
segons la legislació vigent, i el compliment, per part delcentre,delesCOMPL.
obligacionsfiscalsidecotitzacióalaSeguretatSocial. 
f) Ordenar els pagaments i disposar dels comptes bancaris del centre, d'acord
amblesfacultatsquetinguiatribuïdesperpartdel'entitattitular. 
g) Mantenir informat la Direcció general de la marxa econòmica del centre,
facilitantelsinformesquelisiguinrequerits. 
h)Dirigirl'administració,lagestiódelacomptabilitatil'inventaridelcentre. 
i) Gestionar ajudes i subvencions per al centre i orientar l'alumnat i les seves
famíliesenlasol·licituddebeques. 
j) Exercir les tasques d'administració de personal,complintlanormativavigent
relativa a contractació de personal, l'abonament de salaris, les situacions
d'incapacitat i totes les altres circumstànciesqueafectinotinguinaveureamb
incidències de personal, la transmissió de dades a l'Administració educativa
relativa al pagament delegat de nòmines, i la supervisió delcomplimentdeles
disposicionsrelativesaprevencióderiscoslaborals 
k)Coordinaralpersonald'administracióiserveis. 
l) L’observança del programa de compliment normatiu en els aspectes que
afectenalessevescompetències. 
m) Compliramblesfuncionsquelisiguinatribuïdesenmatèriadeproteccióde
dades. 



Art.7
 6.N
 omenamentic
 essament. 
El/l'Administrador/a és nomenat i cessat per la Directora del Secretariat, previ
diàleg amb l'Equip de Titularitat i escoltat l’Entitat Titular i la Direcció/a del
centre. En cas de baixa de llarga durada serà substituït per la persona que
determinilaDirectoradelSecretariat. 

SeccióCinquena:Secretari/a. 
Art.7
 7.C
 ompetències. 
SóncompetènciesdelSecretari: 
a) Organitzar i coordinar el treball del personal adscrit a la Secretaria del
centre. 
b) Tenir al dia els expedients de l'alumnat, preparar les certificacions que
aquests demanin i fer els tràmits relatius als informes d'avaluació i a les
titulacionsacadèmiques. 
c) Visar i signar els documents acadèmics que ho requeresquin, sempre que
aquestacompetèncianoestiguiatribuïdaenexclusivaaunaltreòrgan. 
d)AtendrelacorrespondènciadelcentrequelisiguiencomanadapelDirector/a
General. 
e) Preparar la documentació acadèmica que es presenta anualment a
l'Administracióeducativa. 
f) Elaborar la Memòria anual del centre recollint la informació dels diferents
estamentsresponsablesisotmetre-laal'aprovaciódel'EquipDirectiudelCentre. 
g) Supervisar l’observança del programa de compliment normatiu en els
aspectesqueafectenalessevescompetències. 
h) Complir amb les funcions que lisiguinatribuïdesenmatèriadeproteccióde
dades. 

Art.7
 8.N
 omenamentic
 essament. 
És nomenat i cessat per la Directora del Secretariat a proposta del/de la
Director/adeelcentre,isentitl'EquipDirectiu. 
En cas de baixa temporal de llarga durada, serà substituït per la persona que
determinilaDirectoradelSecretariat. 



SeccióSisena:ElDelegatdeProtecciódeDades. 
És el responsable de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de
dades personals, és nomenat per l’entitat titular i disposa d’autonomia i
independènciarespectedelsaltresmembresdelacomunitateducativa. 

A
 rt.7
 9.L
 esc
 ompetències. 
SóncompetènciesdelDelegatdeProtecciódeDades: 
a) Informar i assessorar a l’Entitat Titular i al personal que dur a terme
tractamentdedadespersonalsdelesobligacionslegalsenaquestamatèria. 
b) Supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades, inclosa
l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació delpersonalque
participaeneltractamentdedadesienlesauditoriescorresponents. 
c)Cooperaramblesautoritatsdecontrol. 
d)Qualsevolaltrequeestableixilanormativavigent. 

Art.8
 0.E
 ln
 omenamentie
 lc
 essament. 
El Delegat de Protecció de Dades és nomenat i cessat per l'entitat titular del
centre. 

CAPÍTOLII.ÒRGANSCOL·LEGIATS 


SeccióPrimera:L’EquipdeTitularitat 
L'Equipdetitularitatexerciràellideratgesobreelconjuntdelaxarxadecentres
i buscarà com a objectiu prioritari una “saviesa de xarxa” que funcioni
interactuantisumantelmillordecadacentre,enelmarcdelamissiódela*IT. 

Art.8
 1.C
 omposició. 
Estàcompostper 
a)LadirectoradelSecretariat 
b) Els coordinador/es d’àrees: Innovació i formadors d’educadors, pastoral i
Projecció Social, Gestió, Extracurricular, Presència i incidència en el mon
educatiu. 
c)Unasecretariatècnica. 



Art.8
 2. C
 ompetències. 
Corresponal'Equipdetitularitatlessegüentscompetències: 
Identitatimissió 
a) Actualitzar els enfocaments i línies fonamentals de desenvolupament de la
IdentitatiMissiódelscentresdela*IT. 
b) Marcar línies comunes a tots els centres en temes fonamentals d'Identitat i
Missió,gestionantadequadamentlasingularitatdecadascun. 
c) Promoure l'actualització dels enfocaments educatius de la xarxa de centres,
encoherènciaamblesclauseducatives*povedanas. 
d) Oferir els suports necessaris perquè la identitat de la *IT impregni i sigui
visibleenlapropostaeducativadelscentresdelaxarxa. 
e)Donaraconèixeralscentresdelaxarxalesúltimesreflexionsilíniesd'acció
de la *IT, acordades en els seus Òrgans de Govern General i del Sector
d'Espanya. 
f) Impulsar la dimensió educativa,cristianaievangelitzadoradelscentresdela
*ITsegonsl'estil*povedano. 
g) Elaborar i/o actualitzar, quan sigui necessari,elReglamentMarcodelRègim
Interior i el Projecte Educatiu Institucional dels centres, així com nous
documentsquepuguinserelaboratenlíniad'identitatimissió. 
h) Establir procediments periòdics de seguiment, contrast i avaluació de la
identitat i missió dels centres, de la proposta educativa, de l'organització i
funcionament,delagestióeconòmicaidelafunciódirectivaidocent. 
i) Estudiar eldiagnòsticdesituaciódecadacentreiaprovarlesmilloresquees
considerinoportunesdinsdel'àmbitdelessevescompetències. 
j)Ferpresentenelmóneducatiulaidentitatimissiódela*IT. 
Relacionsambl'Administracióeducativa 
k) Estudiar les necessitats d'increment i/o disminuciód'unitatsproposadespels
centresi,siescau,presentar-hoalConselldeSector. 
l)Sol·licitaral'AdministracióEducatival'incrementodisminuciód'unitats. 
m) Determinar el règim de jornada escolar del centre, segons la normativa
vigentencadaComunitatAutònoma. 
Gestiódepersonal 


n)Garantirl'acompanyament,suportiproximitatalscentresialsseusdirectius. 
ñ) Aprovar, tenint en compte el procediment establert, els nomenaments i
cessaments del/de la Director/a de Centre, Director/a Pedagógic/a d'Etapa,
Administrador/aimembresdel'EquipDirectiu. 
o) Establir criteris per a l'organització i distribució d'hores del personal dels
centres,d'acordambelques'estableixenelsconveniscol·lectiuscorresponents. 
p)Establircriterisperal'elaboraciódelcalendarilaboralperpartdelscentres. 
q)ProposaralConselldeSectorelscriterisdepolíticadepersonaldelscentres.
Accióeducativa 
r)Coordinarlaplanificaciódelesdiferentsàrees. 
s) Acompanyar els processos d'implantació i desenvolupament de les línies
comunesenelscentres:assessorament,seguimentiavaluació. 
t) Coordinar l'elaboració del PlaEstratègicideFormaciódelaxarxadecentres
peralperíodeestablert. 
Políticaeconòmica,equipamentidotació 
u) Estudiar les compres, vendes o inversions en els immobles o terrenys dels
centres, previ informe de les entitats titulars d'aquests, i proposar-les a la
instànciacorresponent,d'acordalprocedimentestablert. 
v)Proposar a la instància corresponent en funció de les quantitats establertes,
lesinversionsnecessàriesperalamilloradelapropostaeducativadelscentres. 
x) Estudiar i diagnosticar la situació econòmica de cada centro en relació a
patrimoni, finançament i tresoreria, a partir dels informes elaborats per l'àrea 
degestióiferelseguiment. 
y)Determinarl'úsiexplotaciódelslocalsdelscentresiautoritzarelseulloguer
ocessióperaaltresactivitatsendiàlegamblaDirecciódelcentrecorresponent. 
z)Aprovar,previestudidelaqüestió,laprestaciód'activitatscomplementàries,
extraescolars i serveis dels centres, presentada pel coordinador/a de l'Àrea
Extracurricular. 
Innovacióeducativaiformaciódelpersonaldelcentre 
aa) Promoure la formació dels directius, del professorat i del personal
d'administracióiserveis,enlíniad'identitatidequalificacióprofessional. 


bb)Desenvolupariorganitzarlesaccionsformativesprogramades,gestionantel
finançamentcorresponent. 
Relaciófamília-escola 
cc)PromoureidonarsuportalaFederaciód'AMPASilesactivitatsquerealitza. 
RelacionsamblaTitularitat/altres 
dd)Estudiarperquè,siescau,elConselldeSectorproposialConselldeGovern: 
-

La creació, supressió o canvi detitularitatdecentreseducatiusdela*IT
enelsector. 
La sol·licitud d'autorització de noves unitats, línies o ensenyaments o
supressiód'algunadelesexistents. 
La sol·licitud de nous concerts amb l'Administració educativa o l'extinció
delsexistents. 
Elsconvenisambaltresentitatstitularsquesol·licitinala*ITladirecciói
gestiódelsseuscentreseducatius. 

ee) Promoure la interrelació i articulació amb altres entitats iorganismesdela
*ITid'altresinstitucionsdel'entorn,nacionalsiinternacionals. 
ff) Promoure convenis o vincles jurídics amb entitats i organismes de la *IT i
presentar-losperalasevaaprovacióalConselldeSector. 
gg)Proposar criteris per al nomenament de les persones que constitueixen
l'EquipdetitularitatiquehandeserdesignadesperlaDirectoradeSector. 

Art8
 3. N
 omenamentic
 essament.
Les persones que componen l'Equip de titularitatsónanomenadesi/ocessades
per la Directora de SectorprèviaconsultaalConselldeSector.Elnomenament
seràperunperíodedequatreanysrenovableunavegada. 

SeccióSegona:PatronatdelaFundacióHeura1. 
És l’òrgan de Govern, representacióiAdministraciódelaFundacióHeura1,que
executa les funcions que li corresponen segons l’ordenament jurídic i els seus
estatuts. 

Art8
 4.C
 omposició. 
Està compost per 7 membres, quatre de la Institució Teresiana i tres de
l’AssociaciódeParesiMares del’alumnat: 
a.UnPresident
b.Unvicepresident 


c.Unsecretari 
d.Quatrevocals 
Téunaduradadequatreanysrenovableunnúmeroindefinitdevegades. 

Art.8
 5.C
 ompetències. 
ElGovern,representacióiadministraciódelaFundació: 
a) Ostentar les representacions de la Fundació davant autoritats, tribunals i
organismespúblicsiprivats. 
b)VetllarpelcomplimentdelsfinsdelaFundació. 
c)Aprovarelpressupostanual,comptesibalançosdelaFundació. 
d)Controlarlagestióeconòmicadelcentre. 
e)Aprovarelplagenerald’actuaciódelaFundació.
f)Acceptardonacionsiherènciesenbeneficidel’Inventari 
g) Cobrar o percebre els ingressos de qualsevol classe que li corresponen a la
Fundació. 
h)Ordenarpagaments. 

Art.8
 6.N
 omenamentic
 essament: 
Els seus membres són nomenats per la Directora General de la Institució
TeresianaicomunicatalRegistredeFundacions. 
Téunaduradadequatreanysrenovableunnúmeroindefinitdevegades. 

SeccióTercera:EquipDirectiu 
L'Equip Directiu assumeix corresponsablement el funcionament ordinari del
Centreil'impulsdelProjecteEducatiu,atravésdetotalesacciónsacadèmiques
ieducatives. 

Art.8
 7.C
 omposició. 
L'EquipDirectiuestàformatper: 
a)El/Ladirector/adeCentrequepresideixicoordina. 
b)Els/lesdirectors/esd’Etapa. 


c)L'Administrador/a. 
d)Elcoordinador/adePastoral. 
e)Unmembredeldepartamentd’Orientació. 
A les reunions de l'Equip Directiu podrà assistir la Directora del Secretariat o
l'EquipdeTitularitatquanelconsiderioportúolatemàticaelrequereixiipodran
serconvocadesaltrespersones,ambveuperòsensevot,d'acordambelstemes
queesvaginatractar. 
L'EquipDirectiuesreuniràsetmanalment. 

Art.8
 8.C
 ompetències. 
Les competències de l’equip directiu estan definides a l’annex I: “Tablas
comparativassobrelafuncióndirectivaenlosCentrosIT” 

Art.8
 9. N
 omenamentic
 essament. 
Els seus membres són nomenats i cessats per la Directora del Secretariat de
CentresdelaInstitucióTeresiana.Elscàrrecstindranunaduradaordinàriade3
anysrenovables. 

SeccióQuarta:ConsellEscolar 
Art.9
 0.E
 lC
 onsellE
 scolar 
El Consell Escolaréselmàximòrgandegoverniparticipacióirepresentacióde
tota la Comunitat Educativa en el Centre. La seva competència s’estén a la
totalitatdelsensenyamentsconcertatsimpartitsenelCentre.Exerceixlesseves
funcions respectant els drets de l'Entitat Titular, de l'alumnat ielsseusparesi
mares,delprofessoratidelpersonald'administracióiserveis. 

Art.9
 1.C
 omposició. 
ElConsellEscolarestàcompostper: 
a)El/LaDirector/adelCentre. 
b)Tresrepresentantsdeltitulardelcentre. 
c)Unrepresentantdel'Ajuntamenteneltermedelqualmunicipalestrobisituat
elcentre. 
d)Quatrerepresentantsdelprofessorat. 
e)Quatrerepresentantsdelesfamíliesotutorsdel'alumnat. 


f) Dos representants de l'alumnat, a partir del primer curs de l'Educació
SecundàriaObligatòria. 
g)Unrepresentantdelpersonald'administracióiserveis. 
Segons la necessitat, poden participar en lesreunionsdelConsellEscolar,amb
veuperòsensevot,elsDirectors/esd’Etapa. 
Una vegada constituït el Consell Escolar del centre, aquest designarà una
persona que impulsi mesures educativesquefomentinlaigualtatrealiefectiva
entre homes i dones. A les deliberacions del Consell Escolar del centre podran
assistir, amb veu però sense vot, sempre que siguin convocats per a informar
sobreqüestionsdelasevacompetència,elsaltresòrgansunipersonals. 

Art.9
 2.C
 ompetències. 
SóncompetènciesdelConsellEscolar: 
Informar, a proposta de l'entitat titular, el Reglament de Règim Interior del
centre. 
a)Informar i avaluar la Programació General Anual del centre que elaborarà
l'EquipDirectiu. 
b)Aprovar,apropostadel'entitattitular,elPressupostdelcentreenrelacióals
fonsqueprovenendel’AdministracióilaRendicióAnualdeComptes. 
c)Intervenirenladesignaciódel/delaDirector/aPedagògic,d'acordambelque
preveuenelsArt.s43d'aquestReglament. 
d)Intervenirenlaselecciódelprofessorat,d'acordambelquedisposal'art.60
delaLODE,ienl'art.22d'aquestReglament. 
e) Garantir el compliment de lesnormesgeneralssobreadmissiód'alumnesen
elsnivellsconcertats. 
f)Conèixerlesconductescontràriesalaconvivènciaenelcentreil'aplicacióde
lesmesurescorrectores,vetllantperquès'atenguinalanormativavigent.Quan
les mesures disciplinàries adoptades pel director o directora corresponguin a
conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència de centre, el
Consell Escolar, ainstànciademares,paresotutors,podràvalorarlasituaciói
proposar,siescau,lesmesuresoportunes. 
g)Participarenl'aplicaciódelalíniapedagògicaglobaldelcentreeinformarles
directrius per a la programació i la realització de les activitats escolars
complementàries,activitatsextraescolarsiserveisescolars. 


h) Proposar, si s'escau, a l'Administració, l'autorització per establirpercepcions
als pares i mares de l'alumnat per a la realització d'activitats escolars
complementàriesenelsnivellsconcertats. 
i) Aprovar, si s'escau, a proposta de l'entitat titular, les aportacions de les
famílies de l'alumnat per a la realització d'activitatsextraescolarsidelsserveis
escolars,quanaixíhohagideterminatl'Administracióeducativa. 
j) Informar els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals,
esportivesirecreatives,aixícomenlesaccionsassistencialsalesqualselcentre
poguésprestarlasevacol·laboració. 
k)Afavorirrelacionsdecol·laboracióambaltrescentresambfinalitatsculturalsi
educatives. 
l) Participar en l’avaluació de la marxa general del centre en els aspectes
administratiusidocents. 
m) Designar, a proposta de l'entitat titular, una persona que impulsi mesures
educativesquefomentinlaigualtatrealiefectivaentrehomesid
 ones. 
n)Proposarmesuresiiniciativesqueafavoresquinlaconvivènciaenelcentre,la
igualtat,lanodiscriminació,laprevenciódelaviolènciadegènereilaresolució
pacíficadeconflictes. 
o)Nomenarelsseusrepresentantsenlacomissiódeconvivència.  
l)Emetreinforme,apropostadeltitular,sobreelreglamentderègiminteriordel
centre. 

Art.9
 3. F
 uncionament. 
ElfuncionamentdelConsellEscolaresregiràperlessegüentsnormes: 
1.LesreunionsdelConsellEscolarseranconvocadesperDirectorPedagògicdel
Centre qui les presideix. La convocatòria es realitzarà, almenys, amb vuit dies
d’antelació i anirà acompanyada de l’ordredeldia.Quanlaurgènciadelcasho
requereixi, la convocatòria podrà realitzar-se amb vint-i-quatre hores
d’antelació. 
2. El Consell Escolar es reunirà ordinàriament tres vegades a l’any coincidint
ambcadascundelstrestrimestresdelcursacadèmic.Ambcaràcterextraordinari
es reunirà a iniciativa del President, a la seva instànciaosol·licituddel'Entitat
Titularode,almenys,lameitatdelsmembresdelConsell. 
3.Elsconsellerselectesesrenovaranapartsigualscadadosanys.Lesvacants
que es produeixin amb anterioritat al termedelterminidelmandatescobriran
conformeal'establertenlanormativareguladoraenl'àmbitdelaComunitat. 


4. El Consell Escolar quedaràvàlidamentconstituïtquanassisteixalareunióla
meitatmésuneixodelsseuscomponents. 
5. A les deliberacions del Consell podran ser convocats pelpresident,ambveu
però sense vot, els altres òrgans unipersonals i aquelles persones l'informe de
lesqualsoassessoramentestimioportú. 
6.Elsacordshauriend'adoptar-se,almenys,pelvotfavorabledelameitatmés
un dels presents, tret que, per a determinats assumptes, sigui exigida altra
majoria.Encasd’empatelvotdelPresidentseràdecisiu. 
7.Lesvotacionsseransecretesquanhosol·licitiunterçdelsassistentsambdret
avot. 
8.Totselsassistentsguardaranreservaidiscreciódelsassumptestractats. 
9. El SecretaridelConsellEscolarserànomenatpel directordelCentred'entre
els membres del mateix. De totes les reunions el Secretari aixecarà acta. Una
vegada aprovada seràsubscritapelsecretariquedonaràfeambelvistiplaudel
President. 
10. De comú acord entre el/la Director del Centro y el Consell Escolarl'Entitat
TitulardelCentreielConsellespodranconstituirComissionsamblacomposició,
competències, durada i règim defuncionamentqueesdetermininenl’acordde
creació. 
11.Elsrepresentantsdel'alumnatenelConsellEscolarparticiparandetotesles
sevesdeliberacions 

Art.9
 4.L
 'elecció,lad
 esignacióilesv
 acants. 
1. L'eleccióielnomenamentdelsrepresentantsdelprofessorat,delesfamílies,
de l'alumnat, del personal d'administració i serveis en el Consell Escolar i la
coberturaprovisionaldevacantsd'aquestsrepresentants,esfaràdeconformitat
amb el procediment que determini l'entitat titular del centre en el marc de la
normativavigent. 
2. L'Associació de Pares i Mares més representativa designarà un dels
representantsdelesfamílies,corresponentalsnivellsconcertats.  

SeccióCinquena:ClaustredeProfessorat. 
ElClaustredeProfessoratésl'òrgancol·legiatdeparticipaciódelprofessoratdel
Centre. Formen partdelmateixtotelprofessoratiprofessoresd’ensenyaments
curricularsdelCentreielsorientadors. 

Art.9
 5.C
 ompetències. 
1.SóncompetènciesdelClaustredeProfessorat: 


a) Participar de l'elaboració del Projecte Educatiu de centre, de laProgramació
GeneralAnualidel'avaluaciódelcentre. 
b)Serinformatsobrelesqüestionsqueafectinlaglobalitatdelcentre. 
c) Elegir els seus representants en el Consell Escolar, d'acord amb el que
estableixlanormativavigentienelsArt.s66i67d'aquestReglament. 
d) Analitzar i valorar el funcionament general del centre en els seus aspectes
educatius, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions
internesiexternesenquèparticipielcentre. 
e)AprovarelPlad’AtencióalaDiversitat. 
f)Rebreinformaciósobrelaprogramaciódel'acciódocentrealitzadapelsEquips
de professorat i els Departaments didàctics, i vetllar per la coherència i la
continuïtatdelscontingutsdelesdiversesàreesd'aprenentatge. 
g) Fixar i coordinar els criteris sobre avaluació, recuperació i promoció de
l'alumnatapropostadel'EquipDirectiu. 
h) Proposar a l'Equip Directiu del centre i als Equips de Coordinació d'Etapa
iniciatives en l'àmbit de l'experimentació pedagògica i impulsar la seva
realització. 
i)Proposartemesdeformaciópermanentid'actualitzaciópedagògica. 
j) Conèixer i fer conèixer les normes d'organització, de funcionament i de
convivènciadelcentre. 
k)Proposarmesuresiiniciativesqueafavoresquinlaconvivènciaalcentre. 
l) Escollir el representant del professorat en la Comissió de Convivència del
centre; 

m) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i
vetllarperquèaquestess'atenguinalanormativavigent. 
n)Proposarmesuresiiniciativesqueafavoreixinlaconvivènciaenelcentre. 
2.Seccions:ElDirector/adelCentrepodràconstituirseccionsdelClaustrepera
tractar els temes específics de cada nivell o etapa. Cada Secció la formaranel
Professorat de l'Etapa i els Orientadors. Les reunions de les diferents Seccions
estaranpresididespelsDirectors/escorresponents. 
SóncompetènciesdecadaSecció: 


a) Participar en l'elaboració i avaluació del P. Curricular de l’etapa,conformea
lesdirectriusdel'EquipDirectiu. 
b)Coordinarlesprogramacionsdelesdiversesàrees 
c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació de
l'alumnat. 
d) Promoure iniciatives en el camp de la investigació i experimentació
pedagògicaienlaformaciódelprofessorat. 

Art.9
 6.F
 uncionament. 
ElfuncionamentdelClaustreesregiràperlessegüentsnormes: 
1. El Claustre es reunirà tres vegades en l'any i sempre que la Direcció del
centre ho consideri oportú, així com quan hodemanialmenysunatercerapart
dels seus membres. Una de les reunions tindrà lloc al començament de curs i
unaaltraalfinal. 
2.Eldirector/adecentreconvocaipresideixlesreunionsdelClaustre. 
3. La convocatòria es farà, almenys, amb vuit dies d'anticipació i anirà
acompanyada de l'ordre del dia. Quan la urgència del cas ho demani, la
convocatòriaespodràrealitzarambvint-i-quatrehoresd'anticipació. 
4.ElClaustredeProfessoratquedaràvàlidamentconstituïtquanhiparticipinels
dosterçosdelsseusmembres,comptanttotsaquellsqueestrobinenactiu,ésa
dir, excloent-ne els excedents i els que es trobin de baixa o en descans per
maternitatopaternitat. 
5.AlareuniódelClaustre,s'hipotconvocarqualsevolaltrapersonal'informeo
assessoramentdelaqualconsiderioportúelPresident. 
6. El Claustre procurarà prendre les decisions per consens. Quan això no sigui
possible,elsacordss'hand'adoptar,almenys,pelvotfavorabledelameitatmés
undelsassistentsalareunió.Encasd'empat,elvotdelPresidentseràdiriment. 
7. Tots els membres tindran dret a formular vots particulars i que en quedi
constànciaenlesactes. 
8. Les votacions seran secretesquanesreferesquinaqüestionspersonalsoho
demaniunterçdelsassistentsambdretavot. 
9. Tots els assistents guardaran la reserva i la discreció degudesrespectedels
assumptesques'hihantractat. 
10.ElsecretaridelClaustreserànomenatperaquestmateix,apropostadelseu
President. De totes les reunions, el Secretari n'aixecarà acta i queda


salvaguardat eldretaformulariexigirenlasegüentreuniólescorreccionsque
procedeixin. Un cop aprovada l'acta serà subscrita pelSecretari,quedonaràfe
ambelvist-i-plaudelPresident. 
11.AllòassenyalatenelsnúmerosanteriorsésaplicableatoteslesSeccionsdel
Claustre, amb l'excepció que, quan es reunesquin aquestes perseparat,poden
serpresididespelDirectoroDirectora Pedagògic/acorresponent. 
12. Podrà assistir la Directora Titular o l’Equip de Titularitat quan ho consideri
oportú.  


TÍTOLI
 V Ò
 RGANSD
 EC
 OORDINACIÓ. 


Art.9
 7.Ò
 rgansd
 ec
 oordinació. 
1.Elsòrgansdecoordinaciódocentsónunipersonalsicol·legiats. 
2. Són òrgans unipersonals de coordinació el Tutor/a, el coordinador/a/a de
Cicle, el coordinador/a/a del Departament Didàctic, el coordinador/a/a de
PastoraliProjeccióSocial,elcoordinador/a/adeelDepartamentd'Orientació,els
coordinador/es de les Comissions, el coordinador/aTIC,ielscoordinador/esde
Comissions.  
3.Sónòrganscol·legiatsdecoordinaciódocents:elsEquipsdeTutors,elsEquips
de Cicle i/o Nivell, els Departaments Didàctics, El Departament de Pastoral, el
Departamentd'OrientacióilesComissions. 


CAPÍTOLI.ÒRGANSUNIPERSONALS. 


SeccióPrimera:ElLa/Tutor/a. 
És el responsable de la formació integral de cadaalumneideferelseguiment
del seu procés d'aprenentatge i de la sevamaduraciópersonalencol·laboració
amb les famílies i altres educadors del Centre. Per a l'acompliment d'aquesta
funció,elTutors'inspiraenelCaràcterPropiienelProjecteEducatiudeCentre 

Art.9
 8.C
 ompetències. 
SóncompetènciesdelTutor,entred'altres: 


a) Fer el seguiment global dels processos d'aprenentatge de l'alumnat, amb la
intenció de descobrir les seves potencialitats, les habilitats, les dificultats i les
necessitats especials, articular-ne lesresposteseducativesicercarelsoportuns
assessoramentsielssuports. 
b) Coordinar l'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat, presidirla
sessió d'avaluació de l'alumnat del grup que té assignat, donar la informació
adequadaalsinteressatsialsseusparesimares,illiurarl'actad'avaluacióala
Secretariadel'escola. 
c) Conèixer la marxa del grup, i lescaracterístiquesipeculiaritatsdecadascun
del'alumnat. 
d)Adoptarmesuresqueafavoreixinlaintegracióenelgrupdel'alumnatacabats
d'incorporar. 
e) Coordinar l'acció educativa del professorat del grup i la informació sobre
l'alumnat. 
f) Informar elcoordinador/adeCicleielGenerald'Etapasobrelesincidènciesi
les situacions que puguin pertorbar el procés formatiu de l'alumnatil'aplicació
delProjecteCurriculard'Etapa. 
g)Col·laborareficaçmentenl'elaboracióil'aplicaciódelPlad'AccióTutorial. 
h) Fomentar enelgrupd'alumneseldesenvolupamentd'actitudsparticipatives,
lainsercióenl'entornil'educacióenvalors,completantlatascarealitzadaenel
marcdelesàrees. 
i)Assistirelsdelegatsdecursenlasevagestió. 
j) Afavorir en els/les l'autoestima personal i ajudar-los en la superació dels
entrebancsenelsprocessosd'aprenentatgeidelesdificultatsdequalsevolaltre
tipusambl’objectiud'aconseguirunaeducacióintegralielpledesenvolupament
delasevapersonalitat. 
k) Contribuir a l'establiment de relacions fluides amb les famílies del'alumnat,
informar-los de tots aquells assumptes que afectinl'educacióintegraldelsseus
fillsifacilitarlaconnexióentrel'escolailesfamílies. 
l) Participarifacilitarelsprocessosderesoluciódeconflictes,enlamesuraque
així li sia sol·licitat per part de les persones competents de la gestiód'aquests
processosihoestableixilanormativavigentoelsprotocolsd’aplicació. 
m) Fer demediadorenlessituacionsdeconflicteentrealumnesiprofessorat,i
informar-neoportunamentlesfamílies. 


n) Informar al Director/a Pedagògic i/o coordinador/a de Cicle sobre les
situacionsquepodenpertorbarelprocésformatiudel'alumnat/es. 

Art.9
 9.N
 omenamentic
 essament. 
És nomenat pel Director de l'Etapa, tenint en compte elscriterisestablertsper
l'Equip Directiu. Secció Segona: El coordinador/a de Cicle és el professor que
col·labora amb el Director/a de la seva Etapa en la coordinació de l'Acció
EducativadelCicle. 

SeccióSegona:coordinador/adeCicle/Etapa. 
Art.1
 00.C
 ompetències 
a)Col·laborarambelDirector/adeCentreenlacoordinaciódel'acciódocentdel
seucicle. 
b)Responsabilitzar-sedel’aplicaciódelProjecteEducatiuenelseuCicle. 
c)Responsabilitzar-sedelProjecteCurriculardelseuCicle. 
d)CoordinarlaprogramaciódelesAc.ComplementàriesdelCicle.
e)Responsabilitzar-sedel’aplicaciódelSGCenelseucicle. 
f) Informar al Director/a Pedagògic de la seva etapa sobre necessitats del seu
Cicle:formació,recursos? 
g) Responsabilitzar-se del seguiment i avaluació de les tasques derivades del
SGC. 
h)ToteslestasquesquelisiguinencomanadespelDirector/aPedagògicd'Etapa
pertinent. 
Alesetapesd’educacióPrimàriai EducacióSecundàriaelcoordinador/adecicle
éseldirectorPedagògic. 

Art.1
 01.N
 omenamentic
 essament 
ÉsnomenatpelDirector/adecentre,escoltatelDirector/aPedagògicdel'Etapai
tenint en compte els criteris establerts. La seva durada serà de 3 anys
renovables. 

SeccióTercera:coordinador/a/adeDepartamentDidàctic 
El coordinador/a del Departament Didàctic és el Professor que en funció
delegada del Director/a Pedagògic/a es responsabilitza de la coordinació i


desenvolupament dels aspectes de Programació de les Àrees i assignatures
corresponents. 

Art.1
 02.C
 ompetències 
Sónfuncionsdelcoordinador/adeDepartamentDidàctic 
a)ExercirlaCoordinaciódelDepartament. 
b)ConvocarimoderarlesreunionsdelDepartament. 
c) Coordinar el treballdelDepartamentenl'elaboraciódelesprogramacionsde
l’àrea de cada curs, procurant la coherència en la distribuciódelscontingutsal
llarg dels nivells i cicles; en la proposta dels objectius mínims i criteris
d'avaluacióienlaselecciódematerialscurriculars. 
d)Supervisarlesprovesd'avaluacióielsmaterialscurriculars. 
e)Realitzarl'avaluacióiMemòriaanualdelseuDepartament 
f) Assessoraral'AdreçaPedagògicaenl’assignaciódeprofessorataasdistintes
àreesdelseuDepartament. 
g) Assessorar a l'Adreça Pedagògica en la promoció del perfeccionament del
Professorat. 
h) Coordinar el material didàctic necessari (del seu departament) per al
desenvolupamentdelalabordocent. 
i)ElaborarelsoportunsinformessobrelesnecessitatsdelDepartamentperala
confecciódelPressupostanualdeCentre. 

Art.1
 03.N
 omenamentic
 essament 
És nomenat pel Director/a de Centre, escoltat el Director/a Pedagògic/a de
l'etapa i tenint encompteelscriterisestablerts.Lasevaduradaseràde3anys
renovables. 


Secció Quarta: coordinador/a del Departament de Pastoral i
ProjeccióSocial 
Elcoordinador/a/adeelDepartamentdePastoraléselresponsabledepromoure
ianimarl'AccióPastoralenelCentre,tenintencompteelseuCaràcterPropi. 

Art.1
 04.C
 ompetències 
Sóncompetènciesdelcoordinador/adelDepartamentdePastoral: 


a)Convocar,ipresidir,lesreunionsdel'EquipdePastoral. 
b) Coordinar i animar la programació i desenvolupament de les activitats
pastoralsdel'accióeducativadelcentredesdel’enfocamentdelDocumentMarc
dePastoraliAccióSocialdelscentresI.T. 
c) Presentar a l'Equip Directiu el Pla de Pastoral del curs per a la seva
aprovació. d) Coordinar el Departament de Religió, impulsant el procés
d'ensenyament-aprenentatgedel’àreadeReligióieldiàlegfe-cultura. 
e)Col·laborarenlaprogramacióirealitzaciódel'accióeducativadelCentreide
latascaorientadoradelstutors. 
f)Responsabilitzar-sedel’aplicaciódelSGCenelseuàmbit 
g) Animar la coordinació de l'acció pastoral delCentreambladelaParròquiai
l'EsglésiaDiocesana. 

Art.1
 05.N
 omenamentic
 essament. 
Elcoordinador/adePastoraliProjeccióSocialésnomenaticessatperlaDirectora
del Secretariat, previ diàleg amb l'Equip de titularitat i l'Equip Directiu. El seu
nomenamenttindràunaduradade3anys,renovables. 

SeccióCinquena:El/la/coordinador/a/adelDepartament
d'Orientació. 
Éselresponsabledelsserveisd'OrientaciódelCentreiimpulsaicoordinal'Acció
Tutoriald'acordambelProjecteEducatiudeCentre. 

Art.1
 06.C
 ompetències 
LescompetènciesestanindicadesenelPEI(ProjecteEducatiuInstitucional):  
a)ConvocaridirigirlesreunionsdelDepartamentd'Orientació
b) Assessorar al professorat, als òrgans de govern i gestió i a les estructures
organitzativesdelCentre,enl'àmbitdelafunciód’orientació. 
c)Coordinarelsaspectesgeneralsdelafunciód'orientació. 
d) Assessorar i coordinar la planificació i animar el desenvolupament de les
activitatsd'orientaciódel'accióeducativadelCentre. 
e)Desenvoluparprogramesd'orientacióambgrupsd'alumnes. 
f)Responsabilitzar-sedel’aplicaciódelSGCenelseuàmbit 



Art.1
 07.N
 omenamentic
 essament. 
El coordinador/a del Departament d'Orientació és nomenat i cessat per la
DirectoradelSecretariat,previdiàlegambl'Equipdetitularitatil'EquipDirectiu.
Elseunomenamenttindràunaduradade3anys,renovables. 

Secciósisena:coordinadors/esdecomissió 
El coordinador/a/a de la comissió és el responsable de promoure i animar les
accionsproposadesperlacomissió. 

Art.1
 08.C
 ompetències 
Sóncompetènciesdelcoordinador/adecomissió: 
a)Convocar,ipresidir,lesreunionsdel'Equipdelacomissió. 
b)Coordinarianimarlaprogramacióidesenvolupamentdelesactivitatspròpies
del'accióeducativadelcentredesdelprojecteeducatiudecentre. 
c)Presentaral'EquipDirectiulapropostaperalcursperalasevaaprovació. 
d)Col·laborarenlaprogramacióirealitzaciódel'accióeducativadelCentreide
latascaorientadoradelstutors. 

Art1
 09.N
 omenamentic
 essament. 
El coordinador/a de comissió és nomenat i cessat per la Directora del Centre,
escoltatl’EquipDirectiu.Elnomenamentésanualirenovable. 

Secciósetena:Coordinador/adeComunicació. 
El Coordinador/a de Comunicació és nomenat i cessat per la Directora del
Centre,escoltatl’EquipDirectiu.Elnomenamentésanualirenovable. 
Lessevesfuncionsestandefinideseneldocument“PlandeEducacióndelaRed
deCentroseducativosdelaInstituciónTeresianaenEspaña.” 

Seccióvuitena:Elcoordinador/ad’activitatsextraescolars 
Art1
 10.C
 ompetències 
Sónfuncionsdelcoordinador/adelesactivitatsextraescolars: 
a) Elaborar la previsió anual de les activitats escolars i coordinar la seva
realitzacióamblespropostesque,alllargdelcurs,esplantegind’acordambuns
margesprèviamentestablertsd’anticipació. 


b) Donar a conèixer a les famílies
extraescolars. 

la informació relativa a les activitats

c)Elaborarelsbutlletinsinformatiusalesfamíliessobrelesactivitats. 
d)Duratermeelprocésdeselecciódelsmonitorsdelesactivitatsipreveureles
substitucions. 
e)Coordinarlatascadelsmonitorsd’activitatsextraescolars 
f)Resoldreelsconflictesdeconvivènciaquepoguessinsortir. 
g) Vetllar pel compliment de la normativa del centre relacionat amb aquests
activitats. 
h) Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats
realitzades,ques’inclouràalamemòriaanuald’activitatsdelcentre. 

Art1
 11.N
 omenamentic
 essament. 
El coordinador/a d’activitatsextraescolarsésnomenaticessatperlaDirectora
delCentre,escoltatl’EquipDirectiu.Elnomenamentésanualirenovable. 

Secciónovena.El/lacoordinador/aTIC-TAC 
Art1
 12.C
 ompetències 
Gestionar el manteniment de les instal·lacions i dels equips digitals del centre
(aulad’informàtica,dispositiusmòbils,impressores,etc) 
Gestionar el compliment de la reglamentació normativa i els estàndards
tecnològics. 
Assessorar el professorat del centre en l'ús didàctic de les TAC
orientar-lossobrelaformacióenTAC. 

així com

AssessoramentisuportalesiniciativesTACperpartdelprofessoratdelCentre. 
Assessoraralesfamíliessobrelesdiferentsaplicacionsqueutilitzamal’escola. 
Coordinar el projecte “De les Tic a les Tacs” (assessorament, formacions,
reparacions). 
Planificaractivitatsformativesperelprofessorat,l’alumnatilesfamílies. 
Coordinarlacompradelsdiferentsdispositiuselectrònics. 
Coordinarleslíniestelefòniquesid’internetquearribenal’escola. 


Coordinació de diferents aplicacions que ajuden a la comunicació amb les
famílies. 
Estaraldiadelstreballsd’altresCentres,ipromourelarealitzaciód’activitatsen
elCentreiintercentres 

Art1
 13.N
 omenamentic
 essament. 
El coordinador/a de comissió TIC-TAC i cessat per la Directora del Centre,
escoltatl’EquipDirectiu.Elnomenamentésanualirenovable. 

CAPÍTOLII.ÒRGANSCOL·LEGIATS 
SeccióPrimera:EquipsdeTutors. 
L'EquipdeTutorsestàformatpelsTutors/esd'unNivell,CicleoEtapa. 

Art.1
 14.C
 ompetències 
Manté reunions periòdiques amb la finalitat d'assegurar la coordinació de les
sevestasques.Avaluaelprocésdeformacióintegraldel'alumnat/es.Procurales
ajudes per a l'orientació vocacional i professional de l'alumnat/es. El treballde
l'equipdetutors/eséscoordinatpelcoordinador/adelDepartamentd'Orientació
del'Etapacorresponent. 

SeccióSegona:EquipDocent 
L'EquipDocentestàformatpelprofessorat/esd'unCiclei/oetapaicoordinatpel
responsabledelCiclei/oetapa. 

Art.1
 15.C
 ompetències 
a)RealitzarlaconnexióinterdisciplinardelCiclei/oetapa. 
b)Proposaralclaustrecriterisgeneralsd'avaluació. 
c) Col·laborar en l'elaboració dels projectes, adaptacions i diversificacions
curriculars. 
d)Proposariniciativesiexperiènciespedagògiquesididàctiques. 
e) Avaluar als alumnes/es, decidir sobre la seva promoció i sobre la concessió
delstítols. 
f)Analitzarelfuncionamentdelseuciclei/oetapasegonselSGC. 

SeccióTercera:DepartamentsDidàctics. 
Són els Òrgans encarregats d'organitzar, desenvolupar i avaluar els
ensenyaments propis de les àrees corresponents i de les activitats que se'ls


encomanin, dintre de l'àrea de les seves competències. Està constituït pel
professoratqueimparteixlesdiferentsàreesquepertanyenalDepartament.No
hipothaverdepartamentsdidàcticsunipersonals.Entotcas,s’hand’agruparles
àreeseducativesperàmbitsambàreesrelacionatsentresi. 

Art.1
 16.C
 onfiguracióic
 omposició. 
Anivellcentreexistiranelssegüentsdepartaments: 
a) LlenguaAnglesa 
b) EducacióF
 ísica 
c) ReligióCatòlica 
Enlesetapesd'ESOexistiranelssegüentsdepartaments: 
a)Comunicació:LlenguaCatalana,LlenguaCastellana. 
b) Ciències, tecnologia i Matemàtiques: Ciències de la Naturalesa, Biologia i
Geologia,Matemàtiques,Tecnologia 
c)Socials:CiènciesSocials,IAEE,CulturaClàssica. 
d)Artístic:EducacióPlàstica,Música 

Art.1
 17.C
 ompetències: 
a) Elaborar els Projectes Curriculars delessevesàreesenelmarcdelPCdela
sevaetapa 
b)Garantirlacoherènciaenlaprogramacióverticald'àrea. 
c) Col·laborar en l'elaboració de les adaptacions idiversificacionscurricularsde
lessevesàrees. 
d) Establir els objectius mínims i els criteris d'avaluació per a les avaluacions
extraordinàriesdelesdiferentsàrees. 
e) Proposar iniciatives i experiènciespedagògiquesididàctiquesenrelacióamb
lessevesàrees. 
f) Elaborarpropostessobrenecessitatsderecursosideformaciódelsmembres
dedepartament. 

SeccióQuarta:ComissiódePastoral. 
La Comissió de Pastoral és l'òrgan responsable d’animar i coordinar l'acció
evangelitzadoraipastoraldelcentre desdel’enfocamentdelDocumentmarcde
pastoral i Projecció social dels centres IT. Assumeix també la coordinació de
l’àreadereligió. 



Art.1
 18.C
 onfiguracióic
 omposició. 
Estaràintegratpelssegüentsmembres: 
a)Elcoordinador/adePastoralquepresideixicoordina. 
c)Unrepresentantdecadascundelsciclesdelesdiferentsetapeseducatives. 


Art.1
 19.C
 ompetències 
a) Impulsar i animar l'acció pastoral el centre amb la col·laboració del
professorat, tutors, famílies ialtrescol·laboradors,seguintlespautesdelaRed
deCentrosEducativosIT. 
b)Col·laboraractivamentenelProjecteEducatiudelcentreenactivitatsquefan
referènciaaldiàlegfe-ciència,al'educacióenlifeialcompromíssocial. 
c) Facilitar la inserció de la comunitat cristiana del centre i la seva acció
evangelitzadoraenlarealitatpastoraldelaparròquiaidel’esglésiadiocesana. 
d) CoordinareltreballdelDepartamentenl'elaboraciódelesprogramacionsde
l’àrea de ERE de cada curs, procurant la coherència en la distribució dels
continguts al llarg dels nivells i cicles; en la proposta dels objectius mínims i
criterisd'avaluacióienlaselecciódematerialscurriculars. 
e)Supervisarlesprovesd'avaluacióielsmaterialscurriculars. 
f)Realitzarl'avaluacióiMemòriaanualdelseuDepartament 

SeccióCinquena:ElDepartamentd'Orientació. 
Éselresponsabledecoordinarl'orientaciópersonal,acadèmicaiprofessionalde
l'alumnat,aixícoml'acciótutorialil’ofertacurricularadaptadaidiversificadaial
seutornunsistemadesuportalsalumnesielseucontext,alprofessorat,ales
famíliesialcentre.

Art.1
 20.C
 onfiguracióic
 omposició. 
Integren el Departament d'Orientació: Els Orientadors/es, el professorat de
pedagogia terapèutica (PT), els tutors/es, els auxiliars lingüístics (AL) , el
professorat d’Atenció a la Diversitat (AD), els auxiliarstècnicseducatius(ATE), 
desuportal'alumnatdeNESE. 

Art.1
 21.C
 ompetències: 
a) Coordinar l'elaboració, realització i avaluació de les activitatsd'orientacióde
l'accióeducativadelCentre. 


b)AssessorartècnicamentalsòrgansdelCentreenrelacióamblesadaptacions
curriculars,elsprogramesdereforçeducatiuielscriterisd'avaluacióipromoció
d'alumnes. 
c)Proporcionaralsalumnesinformacióiorientaciósobrealternativeseducatives
iprofessionals. 
d) Elaborar activitats, estratègies i programes d'orientació personal, escolar,
professionalidediversificaciócurricular. 
e)Aplicarprogramesd’intervencióorientadorad'alumnes. 
f) Realitzar, si correspon, l'avaluació psicopedagògica individualitzada de
l'alumnatielaborarpropostesd'intervenció. 
g)Coordinar,donarsuportioferirsuporttècnicaactivitatsd'orientació,tutoria,
ideformacióiperfeccionamentdelprofessorat. 
h) Col·laborar amb la Comissió de Convivència en la prevenció i solució dels
problemesconductualsideconvivènciadelcentre. 

SeccióSisena:EquipdeComunicació 
Art1
 22.C
 ompetències. 
Les funcions de l’Equip de Comunicació està definit en el document “Plan de
Educación de la Red de Centros educativos de la Institución Teresiana en
España.” 

Art1
 23.C
 onfiguracióic
 omposició. 
L’equip de comunicació està format com a mínim, i en la mesura que sigui
possibleperunprofessordecadaetapaeducativa. 

SeccióSetena:Altrescomissions 
Art1
 24.S
 óna
 ltresc
 omissions: 
Comissió de Salut i benestar, comissió TIC-TAC, comissió de Normalització
lingüística,comissiód’ArtiHort,comissióMussol. 

Art1
 25.C
 onfiguracióic
 omposició: 
Lescomissionsestanformatscomamínim,ienlamesuraquesiguipossibleper
unprofessordecadaetapaeducativa. 



Art.1
 26.C
 ompetències: 
a)Proposaralclaustreprojectesdecentretransversals. 
b) Realitzar la connexió interdisciplinar del
holística. 

projecte des d’una perspectiva

c)Determinarelsobjectiusanualsdecadaprojecte. 
d) Proposar iniciatives i experiències pedagògiques i didàctiques relacionades
ambelsprojectesatotl’alumnatdelcentre. 
e) Elaborar propostes sobre necessitats de recursos i de formació del personal
implicat. 
e)Avaluarelprojecteiproposarsuggerimentsdemillora. 


TÍTOLV
  
CONVIVÈNCIAA
 LSC
 ENTRESD
 OCENTS 


Art.1
 27.E
 nr elacióa
 lC
 entre. 
Les normes de Convivència en el Centre les han de cumplir l’alumnat, i
coherentementtotelpersonaldelcentre. 
Les normes de convivència diàries es troben a l’annex II “Per una bona
convivència”. 


CAPÍTOLI:NORMESDECONVIVÈNCIA 
Art.1
 28. Elaboraciód
 elesn
 ormesd
 ec
 onvivència 
El funcionament dels centres educatius fa necessàries la concrecióil’adaptació
de les normes de convivència a la realitat i aladiversitatdelcentre.Aquestes
normes de convivència s’han de recollir en el reglament d’organització i
funcionamentis’hand’adaptaralmarcpropidelsDecretsvigents. 

Art.1
 29. Reglamentd
 ’organitzacióif uncionament 
1. El reglament d’organització i funcionament és el document institucional del
centre en què esconcretenlesnormesd’organització,participacióiconvivència
quegaranteixenelsmecanismesafavoridorsdel’exercicidelsdretsdel'alumnat


i dels seus deures, les estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb
especial esment als processos de mediació escolar i de negociació d’acords
educatius, així com les correccions que corresponguin per a les conductes que
incompleixen les normes de convivència, de conformitat amb el que disposa
aquestDecret. 
2. El reglament d’organització i funcionament ha de preveure els mecanismes
bàsics del funcionament de la comissió de convivència, d’acord amb el que
s’estableixenl’Art.32d’aquestDecret. 
3.Elreglamentd’organitzacióifuncionamenthad’especificar,entred’altres,els
instrumentsielsprocedimentsd’informacióicomunicacióalesfamílies,aixícom
elsprotocolsd’actuacióenrelacióambl’absentismeescolar. 
4. El reglament d’organització i funcionament ha de ser elaborat per l’equip
directiu, amb la participació efectiva de tots els sectors de la comunitat
educativa. El Claustre de Professorat n’ha d’informar i posteriorment el consell
escolardelcentrel’had’aprovar. 
5. El reglament d’organització i funcionamentnopottipificarconductesobjecte
decorrecciónoprevistesenaquestDecret,niestablirmesurespercorregir-les. 

 rt.130. Normesd’úsdelesTICiderespectealaprivacitatiala
A
pròpiaimatge 
1. L’alumnat no poden fer ús del mòbil al centre, ni de cap altre aparell
electrònicquenos'utilitzicomarecursdidàctic. 
2. Si un/a alumne/a incompleix aquesta norma, l'aparell serà retingut pel
professor que observi aquest fet. Retirat la targeta i lliurat al propietari/a, 
portaràeldispositiualasecretariadelcentreinoméspodràserrecollitpelpare
omareorepresentantslegals. 
3. La utilització d'aquests mitjans per a la gravació d'imatges o sons en
qualsevol espai del recinte escolar es considera una conducta greument
perjudicialperalaconvivènciadelcentre. 
4. Es consideraran agreujants els casos: Que atemptin contra la dignitat o
integritatdequalsevolcomponentdelacomunitateducativa;Enquèesregistrin
actes de violència, assetjaments, baralles, etc.; En què es doni divulgació de
qualsevold'aquestsregistres 

CAPÍTOLII:PLANSICOMISSIONSDECONVIVÈNCIA. 
Art.1
 31.P
 lansd
 ec
 onvivència 
1. Els centres educatius han de disposar d’un pladeconvivència,entèscomel
conjuntd’estratègiesipautesd’actuacióadreçadesalacomunitateducativaper


fomentar laconvivènciaescolarfacilitantlaprevenciódeconductescontràriesa
aquestaconvivènciailaresoluciódesituacionsconflictives. 
2. Els plans de convivència dels centres docents formen part del projecte
educatiu i els objectius s’han de reflectir en els procediments establerts en el
reglament d’organització. La programació general anual ha de recollir les
actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència
queperaaquellcursesconsiderenprioritaris. 
Elplad’acciótutorialhad’integrarlesmesuresinclosesenelpladeconvivència
adreçades a proporcionar als alumnes habilitats socials i emocionals, de
resoluciópositivadelsconflictesideprevenciódelaviolènciadegènere. 
3.Elpladeconvivènciahadeserelaboratamblaparticipaciódetotselssectors
de la comunitat educativa. L’equip directiu ha de vetllar perquè aquesta
participació es faci efectiva. La comissió de convivència ha d’elaborar i, si cal,
revisarlapropostaderedaccióomodificaciódelpladeconvivència,d’acordamb
les directrius del consell escolar del centre i les propostes del claustre de
professorat i les associacions de maresiparesd’alumnes,tenintencompteles
característiquesdel’entornescolarilesnecessitatseducativesdel'alumnat. 
4. Els centresdocentshandetenirencomptelespropostesdel'alumnat,dela
juntadedelegatsi,sin’hiha,delesassociacionsd’alumnesdelcentre. 
5.Elconsellescolardelcentrehad’aprovarelpladeconvivència. 
6.Lamemòriaanualdelcentrehad’incloure,enunapartatespecífic,l’avaluació
i la valoració que es fa de les actuacions previstes en la programació general
anual dirigides a millorar determinats aspectes de la convivència al centre.
Aquestapartatdelamemòria,elaboratperlacomissiódeconvivènciaiaprovat
dinslamemòriaanualpelconsellescolardelcentre,s’hadetrametre,apartde
larestadelamemòria,al’InstitutperalaConvivènciail’ÈxitEscolarabansdel
dia30desetembredelcurssegüent. 

Art.1
 32.C
 ontingutsd
 elsp
 lansd
 ec
 onvivència 
Sens perjudici que els centres docents disposin d’autonomia per formular i
aprovar els plans de convivència escolar, aquests han d’incloure, almenys, els
elementssegüents: 
1.Característiquesientorndelcentreeducatiu: 
a)Descripciódelescaracterístiquesdelcentreidel’entornquesiguinrellevants
peral’elaboraciódelpladeconvivència. 
b) Estudi i valoració de la convivència al centre, amb la identificació i l’anàlisi
delsaspectesqueafavoreixenodificultenlaconvivència. 


c)Estudiivaloraciódeltractamentdelaigualtatentreambdóssexesisituacions
deviolènciaperqüestiódegènere. 
d)Respostesqueelcentredónaalessituacionsdeconflicte.Graud’implicaciói
participació del professorat, de l'alumnat i de les famílies en la resolució dels
conflictes. 
e)Relacióambelsserveissocials,sanitarisod’altretipusirecursosdel’entorni
delacomunitat. 
2. Objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament dels plans a fi
d’assolir la finalitat general de millorar la convivència als centres educatius.
Entred’altres,handepreveure: 
a) Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat
educativa. 
b)Promourelaparticipaciódel'alumnatidelesfamílies. 
c)Impulsarlesrelacionspositivesentreelsmembresdelacomunitateducativa. 
d)Prevenirelsconflictesi,sise’nprodueixen,facilitar-nelagestiópositiva. 
e)Prevenirlaviolènciaperraódegènereil’assetjamentsexual. 
3. Propostes de formació per a tota la comunitat educativa,
prevencióilagestiópositivadelsconflictes. 

adreçades a la

4. Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats: persones
responsables d’aquestes accions, línies d’actuació i metodologia, aspectes
organitzatius, desenvolupament d’activitats,temporalització,mitjans,materials,
etc. 
5. Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes, amb
esment especial als processos de mediació escolar i de negociació d’acords
educatius. 

Art.1
 33.E
 lc
 oordinador/a/ad
 ec
 onvivència 
Llevat de casos excepcionals degudament autoritzats per la Conselleria
d’Educació i Cultura, el centre educatiu ha de disposar d’un coordinador/a de
convivència,elqual,entred’altres,télesfuncionssegüents: 
a)Coordinarlesaccionsprevistesenelpladeconvivència. 
b)Ferdenexederelaciódelacomunitatescolarambl’Administracióeducativai
amb l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, sens perjudici de les
competènciesderepresentaciólegalmentatribuïdesaldirectordelcentre. 



A
 rt.1
 34.E
 l/Lac
 oordinador/ad
 eC
 oeducacióiI
 gualtat. 
És la persona responsable de vetllar pel respecte dels principisd’igualtatidels
drets de tots els membres delacomunitateducativa,ambindependènciadela
sevaidentitatoexpressiódegènereoorientaciósexual. 
1. El Consell Escolar, a proposta del Director/a de centre, nomena el
coordinador/adeCoeducacióiIgualtatentreelpersonaldelcentre. 
2.Corresponalcoordinador/adeCoeducacióiIgualtat: 
a) Proposar a la direcció del centre, en coordinació amb el coordinador/a de
Convivència, els canvis al projecte educatiu per potenciar el principi de
coeducació. 
b)Participarentoteslesfasesdel’elaboraciódelPlad’Igualtatquanaquestsigui
obligatoriol’EntitatTitularhagideciditvoluntàriamentlasevaimplantació. 
c)Vetllarperquèelsplans,protocols,mesuresiqualsevolaltreinstrumentdirigit
al manteniment de la convivència, prevenció i resolució de conflictes incloguin
elsprincipisdelacoeducació. 
d) Col·laborar amb el l’Equip Directiu, el Claustre i el Departament dePastoral
perquè el principi de coeducació sigui present en les seves decisions i tasques
d’ensenyament. 
e)Col·laborarenl’elaboraciódelmaterialdidàcticperquèincorporielprincipide
coeducació i afavoreixi la responsabilitat de l'alumnatenladefensadelprincipi
d’igualtatienelseucomportamentalcentre,alesxarxessocialsicomafuturs
adults.  
f) Col·laborar amb el personal d’administració i serveis per impulsar el principi
d’igualtatdegènereiajudar-losaevitarsituacionsdediscriminació. 
g) Quan així se’l demani, intervenir en la investigació i resolució de conflictes
relacionatsambdiscriminacióoassetjamentperraód’orientaciósexual,identitat
oexpressiódegènere. 

Art.1
 35.C
 omissiód
 ec
 onvivència 
1.S’hadeconstituirunacomissiódeconvivènciaacadacentre. 
2.Lacomissiódeconvivènciahad’estarintegradaperlespersonessegüents: 
a)Ladirecciódelcentre,quelapresideix. 
b) El/a Director/a Pedagògic d'Etapa, que la presideix en cas d’absència del
director/a. 


c)L’orientadordelcentre. 
d)Elcoordinador/adeconvivència. 
e)Elcoordinador/adeCoeducacióid’Igualtat 
f) Un representant del professorat, elegit entre els docents del centre per ells
mateixos. 
g) Un representant del personal d’administració i serveis, elegit entre les
personesquel’integrenperellsmateixos. 
h) Un representant de les famílies i tutors legals de l'alumnat, designat per
l’associaciódemaresiparesmésrepresentativadelcentre. 
i) Un representant de l'alumnat, designatperlajuntadedelegatso,sin’hiha,
perl’associaciód’alumnes. 
3. Atenent la realitatdecadacentre,elconsellescolarpotincorporarmésd’un
representant de cada sector de la comunitat educativa i propiciar que hi
participinelsrepresentantselegitsperlesassociacionsconstituïdes,aixícomun
membredel’equipd’orientació. 

Art.1
 36.F
 uncionsd
 elac
 omissiód
 ec
 onvivència 
1.Lesfuncionsdelacomissiódeconvivènciasón: 
a) Participar en l’elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i
modificacionsposteriors. 
b)Ferelseguimentdel’aplicaciódelpladeconvivènciaescolaricoordinar-la. 
c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a
millorarlaconvivènciaqueesduguinatermealcentreeducatiu. 
d) Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la
negociaciód’acordseducatius. 
e)Impulsarelconeixementil’observançadelesnormesdeconvivència. 
f)Elaborarlapropostad’informeanualdelpladeconvivència. 
g) Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la
convivència. 
2.Lesfuncionsdelescomissionsdeconvivèncias’hand’exercirsensperjudicide
les que tenen atribuïdes, en matèria d’aplicació de les normes de convivència,
elsòrgansdegovern,unipersonalsocol·legiats,alscentresdocents. 



Art.1
 37.F
 uncionamentd
 elac
 omissiód
 ec
 onvivència 
1.Elreglamentd’organitzacióifuncionamentdelscentresdocentshad’incloure,
com a mínim, les pautes de funcionament de la comissió de convivència, el
calendaridereunionsielsmecanismesdedifusiódelespropostesformulades. 
2. La comissió de convivència s’hadereunir,almenys,unavegadaaltrimestre
per analitzar les incidències produïdes, les actuacions duites a terme i els
resultats aconseguits en relació amb l’aplicació del pla de convivència, com
tambéperelaborarielevaralaconsideraciódelconsellescolardelcentrenoves
propostespermillorarlaconvivència. 

Art.138.S
 erveid
 em
 ediacióe
 scolar 
1. Per a implementar la mediació escolar s’ha de crear un servei de mediació
escolar, coordinat preferentment pel coordinador/a de convivència i formatper
lespersonesdelacomunitateducativaquehaginrebutformacióespecíficasobre
mediacióescolariestiguinenactiucomamediadores. 
2.Elserveidemediacióté,entred’altres,lesfuncionssegüents: 
a) Proposar alacomissiódeconvivènciaelprojectedefuncionamentdelservei
demediació. 
b) Coordinar amb la direcció, o amb la persona que aquesta delegui,
l’organitzaciódelesmediacionsqueesduguinatermealcentre. 
c)Impulsarladifusióielfuncionamentdelserveidemediació. 
d)Coordinarlaformaciódenousmediadorsescolars. 
e) Mantenir un registre de les mediacions duites a terme al centre educatiu i
informarl’equipdirectiudelsresultatsobtinguts. 


CAPÍTOLIII:ESTRATÈGIESDEPREVENCIÓIGESTIÓDE
CONFLICTES 
SeccióPrimera:Lamediacióescolar 


Art.1
 39.D
 efinicióià
 mbitd
 ’aplicació 
1.Lamediacióescolarésunaestratègiaderesoluciódeconflictesmitjançantla
intervenció d’una tercera persona, imparcial i amb formació específica, amb
l’objected’ajudarlespartsaobtenirperellesmateixesunacordsatisfactori. 


2.Elprocésdelamediacióescolarespotemprarcomaestratègiapreventivaen
la gestió dels conflictes entre les persones integrants de la comunitat escolar,
malgratquelesconductesgeneradoresdelsconflictesnoestiguintipificadescom
acontràriesogreumentperjudicialsperalaconvivènciaalcentre. 
3. Es pot oferir la mediació escolar per resoldre conflictes generats per
conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument
perjudicials per a la convivència del centre, d’acord amb elqueestableixenels
capítols II i III del títol V d’aquest Decret, llevat que es doni alguna de les
circumstànciessegüents: 
a) En el cas de conductes greument perjudicialsperalaconvivènciaoquanhi
concorrialgunadelescircumstànciesaccentuadoresques’esmentenenl’apartat
2del’Art.47d’aquestDecret. 
b)Quans’hagiempratviolènciagreuointimidació. 
c)Quanlamediacióescolars’hagiutilitzatreiteradamentambelmateixalumne,
durantelmateixcursescolar,sensehaverobtingutresultatssatisfactoris. 
4. La mediació escolar es pot oferir com a estratègia de reparació o de
reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora, per tal de restablir la
confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en
situacionssemblantsqueespuguinproduir. 

A
 rt.1
 40.P
 rincipisd
 elam
 ediacióe
 scolar 
Lamediacióescolarreguladaenaquesttítolesbasaenelsprincipissegüents: 
a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són
lliuresd’acollir-seonoalamediacióescolar,itambédedesistir-neenqualsevol
momentdelprocés. 
b) La imparcialitat de la persona o les persones mediadores, que han d’ajudar
els participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució nimesura
concreta, ni prendre-hi part. La persona o les persones mediadores no poden
tenir cap relaciódirectaniambelsfetsniamblespersonesquehanoriginatel
conflicte. 
c) La confidencialitat, que obliga les persones que participen en elprocésano
revelar a persones alienes la informació confidencial que obtenguin, llevat dels
casosprevistsenlanormativavigent. 

Art.1
 41.I
 nicid
 elam
 ediacióe
 scolar 
1. El procés de mediació escolar, amb caràcter preventiu, es pot iniciar a
instància dequalsevolmembredelacomunitateducativa.Quanestractidefer
de mediador per resoldre conflictes generats per conductes de l'alumnat
contràries a les normes de convivència o que les perjudiquen greument, la


mediació escolar s’ha d’iniciar a instància de la direcció del centre o de la
comissiódeconvivència. 
2. Quan la mediació s’iniciï amb caràcter preventiu, el servei de mediació del
centre ha deproposarlapersonaopersonesmediadoresentreelsmembresde
la comunitat educativa amb formació en mediació escolar. Quan es tracti
d’intervenir per resoldre conflictes generats per conductes de l'alumnat
contràries a les normes de convivència o que les perjudiquen greument, la
Direcció, en coordinació amb el servei de mediació del centre, ha de proposar
una o més persones mediadores entre els membres de la comunitat educativa
ambformacióenmediacióescolar. 
3. Quan els processos de mediació escolar s’iniciïn durant la tramitació d’un
procedimentdisciplinari,elcentrehadedisposardelaconfirmacióexpres-sade
l’alumnei,siésmenor,delsseuspareimareotutorsenunescritdesol·licitud
adreçataladirecciódelcentreonconstil’opcióperlamediacióescolar,aixícom
lavoluntatdecomplirelscompromisosaquès’arribi. 
4. En el cas que la direcció contesti favorablement a la sol·licitud, s’ha de
suspendreprovisionalmentelprocedimentdisciplinari,s’interrompenelsterminis
de prescripció prevists per a cada un delsprocedimentsd’aplicaciódemesures
correctores i es pot revisar l’adopció de les mesures provisionals recollides en
l’Art.61. 

Art.1
 42.D
 esenvolupamentd
 elam
 ediacióe
 scolar 
La personaolespersonesmediadoreshandeconvocarunatrobada,omés,de
lespersonesimplicadesenelconflicteperescoltar-nelesversionsifacilitarque
arribinaunacord. 

Art.1
 43.A
 cabamentd
 elam
 ediacióe
 scolar 
1. Els acords presos en un procés de mediació escolar s’han de recollir i
formalitzarperescrit. 
2. En el cas de la mediacióescolariniciadaperresoldreconflictesgeneratsper
conductesdel'alumnatqueincompleixenlesnormesdeconvivència,sielprocés
de mediació finalitza sense acord, o s’incompleixen els pactes dereparacióper
causa imputable a una de les parts, la persona mediadorahohadecomunicar
per escrit a la direcció del centre, que ha d’adoptar alguna de les mesures
següents: 
a) En el cas de conductes contràries a les normes de convivència o que les
perjudiquengreument,had’iniciarelprocedimentdisciplinari. 
b) Si s’hagués iniciat el procediment, la direcció del centre n’ha d’ordenar la
continuació. Des d’aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis prevists


pelprocedimentperaplicarmesurescorrectoresiespodenadoptarlesmesures
provisionalsprevistesenl’Art.61d’aquestDecret. 
3.Quannoespuguiarribaraunacorddemediacióperquèunadelespartsno
accepta la mediació escolar, les disculpes de l’alumne o el compromís de
reparacióoferthandeserconsideratscomunacircumstànciaquedisminueixla
gravetat de l’actuació d’aquesta part, d’acord amb el que disposa l’Art. 47.1
d’aquestDecret. 
4. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment en
quènotimancadecol·laboracióenalgunadelespartsparticipantsol’existència
de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de
mediacióescolarambelsprincipisestablertsenaquesttítol. 
5.Elprocésdemediacióescolars’haderesoldreenunterminimàximdequinze
dies a partir de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars
interrompenelcòmputdeltermini. 

Secciósegona:Lespràctiquesrestaurativesielscerclesde
diàleg 


Art.1
 44.D
 efinicióià
 mbitd
 ’aplicació 
1. Les pràctiques restauratives constitueixen un ventall d’eines que permeten
prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte en diferents
àmbits(familiar,educatiu,social,laboral,judicialicomunitari)pertaldemillorar
la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per
aquestes situacions. Sense renunciar als beneficis evidents de la mediació,
apostamtambéperladifusiódelespràctiquesrestauratives(PR)comafilosofia
deconvivènciacomplementàriaalamediació. 
2. Existeixen diferents tipus de pràctiques restauratives que ofereixen tot un
ventall d'eines i tècniques senzilles de prevenció, de construcció del sentiment
depertinençaalgrupialacomunitat,demilloradelesrelacionspersonals...: 
•

Declaracionsoexpressionsafectives. 

•
Cercles de diàleg o restauratius de caire preventiu i/o educatiu i per
gestionarconflictesmenors. 
•
Reunions restauratives de caire més formal per resoldre conflictes amb
majorimpactealacomunitato,finsitot,implicacionslegals. 
•

Reunionsdepresadedecisionsfamiliars. 


3. El procés de les pràctiques es pot emprarcomaestratègiapreventivaenla
gestiódelsconflictesentrelespersonesintegrantsdelacomunitatescolar. 
4.Espotoferirlesreunionsrestaurativesperresoldreconflictesentredesiguals,
ambdesequilibrideforcesoambtercerespersonesafectades. 
5. La clau consisteix a fer-ne un desplegament global; això implica fer un ús
consistent d’una manera de pensarrestaurativaentoteslesaulesiperpartde
tot l’equip educatiu, ésadir,l’adopciósistemàticadelaculturaielsvalorsque
l’enfocamentrestauratiuproposa. 

Art.1
 45.P
 remissesd
 elesp
 ràctiquesr estauratives 
Podem trobar el seu origenenelmovimentdejustíciarestaurativaalsanys70
queesbasenenlessegüentspremisses: 
-

Totconflicterepresentaunaoportunitatd’aprenentatge. 

-

L’ésser humà és més feliç, cooperatiu i es mostra més predisposat afer
canvisenelseucomportamentquanestreballaambellinoperocontra
ell. 

-

Mésenllàdecàstigsisancions,lajustícias’hadecentrarenlareparació
delsdanysocasionats:ésfonamentalqueelsofensorsassumeixinlaseva
responsabilitatiquelespersonesofesestinguinlapossibilitatd’expressar
elsseussentimentsiemocions. 

-

Millorarlaconvivènciaimplicanecessàriamentmodificarlanostramanera
decomunicar-nosambelsaltresmitjançant: 
-

Les declaracions afectives o expressions dels propis sentiments i
emocions en relació al comportament de l’altre. Són molt
recomanables pel seu caràcter preventiu a qualsevol situació
d’interaccióinterpersonal. 

-

Les preguntes afectives, formulades de tal manera que faciliten la
gestiópositivadelconflicte. 

Art.1
 46.P
 rincipisd
 elesp
 ràctiquesr estauratives. 
Elsprincipisrestauratiusquefonamentenlagestiódelesrelacionssón: 
-

Cadascútéunúnicivaluóspuntdevista 

-

Aprenentatge emocional: Els pensaments influeixen en les emocions i
aquestesenlesaccions. 

-

Empatia i consideració: Pensar sobre qui pot haver estat afectat per les
nostresaccionsdesenvolupaempatiaiconsideració. 


-

Identificació de les necessitats: Quan les nostres necessitats són ben
cobertespodemdonarelmillordenosaltres. 

-

Presa de decisions per part de qui té el problema i per als afectats:Les
persones en conflicte o que tenen un problema són les que estan millor
posicionadesperaresoldre-hoperellesmateixes. 

Art.1
 47.D
 esenvolupamentd
 elc
 ercler estauratiu. 
Lacaracterísticaprincipalésqueestàobertatotelgrupclasse. 
Elsseusobjectiusprincipalssón: 
-

donar veuatotselsmembresdelacomunitatquehodesitginpertrobar
acordssobrecomdonarrespostaaunproblema. 

-

construirrelacionsdeconfiançaquereforcinelgrupallargtermini. 

Enl’àmbitescolarelcerclerestauratiupot: 
●

Facilitarlaresoluciódialogadadelsconflictes. 

●

Ajudar a entendre que les pròpies accions afectenelsaltresiaposaren
pràctical’empatia. 

●

Donar veu a les persones afectades i permetre la reparació dels danys
causats. 

●

Contribuir a sentir-se part no només del problema sinó també de la
solució. 

●

Restaurarvinclesirelacionspersonals. 


1. Els participants del cercle restauratiu es reuneixen de forma voluntària
amb l’ajuda d’una persona facilitadora que els explicarà com funciona el
cercle. 
2. És fonamental respectar el torn de paraula per assegurar que tots els
participants tenen la possibilitat de parlar i ser escoltats, així com
d’escoltarelsaltres. 
3. Per facilitar-ho es disposa d’un “objecte de parlar”, és a dir, un objecte
quequanlapersonaeltélidónalaparaula,peròtambél’escoltaactivade
larestadelgrup.D’aquestamaneras’evitadiscussionsd’anadaitornada,
que es doni veu a les persones més callades i que es mostrin més
assertives. Aquest ”objecte de parlar” passa per tots els participants i
dónalapossibilitatdeparlar,perònoobligaafer-ho. 


4. Un cercle restauratiu pot ser útilperrespondreaconductesinadequades
d’unalumneod’unpetitgrupqueafectentotelgrup-classe,unproblema
ounconflicte. 
5. El cercle restauratiu no especifica típicament agressor i agredit i no
segueix estricament un guió, però sí sol utilitzar preguntesrestauratives
pròpies. El cercle pot ser seqüencial, és a dir, els participants tenen la
paraula seqüencialment i es fan tantes voltes al cercle com són
necessàries, o no seqüencial, és a dir, té la paraula una persona oaltra
senseordrefix. 
6. Enunialtrecas,unapersonadelgrupregistraràlesideesodecisionsdel
grup. El cercle restauratiu passa pertresfasesiencadascunad’ellesles
personespodenparlariserescoltades. 
1a Fase. Comprensió mútua: cada persona parlaiésescoltadasobrecomestà
en aquell moment en relació als fets que s’han produït. En aquesta fase les
preguntesserien:  
●

Què vols que se sàpiga i a qui li vols dir? (el narrador es dirigeix auna
personaconcretailiexplicacomsesent) 

●

Quèhasentès?(elfacilitadorverificaràlacompresió)

●

És això el que volies dir? Vols afegir alguna cosa més? (el facilitador
asseguraràsieraaixòelqueelnarradorvoliaexplicar). 

Aquestes preguntes es van repetint facilitant la intervenció de tots els
participants fins que es té la percepció que tothom ha tingut la possibilitat
d’expressarallòquevolia. 
2a Fase. Responsabilitat mútua: cada participant expressa què pensava, què
voliaaconseguirquanvaactuardelamaneraquehovafer..Lespreguntesguia
enaquestafasesón:  
●

Què vols que se sàpiga i a qui li vols explicar sobre el que pensaves o
voliesquanesvanproduirelsfets?  

●

Quèhasentès? 

●

Ésaixòelquevoliesdir?Volsafegiralgunacosamés? 

3aFase.Acords:enaquestafaseestractadeparlarsobreallòquevoldrienque
passésapartird’aquellmoment. 
Lespreguntesguiasón:  
●

Quèt’agradariaquepassésapartird’ara?  


●

Quèpotsofeririaqui?  

●

Quènecessitesiaquilivolsdemanar? 

Cada persona, voluntàriament,ofereixunaaccióielfacilitadorlesanotatotesi
ajuda a concretar-les assignant també un termini d’execució. Els acords es
revisaran en el termini acordat. No es tracta tantd’analitzarendetallquès’ha
fet sinó com se senten els participants del cercle. Si els participants estan
satisfets es celebra que la comunitat hagi estat capaç de gestionar els seus
conflictes mitjançant el diàleg, i si queden aspectes per resoldre, es poden
plantejarnovesaccions. 

SeccióSegona:Formació 
Art.1
 48.F
 ormacióp
 era
 p
 ersonesm
 ediadores 
1. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, amb la
col·laboraciódel’InstitutperalaConvivènciail’ÈxitEscolar,hadepreveure,en
els plans de formació del professorat, activitats de formació per a persones
mediadores. 
2. La Conselleria d’Educació i Cultura ha de promoure entre les associacions,
federacions i confederacions d’alumnes i de mares i pares d’alumnes activitats
deformacióperapersonesmediadores. 

SeccióTercera:Negociaciód’acordseducatius 
Art.1
 49.D
 efinició 
1.Lanegociaciód’acordseducatiusésunaestratègiadeprevencióicorreccióde
conflictesqueesduatermemitjançantunacordformaliescritentreelcentre,
l’alumne i el pare, la mare otutorslegals,enelcasd’alumnesmenorsd’edat,
pel qual tots adopten lliurement uns compromisos d’actuació i accepten les
conseqüènciesqueesderivindelseudesenvolupament. 
2. Els acords, que poden ser d’adopció d’una determinada conducta o de
realitzaciódetreballs,tenencomaprincipalobjectiucanviarelscomportaments
del’alumnequepertorbenlaconvivènciaalcentrei,enespecial,elsque,pelfet
dereiterar-se,dificultenelprocéseducatiudel’alumneoeldelsseuscompanys. 

Art.1
 50.A
 spectesb
 àsicsd
 elan
 egociaciód
 elsa
 cordse
 ducatius 
1.Lanegociaciódelsacordseducatiusesduatermeperiniciativadeladirecció
odelacomissiódeconvivènciaiestàadreçadaalsalumnes. 
2.Elsacordseducatiustenencaràctervoluntari.L'alumnatielpareilamare,o
tutors legals en cas que n’hi hagi, poden exercir l’opció d’acceptar, o no, la


proposta del centre d’iniciar el procés de negociació. De tot això, se n’ha de
deixarconstànciaescritaalcentre. 
3. La negociació de l’acord educatiu s’ha d’iniciar formalmentamblapresència
de l’alumne i del pare, de la mare o d’algun tutor legal si l’alumne és menor
d’edat, i d’un professor, designatpeldirector/adelcentre,quehadecoordinar
elprocés. 
4. En cas que s’accepti la proposta d’inici d’un procés de negociació durant la
tramitació d’un procediment disciplinari, cal atenir-se al que disposal’Art.36.4
d’aquestDecret. 
5.Eldocumentenquèconstinelsacordseducatiushad’incloure,almenys: 
a)Laconductai/olafeinaques’esperadecadaunadelespersonesimplicadesi
elperíodedetempsaplicable. 
b)Lesconseqüènciesqueesderivendelcomplimentonodelsacordspactats. 

Art.1
 51.D
 esenvolupamentis
 eguimentd
 elsa
 cordsa
 doptats 
1. S’ha de fer un seguiment de l’acord educatiu per tal de supervisar el
compliment dels compromisos adoptats i, en especial, per donarperconclòsel
procés d’acord o per analitzar determinades situacions que ho requereixin.
Aquestseguiments’hadeferenunareunióenquèhadeparticiparl’alumne,i,
si fos menor d’edat, els seus pare i mare o tutors legals, i el professor
coordinador/adel’acordeducatiu. 
2. En cas d’haver-se iniciat un procediment disciplinari, iunavegadaapli-cats
elsacordsestablerts,ladirecciódelcentrepotsobreseureaquestprocedimentsi
el professor coordinador/a del procés determina que s’ha complert el que
s’estipulaenl’acordeducatiu. 
3. En cas queelprofessorcoordinador/adel’acordeducatiudeterminiques’ha
incomplert el que s’estipula a l’acord, la direcció ha d’actuar en conseqüència
segons si es tracta d’una conducta contrària a les normes de convivència,
aplicant en aquest cas les mesures que estimi oportunes, o d’una conducta
greument perjudicial per a la convivència del centre, donant continuïtat al
procediment disciplinari obert i reprenent el còmput determinisilapossibilitat
d’adoptarlesmesuresprovisionalsprevistesenl’Art.61d’aquestDecret. 




CAPÍTOLIV 
CORRECCIÓDELESCONDUCTESCONTRÀRIESALES
NORMESDECONVIVÈNCIAIDELESCONDUCTESQUE
LESPERJUDIQUENGREUMENT 

S
 eccióI
 :D
 isposicionsg
 enerals 
Art. 152. Valoració de l’incompliment de les normes de
convivència 
Elsòrganscompetentsperadoptarmesurescorrectoreshandetenirencompte
l’edat de l’alumne i les circumstàncies personals, familiars i socials, tant en el
momentdedecidirsobrelaincoacióosobreseïmentd’unprocedimentdisciplinari
comenelmomentdedeterminarlaimposiciód’unamesuracorrectora. 

A
 rt.1
 53.P
 rincipisg
 eneralsd
 elesc
 orreccions 
1. Les correccions que s’apliquin per l’incompliment de les normes de
convivència han de tenir un caràcter educatiuirecuperador,handegarantirel
respecte dels drets de la resta de l'alumnat i han de procurar lamilloradeles
relacionsdetotselsmembresdelacomunitateducativa. 
2. A l’hora de corregir elsincomplimentss’handetenirencompteelsaspectes
següents: 
a) No es pot privar l'alumnat d’exercir el dret a l’educació ni, en el cas de
l’educacióobligatòria,deldretal’escolarització. 
b) No poden imposar-se correccions contràries a la integritat física ni a la
dignitatpersonaldel’alumne. 
c)Lesmesurescorrectoreshandeserproporcionalsalaconductadel’alumnei,
sempre que sigui possible, han d’estar relacionades amb l’incompliment que
tractendecorregir. 
d)Lesmesurescorrectoreshandetenircomaobjectiusprioritaris: 
-Millorarelprocéseducatiudel’alumnei,enparticular,elseucomportament,
i procurar que no es repeteixin les conductes que incompleixen les normes,
així com restablir les relacions entre els membres delacomunitateducativa
afectatsperaquestsincompliments. 
- Reparar els danys causats i, en especial, protegir-ne les víctimes o
restituir-loselsdanys. 



Art. 154. Reparació material dels danys causats i responsabilitat
subsidiàriad
 ep
 ares,m
 areso
 t utorslegals 
L' alumnat que, individualment o col·lectivament, causin danys de forma
intencionadaopernegligènciaalesinstal·lacionsdelcentreoalmaterial,estan
obligats a reparar el dany causat o a rescabalar el cost econòmic de la seva
reparació. Igualment, l'alumnat que sostragui béns alcentrehanderestituirel
quehansostret.Entotcas,elpareilamareorepresentantslegalsdel'alumnat
ensónresponsablescivilsenelstermesprevistsenleslleis. 

Art. 155. Faltes d’assistència a classe. Protocols d'actuació en
relacióa
 mbl'absentismee
 scolar

Elsinfantsijovesentre6i16anyshand’assistirobligatòriamentaclassecada
dia,iambpuntualitat. 
1. Es funció del professorat a ESO i del tutor a EI i EP, en relació amb
l’assistènciaal’aula:: 
-

Anotarcadadialesfaltesd’assistènciaielsretards. 

2.Esfunciódeltutorenrelacióambl’assistènciaal’aula: 
-

Diferenciarelsretardsilesabsènciesjustificadesdelesnojustificades. 

-

Detectarl’absentisme(puntual,intermitentocrònic). 

-

RegistrarlesfaltesalGESTIB. 

-

Recollirdadesdelarestadeprofessorat. 

-

Mantenirunaentrevistaambl’alumne/a,siescau. 

-

Citarimantenirunaentrevistaambelpareilamareotutorslegals. 

-

Arribaraacordsicompromisosivalorar-neelsresultats. 

3.EsfunciódelDirectorPedagògicd’Etapa: 
-Citauimanteniuunaentrevistaamblesfamíliesotutorslegals. 
-Si no elslocalitzenonoassisteixenal’entrevista,enviarunacartacertificada
enquès’informaques’iniciaelprotocold’absentisme. 
-Arribar a acords i compromisos, valorar-ne els resultats i registrar les
actuacionsalfullderegistredelesactuacions. 
3.Lesfaltesd’assistènciasónjustificadesquan:




-Malaltiadel’alumneoalumna. 
-Alumnes vulnerables a la Covid-19 i alumnes que conviuen amb persones
vulnerables a la Covid-19. L’actuació en aquests casos s’especifica en l’apartat
D.4delesInstruccionsperaltractamentdelasalutalscentreseducatiusperal
curs2020-2021.

-Citadel’alumneoalumnaambpediatriaoespecialista.Ingréshospitalari. 
-Mortomalaltiagreud’unfamiliar 
-Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens, citacions
judicials 
-Altresfaltesjustificadesquel’equipdocentacordicomavàlidesinosigui
faltesd’assistènciareincidents 
Entotselscasosésresponsabilitatdelpare,mareotutorlegalinformareltutor
o tutora o l’equip directiu dels motius de les faltes d’assistència, segons ho
determini el centre escolar (en acompanyar l’infant, a través de l’agenda, per
telèfon,etc.).
4.Tipusd’absentisme 


4.1.Absentismeescolaraeducacióinfantil,educacióprimària: 



-Absentismeesporàdic 
Alumnesquefaltenocasionalmentaclasse,finsa4diesalmes. 
Siaquestesfaltespuntualsestornenarepetirelmessegüent,estractariad’un
absentismeintermitent. 


-Absentismeintermitent 
Alumnes que falten setmanalment un o més dies,oaquellquefaltamésde4
diesalmes. 
Eltutorhad’iniciarelprotocold’absentisme.Siaquestesfaltessónreincidents,
esconverteixenabsentismecrònic. 


-Absentismecrònic 
Alumnes que falten lameitatomésdiesaclasse,falten10omésdiesalmes
(segonselsdieslectiusdelmes). 
S’had’iniciarocontinuarambelprotocold’absentisme. 


4.2Absentismeescolaraeducaciósecundària: 
-Absentismeesporàdic 


Alumnesquefaltenocasionalmentaclasse,finsa24sessionslectivesalmes.Si
aquestes faltes puntuals es tornen a repetir el mes següent, es tractaria d’un
absentismeintermitent. 



-Absentismeintermitent. 



Alumnesquesetmanalment,acumulenmésde6sessionslectives,oaquellsque
faltenmésde24sessionslectivesalmes. 
Eltutorhad’iniciarelprotocold’absentisme.Siaquestesfaltessónreincidents,
esconverteixenabsentismecrònic. 


-Absentismecrònic 
Alumnesquefaltenmésde60horeslectivesalmes.Depèndelsdieslectiusdel
mesenconcret. 
S’had’iniciarocontinuarambelprotocold’absentisme. 
5.ActuacionsiProtocold’absentisme: 
Les actuacions quedenrecollidesenlesinstruccionsdelaConselleriaenlaqual
se regula la prevenció, la detecció ila intervencióencasd’absentismeescolar
(AnnexIII) 
6.Faltesd’assistència iavaluacióextraordinària. 
1. La falta d’assistència a classe de forma reiterada pot condicionar l’aplicació
correctadelscriterisd’avaluacióilamateixaavaluaciócontínuai,potdonarlloc
aunaavaluacióextraordinàriaconvenientmentprogramada. 
2.L'alumnatabsentistacrònicperdràeldretal’avaluaciócontínua,aixícomels
sistemes extraordinaris d’avaluació prevists per a aquests alumnes, sens
perjudici del que estableix la normativa vigent sobre prevenció, control i
seguimentdel’absentismeescolaralacomunitatautònomadelesIllesBalears. 
3. Esconsiderenfaltesinjustificadesd’assistènciaaclasseodepuntualitatd’un
alumnelesquenopuguinserexcusadesdeformaescritaperl’alumne/a,opels
seupareimareorepresentantslegals,siésmenord’edat,enlescondicionsque
s’estableixin en el reglament d’organització i funcionament de cada centre
docent. 

Art1
 56.P
 rotocolsd
 'actuacióe
 nr elacióa
 mbl'assetjamente
 scolar. 
En cas de sospita d’assetjament escolar se seguiran Protocol de prevenció,
deteccióiintervenciódel'assetjamentescolardelesIllesBalears.(AnnexIV) 
Al’annexVestàl’esquemadelprotocol. 



Art.1
 57.G
 radaciód
 elesc
 orreccions 
1. A l’efecte de la gradació de les mesures correctores, es consideren
circumstànciespal·liativeslessegüents: 
a)Elreconeixementespontanidelaconductaincorrecta. 
b)Lapeticiód’excuses. 
c) La voluntat d’arribar a un acord demediació,d’acordambelques’estableix
enl’apartat3del’Art.38d’aquestDecret. 
d) L’absència d’intencionalitat maliciosa en causar el dany o en pertorbar les
activitatsdelcentre. 
e)Lareparacióvoluntàriadelsdanysproduïts,jasiguinfísicsomorals. 
f)Elcaràcterocasionaldelafaltaenlaconductahabitualdel’alumne. 
2.Esconsiderencircumstànciesaccentuadores: 
a) La premeditació i la reiteració. Existeix reiteració quan en un mateix curs
escolar es produeix més d’una de les conductes tipificades en aquest Decret,
sempre que la conducta o conductes precedents hagin estat corregides per
resolució fefaent. Aquesta circumstància no es pot apreciar en la conducta
tipificada esmentat. 
b) Qualsevol conducta que suposi atemptar contra el dret a no ser discriminat
per raó de naixement, sexe, llengua, capacitat econòmica, nivell social o
conviccions polítiques, morals o religioses, així com per discapacitats físiques,
sensorialsopsíquiques,operqualsevolaltracondicióocircumstànciapersonalo
social. Aquesta circumstància no es pot apreciar en laconductaconstitutivade
discriminaciógreutipificadaenelsapartatsaquestDecret. 
c) Quan la sostracció, l’agressió, la injuria o l’ofensaesfacicontraalgúquees
troba en situació d’indefensió o d’inferioritat a causa de l’edat, d’alguna
discapacitatoperhaver-seincorporatrecentmentalcentre. 
d)Lapublicitatdelacomissiódelaconductainfractora. 
e) Quan s’estimuli l’actuació col·lectiva lesiva dels drets dels membres de la
comunitateducativaos’hiinciti. 

Art.1
 58.À
 mbitd
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 onductaq
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 orregir 
1. S’han de corregir les conductes de l’alumnat contràries a les normes de
convivència del centre quan aquests es trobin dins el recinte escolar o mentre
facinactivitatscomplementàriesoextraescolars. 


2. Igualment, es podencorregirlesactuacionsd’unalumneque,encaraquees
facin fora del recinte escolar, estiguin directament relacionades amb la vida
escolariafectinelsseuscompanysoaltresmembresdelacomunitateducativa. 

Art.1
 59.S
 upervisiód
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 orreccions 
LaDirecciódelcentrehadetenirconeixementquelescorreccionsimposadeses
compleixenenelstermesestablerts.Elconsellescolarn’had’estarinformatiha
de vetllar perquè s’atengui la normativa vigent, d’acord amb el que estableix
l’Art.4.2d’aquestDecret. 

Art. 160. Coordinació institucional en l’àmbit de les actuacions
correctores 
1. Els centres poden demanar els informes que considerin necessarissobreles
circumstàncies personals, familiarsosocialsdel’alumnealpareimareotutors
legalso,enelseucas,alesinstitucionspúbliquescompetents. 
2. En els casos en què, una vegada duita a terme la correcció oportuna, un
alumne menor d’edat continuï presentant reiteradament conductes greument
pertorbadores de la convivència al centre, aquest, amb comunicació prèvia al
pare i mare o tutors legals, ha de traslladar a les institucions públiques de
l’àmbit sanitari, social od’altretipuslanecessitatd’adoptarmesuresadreçades
a modificar les circumstàncies personals, familiars o socials de l’alumne que
puguinserdeterminantsenlapersistènciadelesconductesesmentades. 
3. En els casos en què, per la naturalesadelesmesurescorrectores,elcentre
reclami laimplicaciódirectadelesfamíliesotutorslegalsdel’alumneiaquests
la rebutgin de forma expressa, el centre ha de posar en coneixement de les
institucions públiques competents els fets, a fi que adoptin les mesures
oportunes per garantirelsdretsdel'alumnatcontingutsenelcapítolIIdeltítol
IId’aquestDecret. 

Art.1
 61.C
 itacionsin
 otificacions 
1.Lescitacionsinotificacionsalpareimareotutorslegalsdel'alumnats’hande
practicar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció,
inclososelsmitjanselectrònics. 
2. La incompareixença, la inactivitat o el rebuig de lesnotificacionss’hadefer
constar a l’expedient, amb l’especificació de les circumstàncies de l’intent de
notificació.Enqualsevolcas,s’hadetenirperefectuateltràmitis’hadeseguir
elprocedimentestablert. 




CAPÍTOLV:CONDUCTESCONTRÀRIESALESNORMESDE
CONVIVÈNCIADELCENTREIMESURESDECORRECCIÓ 
Art.1
 62.C
 onductesc
 ontràriesa
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 ormesd
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 onvivència 
Sónconductescontràriesalesnormesdeconvivència: 
a)Lesfaltesinjustificadesdepuntualitatod’assistènciaaclasse. 
b)Lesconductesquepuguinimpedirodificultaralscompanysl’exercicideldret
oelcomplimentdeldeured’estudi. 
c) La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a
esforçar-seperferlesactivitatsd’aprenentatgeindicadespelprofessorat. 
d)Elsactesdedesobediència,incorreccióodesconsideracióverselprofessorato
altre personal del centre, quan aquests no impliquin menyspreu, insult o
indisciplinadeliberada. 
e) Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o
contraaltresmembresdelacomunitateducativa. 
f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material
d’aquestodemembresdelacomunitateducativa. 
g)Eldeterioramentdelescondicionsd’higienedelcentre. 
h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de
convivència. 
i)Lafaltad’higienepersonalol’assistènciaaclasseambindumentàriaprohibida
pelsòrgansdegoverndelcentreenl’àmbitdelessevescompetències. 
j)L’úsindegutd’aparellselectrònics. 
k)Elfetdecopiarodefacilitarquealtresalumnescopiïnenexàmens,proveso
exercicis que hagin de servir perqualificar,oferservirdurantlasevaexecució
materialsoaparellsnoautoritzats. 
l) L’alteració d’escrits de comunicació al pare i mare o representant legals i la
modificació de les respostes, així com el fet de no lliurar-los als seus
destinataris,quanl'alumnatsiguinmenorsd’edat. 

Art.1
 63.M
 esurese
 ducativesd
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 orrecció. 
1. Les conductes contràries a les normes de convivència del centre poden ser
corregidesamblesmesureseducativessegüents: 


a)Conversarprivadamentambl’alumne. 
b)Reconèixerelsfetsdavantlapersonaolespersonesquehaginpogutresultar
perjudicadesidemanar-losdisculpes. 
c)Reunir-seambl’alumneilasevafamília. 
d)Duratermeactivitatsd’aprenentatgeamblafinalitatd’interioritzarpautesde
conductacorrectes. 
e)Negociaracordseducatius. 
f)Assignaruntutorindividualitzaticomprometre’sareunir-s’hi. 
g)Participar,dinsoforadelcentre,enprogramesespecíficsd’habilitats 
socials,resoluciódeconflictesidesenvolupamentpersonalengeneral. 
h) Participar activament en una mediació escolar. La mediació escolar es pot
emprar també un cop s’hagi aplicat alguna de les mesures contingudes en els
puntsm,n,o,p,q,risd’aquestapartat. 
i)Desenvolupartasquesrelacionadesamblanormadeconvivènciaincomplerta,
dins o fora del seu horari lectiu, com la participació en feines de servei a la
comunitat, la realització de tasques acadèmiques o la reparació dels danys
causats a instal·lacions o material del centre o a pertinences d’altresmembres
delacomunitateducativa.Larealitzaciód’aquestestasquesnoespotperllongar
mésdecincdieslectius. 
j)Retirardurantlajornadaescolaraparellselectrònicsod’altretipusquepuguin
destorbarlesactivitatsescolars. 
k)Amonestarperescrit. 
l)ComparèixerdavantelDirector/aPedagògicd'EtapaolaDirecciódelcentre. 
m)Suspendreeldretaromandreallloconesduguiatermel’activitatdurantel
tempsquedurilasessiócorresponent,comamàxim dequatredies. 
n)Privardeltempsd’esplaiperunperíodemàximdecincdieslectius. 
o) Suspendre el dret a participar en determinades activitats extraescolars o
complementàries dins i/o fora del centre per un període màxim de quinzedies
lectius, sempre que durant l’horari escolar l’alumne sigui atès dins el centre
docent. 
p) Canviar de grup per un termini màxim de quinze dies. Després d’aquest
període,l’òrgancompetenthadevalorarl’oportunitatdecontinuarambelcanvi
degrupoderetornaralgrupd’origen. 


q) Suspendre el dret d’assistència a algunes classes o a totes per un període
màxim de tres dies lectius o, en el cas d’alumnes menors d’edat, fins a
entrevistar-seamblesfamíliesotutorslegals,sensequeaquestamesurapugui
excedir els tres dies. Durant la impartició d’aquestes classes, l’alumne ha de
romandrealcentrefentlafeinaacadèmicaqueelprofessoratqueliimparteixen
docèncialiencomanin,afid’evitarinterrompreelprocésformatiu.ElDirector/a
Pedagògicd'Etapahad’organitzarl’atencióal’alumne.
r) Suspendre el dret al servei de menjador i/o de transport escolar per un
període màxim de tres dies lectius,quanlaconductacontràriaalaconvivència
afectil’àmbitd’aquestsserveis. 
s) Suspendre el dret de l’alumne d’assistir al centre per un període màxim de
tres dies lectius. Durant el temps que duri la suspensió, l’alumne hadeferels
treballs acadèmics que hagin determinat el professorat que li imparteixen
docènciaafid’evitarinterrompreelprocésformatiu. 
2. La correcciócorresponentalalletram)del’apartatanteriorsolamentespot
imposar en el cas que el reglament d’organització i funcionament del centre
docent garanteixi l’atenció immediata de l’alumne per part d’un professor.
Posteriorment, s’ha de comunicar al tutor i al Director/a Pedagògic d'Etapa, i
s’handedeterminarlestasquesquel’alumnehadeferdurantaquesttemps. 

Art. 164. Persones competents per aplicar les mesures de
correcció 
Sóncompetentsperdecidirlesmesuresdecorreccióprevistesenl’Art.anterior: 
a) El professorat del centre, pel que fa a les mesures de correcció que
s’estableixen en les lletres a, b, c, d, j, k, l, m i n de l’Art. anterior. S’han de
comu-nicaralprofessortutordel’alumne. 
b) La Direcció o, per delegació d’aquest, la Direcció Pedagògica d'Etapa, oït el
professor tutor de l’alumne, pel que fa a les mesures de correcció que
s’estableixenenleslletrese,f,g,h,i,oipdel’Art.anterior. 
c)LaDirecció,oïtelprofessortutorilaDireccióPedagògicad'Etapa,pelquefaa
lesmesuresdecorreccióestablertesenleslletresq,risdel’Art.anterior. 


Art.1
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1.Quanelcentredecideixaplicarlesmesuresdecorrecciódeleslletresa,b,c,
d, e, f, g, h o i, i si l’alumne no hi participa activament, es poden aplicar les
mesuresdecorrecciódeleslletresj,k,l,m,n,o,p,q,r,os. 


2.Laimposiciódelesmesuresdecorreccióprevistesenleslletresc,e,f,k,mi
odel’Art.53.1d’aquestDecrethadesernotificadaal’alumne,ialsseuspares
orepresentantslegalsencasquesiguimenord’edat. 
3.Perimposarlesmesuresdecorreccióprevistesenleslletresg,i,p,q,risde
l’Art. 53.1 d’aquest Decret, és preceptiva l’audiència de l’alumne, i dels seus
pares o representants legals en cas que sigui menor d’edat. Aquesta com-
pareixenças’hadeferconstarenunadiligència.Enelcasquenosiguipossible
l’audiènciadelesfamíliesotutorslegalspelfetdenocomparèixer,esconsidera
suficientlacomunicaciófefaentaaquests. 

Art.1
 66.P
 rescripció 
Les conductescontràriesalesnormesdeconvivènciaalcentreprescriuenenel
terminidetresmesoscomptadorsapartirdelmomentenquèhantingutlloc. 


CAPÍTOLVI:CONDUCTESQUEPERJUDIQUENGREUMENT
LACONVIVÈNCIAALCENTRE 
SeccióPrimera:Conductesqueperjudiquengreumentla
convivènciaalcentre 


Art.1
 67.C
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Esconsiderenconductesgreumentperjudicialsperalaconvivènciaalcentre: 
a)L’agressiófísicaaqualsevolmembredelacomunitateducativa. 
b)Lesamenacesocoaccionsaqualsevolmembredelacomunitateducativa. 
c)Laprovocaciód’altercatsoconductesagressivesqueimpliquinunriscgreude
provocarlesionsolaparticipacióenaquests. 
d)L’assetjamentescolar,entèscomuncomportamentprolongatd’insultverbal,
rebuigsocial,intimidaciópsicològicaiagressivitatfísicad’unsalumnescapauns
altres (un o uns quants) que es converteixen, d’aquesta manera, en víctimes
delsseuscompanys. 
e)L’assetjamentsexistaentèscomqualsevolconductacontràriaalaigualtatde
dones i homes, és a dir, qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no
desitjat dirigit contra una persona per raó del seu sexe i amb el propòsit
d’atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidador, hostil,
degradant,humiliantoofensiu. 


f) Les vexacions o humiliacions aqualsevolmembredelacomunitateducativa,
particularment si tenen un component sexista, d’orientació sexual, racial o
xenòfob, o s’adrecen aalumnesambdiscapacitat,ambnecessitatsespecífiques
desuporteducatiuodenouingrés. 
g) Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol m
 embre de la comunitat
educativa, siguin verbals, escrites o expressades per mitjans informàtics o
audiovisuals. 
h) La difusió de rumors queatemptincontral’honoroelbonnomdequalsevol
membredelacomunitateducativa. 
i) L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida
acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol
mitjà o suport,decontingutsqueafectinl’honor,laintimitatolapròpiaimatge
dequalsevolmembredelacomunitateducativa. 
j)Lesactuacionsperjudicialsperalasalutilaintegritatpersonaldelsmembres
de la comunitat educativa,comsónelconsumdetabac,alcoholidrogues,ola
incitacióaconsumir-ne. 
k) Els danys greus causats alocals,materialsodocumentsdelcentreoabéns
d’altresmembresdelacomunitateducativa,aixícomlasostracciód’a-quests. 
l)Lasuplantaciódepersonalitatenactesdelavidadocent. 
m) La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, tant en
suportescritcomdigital. 
n) El fet de facilitar l’entrada al centre docent de persones no autoritzades, o
entrar amb elles, en contra de les normes de convivència establertes pel
reglamentd’organitzacióifuncionamentdelcentre. 
o)Lareiteracióenunmateixcursescolardeconductescontràriesalesnormes
deconvivènciadelcentrerecollidesenl’Art.52d’aquestDecret. 
p)Elsactesexplícitsd’indisciplinaoinsubordinació,inclosalanegativaacomplir
les mesures correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre
docentoelprofessorat. 
q)Qualsevolacteinjustificatquepertorbigreumentoimpedeixielnormal 
desenvolupamentdelesactivitatsdelcentre. 
r) Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi
directament en contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat
d’expressió,departicipació,dereunióideno-discriminació,ideldretal’honor,


a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o
d’altrespersones. 


Art.1
 68.M
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1. Sempre que sigui possible, s’ha d’emprar la mediacióescolar, lanegociació
d’acords així com els cercles de diàleg i les pràctiques restauratives com a
mesureseducativesdecorrecció. 
2. Quan no sigui possible acudir als sistemes esmentats, o com a mesura
complementària,espotadoptaralgunadelesmesuressegüents: 
a) Desenvolupament de tasques relacionades amb la norma de convivència
incomplerta,comlaparticipacióenfeinesdeserveialacomunitat. 
b)Desenvolupamentdetasquesacadèmiques. 
c)Reparaciódelsdanyscausatsalesinstal·lacions,almaterialdelcentreoa
pertinencesd’altresmembresdelacomunitateducativaperunperíodeentre
sisivint-i-dosdieslectius. 
d) Suspensió del dret a participar en determinades activitatsextraescolarso
complementàries dins i/o fora delcentreperunperíodecomprèsentresetze
dies lectius i tres mesos. Durant elperíodedesuspensió,l’alumnehadeser
atèsalcentre. 
e) Suspensió del dret d’assistència a algunes o atoteslesclassesdurantun
període comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius. Durant la impartició
d’aquestes classes, l’alumnehaderomandrealcentreihadeferelstreballs
acadèmicsquedeterminielprofessoratresponsabledelesclasses,perevitar
interrompreelprocésformatiu.LaDireccióPedagògicad'Etapahad’organitzar
l’atencióal’alumne. 
f) Suspensió del dret al servei de menjador i/o de transport escolar per un
període comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius quan la conducta que
perjudiquigreumentlaconvivènciaafectil’àmbitd’aquestsserveis. 
g)Suspensiódeldretd’assistènciaalcentredurantunperíodecomprèsentre
quatre i vint-i-dos dies lectius. Durant el temps que duri el període de
suspensió, l’alumne ha de dur a terme les tasques acadèmiques que hagi
determinatelprofessoratqueliimparteixendocència,perevitarinterrompre’n
el procés formatiu. A aquest efecte, el reglament d’organització i
funcionament del centre ha de determinar el seguiment i la supervisió
d’aquest procés, especificar la persona encarregada de dur-lo a terme i
establirl’horaridevisitesdel’alumnealcentre. 


h) Canvi de centre. Aquesta mesura només es pot adoptar de manera
excepcional i sols es pot fer efectiva quanlaConselleriad’EducacióiCultura
hagi assignat a l’alumne una plaça escolar en un altre centre docent, de
conformitat amb la normativa vigent en matèria d’admissió d’alumnes a
centresdocentssostingutsambfonspúblics. 


Art. 169. Òrgan competent per imposar les mesures de correcció
de les conductes greument perjudicials per a la convivència al
centre 
La direcció del centre és competent per imposar les mesures de correcció
previstesenl’apartat2del’Art.anterior,deconformitatambelqueestableixen
lesseccionssegonaitercerad’aquestcapítolisensperjudicidelesfacultatsdel
consellescolardelcentreprevistesenl’Art.127.fdelaLleiorgànica2/2006ien
l’Art.57.ddelaLleiorgànica8/1985. 

Art.1
 70.P
 rescripció 
1.Lesconductesgreumentperjudicialsperalaconvivènciaalcentreprescriuen
en el termini de tres mesos comptadors a partir de la data en què s’hagin
produït,exclososelsperíodesnolectiusprevistsenelcalendariescolardel’any
encurs. 
2.Lesmesuresdecorreccióimposadesperconductesgreumentperjudicialsper
a la convivència als centres prescriuen als sis mesos, exclosos els períodes no
lectiusprevistsenelcalendariescolardel’anyencurs. 

Art.1
 71.M
 esuresp
 rovisionals 
1. Quan s’hagi d’iniciar el procediment per aplicar mesures de correcció de
conductes greument perjudicials per a la convivència al centre, d’acord ambel
que estableixen les seccions segona i tercera d’aquest capítol, o en qualsevol
moment delasevainstrucció,laDirecció,perdecisiópròpiaoaproposta,siés
el cas, de l’instructor, pot adoptar les mesures provisionals que siguin
necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució final i per evitar la
persistència dels efectes de la infracció i garantir lesexigènciesdelsinteressos
generals,semprequehomotiviadequadament. 
2. Les mesures provisionals han de consistir a fer tasquesrelacionadesambla
norma de convivència incumplida, canviar temporalment de grup,suspendreel
dret d’assistir a determinades classesoactivitats,osuspendreeldretd’assistir
alcentre,perperíodes,entotselscasos,inferiorsasisdieslectius. 
3. El període en què l’alumne hagi estat subjecte a la mesura provisional es
consideraacomptedelasancióques’hadecomplir. 


4. Les mesures provisionals adoptades s’han de notificar a l’alumne i, si és el
cas,alseupareimareorepresentantslegals.Enelcasqueaquestescomportin
lasuspensiódeldretd’assistiradeterminadesclassesoactivitats,olasuspensió
deldretd’assistiralcentre,éspreceptival’audiènciadel’alumnei,sifosmenor
d’edat,delsseuspareimareotutors. 
5. Quan les mesures provisionals comportin suspendre el dret d’assistència a
determinades classes o activitats o al centre, l’alumne ha de dur a terme les
tasquesacadèmiquesquedeterminielprofessoratqueliimparteixdocència,per
evitarlainterrupciódelprocésformatiu. 
6.EntotelquenoesprevegiexpressamentenaquestArt.,ésd’aplicacióelque
disposal’Art.72delaLlei30/1992,de26denovembre,derègimjurídicdeles
administracionspúbliquesidelprocedimentadministratiucomú. 

Secciósegona:Aplicaciódemesuresdecorreccióde
conductesgreumentperjudicialsperalaconvivènciaal
centremitjançantlaresolucióperconformitat 
A
 rt.1
 72.R
 esolucióp
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 onformitat 
1. Abans d’aplicar les mesures decorrecciódeconductesgreumentperjudicials
per a la convivència al centre, s’ha de valorar la possibilitat de resoldre la
conductaperconformitatdel’alumnei,encasquesiguimenord’edat,delsseus
pareimareorepresentantslegals. 
2.Enelterminidecincdieslectiusdesqueesvatenirconeixementdelsfets,la
Direccióhadecitarl’alumnei,siésmenord’edat,tambéelsseuspareimareo
representants legals, pertald’assabentar-losdelesconductesmereixedoresde
correcció i per oferir-los la possibilitat de resoldre el procediment per
conformitat. A la reunió amb l’alumne i, si foselcas,ambsonpare,lamareo
algun representant legal, hi ha d’assistir, a més del/de la Director/a, el
Director/aPedagògicd'Etapaoel/laprofessor/aqueaquestdelegui. 
3. La resolució per conformitat ha de contenir el reconeixement per part de
l’alumnedelsfetsoconductesmereixedorsdecorrecciói,siéselcas,lapetició
de disculpes, el compromís de reparar els danys causats i la voluntat de
respectar les normes de convivència del centre. S’hi han de fer constar també
les mesures educatives de correcció acordades. Han de signar la resolució per
conformitat la Direcció i l’alumne, i, en el cas que siguimenord’edat,elsseus
pareimareorepresentantslegals,ise’lsn’hadelliurarunacòpia. 
4. Les resolucions per conformitat s’han d’aplicar en els termes en què es
redactin, sense que l’alumne o els seus pare i mare o representants legals
puguin impugnar la conformitat lliurement acceptada. S’exclou d’aquest
procedimentlacorrecciódecanvidecentre,laqual,perserimposada,requereix
semprelainstrucciódelprocedimentdisciplinari. 


5. En el cas que l’alumne o, si fos menor d’edat, els seus pare i mare o
representants legals no acceptessin la resolució per conformitat, o l’alumne
incomplís els acords que s’hi recullen, la Direcció del centre ha d’iniciar, en el
terminidequarantavuithores,elprocedimentdisciplinari. 


Secciótercera:Aplicaciódemesuresdecorreccióde
conductesgreumentperjudicialsperalaconvivènciaal
centremitjançantlaincoaciód’expedientdisciplinari 


Art.1
 73.I
 nicid
 elp
 rocediment 
1. La direcció ha de decidir iniciar el procediment, obrint l’expedient
corresponent, en unterminimàximdesisdieslectiusdesdelconeixementdels
fets o de les conductes mereixedors de correcció, d’acord amb l’Art. 57 d’a-
questDecret,o,alternativamenticomamàxim,enquarantavuithoresdesque
es constata la impossibilitat de signar una resolució per conformitat o
l’incompliment d’algun dels acords signats, d’acord amb el que estableix la
secció segona d’aquest capítol i sens perjudici del que s’estableix en l’Art. 60
d’aquestDecret. 
2.El/Ladirector7ahadenomenarl’instructor,ques’had’abstenird’actuarquan
esdoninlescircumstànciesdel’Art.28delaLlei30/1992ihohadecomunicar
aldirectordelcentre,quehaderesoldreelquesiguipertinent. 
3. L’acordd’inicidelprocediments’hadenotificaral’instructorial’alumnei,si
és menor d’edat, al seu pare i la seva mare o representants legals, i ha de
contenir: 
a)Elnomielsllinatgesdel’alumneexpedientat. 
b) Els fets, breument exposats, que motiven laincoaciódelprocediment.c)La
dataenlaqualesvanproduirelsfets. 
d)Elnomdelprofessorinstructor. 
4. L’alumne i, si és el cas, els seu pare, la seva mare o representants legals
poden recusar l’instructor davant la Direcció en el termini de dos dies lectius,
d’acordambelquepreveul’Art.29delaLlei30/1992.
5. L’inici del procediment s’ha de comunicar al Departament d’Inspecció
Educativa. 



Art.1
 74.I
 nstrucciód
 el’expedient 
1. L’instructor, una vegada notificats el seu nomenament i l’inici del
procediment, ha de practicar les actuacions tendents a aclarir els fets
esdevinguts i a determinar les persones responsables.Potprendredeclaracióa
les persones que puguin aportar dades per esclarir els fetsin’had’estendrela
diligènciacorresponent. 
2. El termini màxim d’instrucció és de deu dies lectius des de la notificació de
l’inicidelprocediment. 
3.Unavegadainstruïtelprocediment,l’instructorhadeformularlapropostade
resolució,laqualhadecontenir,sis’aprecial’existènciad’algunainfracció: 
a)Elsfetsolesconductesmereixedorsdecorrecció. 
b)Lesconductesqueperjudiquengreumentlaconvivènciaalcentre. 
c)Lavaloraciódelaresponsabilitatdel’alumneol'alumnat,ambespe- 
cificació,sis’escau,delescircumstànciespal·liativesoaccentuadoresdelaseva
actuació. 
d)Lesmesureseducativesdecorreccióaplicables. 
e)L’especificaciódelacompetènciadel/deladirector/aperresoldre. 
Encasquenon’hihagi,s’hadeproposarladeclaraciód’inexistènciad’infraccióo
responsabilitatsobreelsfets. 
L’instructorhadedonaraudiènciaal’alumnei,siésmenord’edat,alseupare,a
lasevamare orepresentantslegalspercomunicar-loslapropostaderesoluciói
el termini de dos dies lectius per al·legar el que estimen oportú. En cas de
conformitat i renúncia a l’esmentat termini, s’ha de formalitzar per escrit la
resolucióperconformitat. 
5. Transcorregut el termini d’al·legacions, l’instructor ha d’elevar al director
l’expedient complet, quehad’inclourelapropostaderesolucióilesal·legacions
ques’haginformulat. 

Art.1
 75.R
 esoluciód
 elp
 rocediment,n
 otificacióir ecurs 
1.LaDirecció,unavegadarebudalaproposta,haderesoldreiimposar,siescau,
la mesura correctora que correspongui, i notificar a l’alumne, i, si és menor
d’edat,tambéalseupareilasevamareorepresentantslegals,laresoluciódel
procedimentenunterminimàximde30dieslectius. 
2. La resolució del procediment ha d’estar suficientment motivada i ha de
contenir: 


a)Elsfetsilesconductesmereixedorsdecorrecció. 
b)Lescircumstànciespal·liativesoaccentuadores,sin’hiha. 
c)Elsfonamentsjurídicsenquèesbasalacorreccióimposada. 
d)Elcontingutdelamesuracorrectorailadatad’efecte. 
e)Elsrecursosqueespodeninterposarcontralaresolucióielsterminis 
perinterposar-los. 
3. L'alumnat, o el pare i la mare o tutors legals en el cas que siguin menors
d’edat, en el termini màxim de dos dies lectius des de la notificació de la
resolució poden requerir el consell escolar perquè es reuneixi en el termini de
cinc dies lectius des de la recepció de la sol·licitud per revisar la resolució
adoptadaipro-posar,siéselcas,lesmesuresoportunesenl’àmbitdelesseves
competències. 
4. Contra la resolució del/de la director/a, l’alumne, o, en representació seva,
sonpare,lamareoalgunrepresentantlegal,potinterposarunrecursd’alçada,
mitjançantunescritpresentatdavantlaDirecciódelcentre,enelterminiprevist
enelsArt.s114isegüentsdelaLlei30/1992.Aquestrecurshadeserresoltper
la DireccióGeneraldePlanificacióiCentresenelterminimàximdetresmesos.
En els àmbits territorials de Menorca, Eivissa i Formentera, la DireccióGeneral
de Planificació i Centres pot delegar la resolució del recurs en els delegats
territorialsrespectius.Aquestaresolucióposafialaviaadministrativa. 
5.LadireccióhadecomunicaralDepartamentd’InspeccióEducativalaresolució
adoptadai,sin’hiha,larevisióolaconfirmació. 
6.Laresoluciónoésexecutivafinsquenos’hagiresoltelrecurscorresponento
hagitranscorregutelterminiperinterposar-lo.Noobstantaixò,lareso-luciópot
preveure les mesures provisionals necessàries per garantir-ne l’eficàcia mentre
nosiguiexecutiva. 

Seccióquarta:Responsabilitatpenalderivadadeles
conductesgreumentperjudicialsperalaconvivènciaal
centre 
Art. 176. Comunicació de les conductes que puguin ser
constitutivesd
 ed
 elicteo
 f alta 
1. La direcció del centre ha de comunicar al Ministeri Fiscal i a la Conselleria
d’EducacióiCulturalesconductesquepuguinserconstitutivesdedelicteofalta
segons la legislació penal, sense que això suposi paralitzar les mesures
correctoresaplicablessegonsaquestDecret. 


2. En el cas que de la instrucciódelprocedimentdisciplinariesdedueixiqueel
menord’edatestrobaenunasituacióderiscd’exclusiósocial,laDireccióhade
posaraquestacircumstànciaenconeixementdelsserveissocialsmunicipalsi,si
escau,delServeideProtecciódeMenorsdelconsellinsularrespectiu. 


DISPOSICIONSADDICIONALS 
Primera.R
 elacionslaborals 
Sense perjudici del que s’ha assenyalat en el present Reglament, les relacions
laborals entre l'Entitat Titular i el personal contractat es regularan per la seva
Normativa específica. Així mateix, es regirà per lasevaNormativaespecíficala
representaciódelstreballadorsenl’empresa. 


Segona.A
 ltresn
 ormesd
 ec
 onvivència 
Senseperjudicidelesnormesestablertesenl’articulatdelpresentReglament,el
Centre podrà establir altres mesures que regulin les activitats quotidianes del
Centre,quehauriendeserposadesenconeixementdelaComunitatEducativa. 


DISPOSICIÓDEROGATORIA 

Queda derogat el Reglament de Règim Interior del Centre anterior aprovat pel
ConsellEscolardelCentre,apropostadel'EntitatTitular. 


DISPOSICIONSFINALS 

Primera.ModificaciódelReglament. 
La modificació del present Reglament competeix a l'Entitat Titular del Centre,
quehauràdesotmetre-laal'aprovaciódelConsellEscolar. 




Segona.E
 ntradae
 nv
 igor. 
El present Reglament entrarà en vigor a l'endemà de la seva aprovació pel
ConsellEscolardelCentre. 



