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1. PREÀMBUL 

 
El col·legi Regina Carmeli Rubí, fent ús de l’autonomia que li reconeix la legislació educativa 
vigent, exposa en aquest Reglament de Règim Interior la concreció de la normativa estatal i 
autonòmica reguladora del fet educatiu i de les directrius institucionals de les Germanes 
Carmelites de Sant Josep. 
 
En aquesta línia, aquest Reglament es configura com el conjunt de criteris i normes pròpies que 
tenen com a finalitat garantir el bon funcionament d’aquest centre per tal que el nostre Caràcter 
Propi, i el model educatiu que se’n deriva, esdevingui una realitat en tots els seus àmbits. 
 
Tenint en compte tot això, heus aquí les parts de què consta el Reglament del nostre centre: 
 

1. El Títol preliminar presenta la definició del col·legi, recull molt esquemàticament 
els elements bàsics del seu model educatiu i defineix la comunitat educativa. Així 
s'introdueix el contingut dels títols següents. 

2. L'organització del centre, pel que fa als òrgans de govern i gestió, està descrita 
amb detall en el Títol primer. El criteri que determina el contingut és la concepció 
participativa de la gestió del col·legi, i s'hi concreta el camp d'acció de cada un 
dels òrgans de govern unipersonals i dels òrgans de govern col·legiats. 

3. L'organització de l'acció educativa ocupa els quatre capítols del Títol segon. Aquí, 
s'hi descriu com el centre s'organitza per elaborar, aplicar i avaluar un Projecte 
Educatiu que asseguri l'oferta d'una educació integral que inclogui el creixement 
de totes les dimensions de la persona de l'alumne. 

4. Finalment, en el Títol tercer dediquem un capítol a cada un dels sectors de la 
comunitat educativa, fent veure que tots insereixen la seva acció en el conjunt del 
treball escolar per tal de fer efectiu el model educatiu del centre. 

 
L’elaboració d’aquest reglament ha estat impulsada i coordinada per la Titularitat del 
centre, i hi han intervingut els òrgans de participació de la comunitat educativa segons les 
respectives competències, essent aprovat pel Consell Escolar en la reunió celebrada l’11 
de juliol de 2022. 
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2. TÍTOL PRELIMINAR: NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE 

2.1. CAPÍTOL PRIMER: TRETS D’IDENTITAT DE L'ESCOLA 

 
Article 1. El centre i la seva titularitat 
 

El centre docent COL·LEGI REGINA CARMELI situat a Rubí, carrer Sant Sebastià, 34, és una 
institució escolar creada per mantenir l'obra docent i formativa d'infants i joves a partir de la 
inspiració inicial de Mare Rosa Ojeda i Creus, fundadora de la congregació de les Germanes 
Carmelites de Sant Josep. 
 
És un centre de titularitat privada, fundat el 1915, que actua en la societat plural d'avui a 
l'empara del dret reconegut en l'article 27.6 de la Constitució espanyola i explicitat en l'article 21 
de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juny, reguladora del Dret a l'Educació (LODE). 
 
Article 2. Personalitat jurídica del centre 

1. La nostra escola, que gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis, és un centre 
autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb el número de codi 
08023803 en el registre de centres, i, d’acord amb les autoritzacions respectives, imparteix els 
cicles i les etapes següents: 
 
 Educació infantil – 2n Cicle, amb autorització definitiva al DOGC 

Educació Primària, amb autorització definitiva al DOGC 
Educació Secundària Obligatòria, amb autorització definitiva al DOGC 
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, amb autorització definitiva al DOGC 

 
2. El centre s’acull al règim de concerts, establert per la LODE, amb l'administració educativa 
per desenvolupar en la societat el servei d’interès públic de l'educació. 

 
Article 3. Ensenyaments al centre 

Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislació vigent i, en particular, els de 
règim general a tot el que està establert en les Lleis Orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació i 2/2006, de 3 de maig, d’educació i, més concretament, a les 
disposicions de caràcter reglamentari que regulen els currículums de les etapes educatives que 
l'escola imparteix. 

 
Article 4. Caràcter Propi 

El Caràcter Propi del centre és conegut per tots els membres de la comunitat educativa i 
l'accepten com a descripció del model educatiu que el col·legi ofereix a la societat en el marc de 
la llibertat d'ensenyament. 
 
Article 5. Reglament de Règim Interior 
1. Aquest Reglament de Règim Interior ha estat elaborat en fidelitat al Caràcter Propi del centre, 
les lleis orgàniques vigents (LODE, interpretada d'acord amb les Sentències 5/1981, de 13 de 
febrer, i 77/1985, de 27 de juny, del Tribunal Constitucional, i LOE) i les disposicions que 
regulen l'aplicació d'aquestes lleis orgàniques a Catalunya. 
 
2. Amb aquests criteris el present reglament recull el conjunt de normes i orientacions que 
regulen el funcionament ordinari del centre en els aspectes més importants i, de manera 
especial, el seu model de gestió. 
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2.2. CAPÍTOL SEGON: EL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA 

 
Article 6. Escola cristiana 
 
1. El centre REGINA CARMELI RUBÍ és una escola d’inspiració cristiana, segons el que 
estableix el Codi de Dret Canònic en el cànon 803, i com a tal participa de l'acció educadora i 
evangelitzadora de l'Església Catòlica; i té la finalitat de promoure l'educació integral de cada 
alumne amb voluntat de servei a la societat, o sigui, el creixement i el ple desenvolupament de 
la seva personalitat i la seva integració en una societat plural i democràtica. 
 
2. La proposta religiosa de l'escola té sempre el caràcter d'un oferiment respectuós envers la 
llibertat personal de tots els alumnes, els docents i les famílies. 
 
Article 7. L’alumne, centre de l’acció educativa 
El col·legi centra la seva tasca en una acció educativa personalitzada, i dissenya la seva 
actuació i les seves estructures, a partir de la concepció de l’alumne com a centre del procés 
d’aprenentatge  i amb fórmules educatives dinàmiques. 
 
Article 8. Tarannà educatiu 

1. D'acord amb les línies bàsiques de l'acció educativa que el col·legi pretén realitzar, és 
fonamental la creació d'una comunitat educativa que parteixi de la premisa de la Venerable 
Mare Rosa Ojeda i Creus: “Per educar un infant es necessita un cor ple d’amor i comprensió", 
en acció educativa concreta, pràctica i eficaç, que faciliti la plena incorporació a la vida activa. 
 
2. El Col·legi Regina Carmeli Rubí, mitjançant el seu Caràcter Propi i el seu Projecte Educatiu, 
es constitueix com a una institució educativa centenària, hereva d’una tradició pedagògica que 
posa la mirada en la importància de les qüestions metodològiques i la transformació educativa. 
Aquesta rellevància atorgada a l’àmbit de la metodologia es fonamenta en la necessitat evident 
d’un previ plantejament estratègic de tota acció educativa i en la importància que, des del 
constructivisme, mereix la reflexió sobre el com ensenyar. 
 
3. En aquesta línia, i fent una ràpida ullada a la nostra història més recent, és evident la gran 
aportació que, des de la tecnologia, s’ha fet al món educatiu. Analitzades les avantatges 
educatives que obre aquesta última innovació tecnològica, el col·legi Regina Carmeli Rubí les 
valora com a possibilitadores d'un enriquiment del fet educatiu sense precedents en la història 
de la pedagogia. Conscients, per altra banda, que innovació tecnològica no és sinònim ni 
suficient garantia d'innovació pedagògica, el Regina Carmeli Rubí manifesta, en aquest 
document, el seu compromís d'invertir tots els recursos i esforços necessaris amb l'objectiu de 
gestionar les possibilitats que ofereix la innovació tecnològica per tal que aquesta esdevingui 
una innovació pedagògica al servei del seu Projecte Educatiu.  
 
Article 9. Centre obert 
 

1. El col·legi és obert a tothom qui desitja l'educació que s'hi imparteix, defuig qualsevol 
discriminació i s'ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom 
pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots el qui hi participen se’n senten corresponsables. 
 
2. En el marc de la llibertat d’elecció de centres, les famílies que sol·liciten plaça per llurs fills 
expressen la seva conformitat amb l’oferta de formació pròpia del col·legi ii, en concret, 
accepten la presentació del fet cristià i de crides explícites als que s'hi vulguin acollir, i demanen 
l’ensenyament de la cultura religiosa catòlica. 



 

RV00            11/07/22 

10 
 

2.3. CAPÍTOL TERCER: LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL COL·LEGI 

 
Article 10. El centre com a comunitat educativa 
 

La comunitat educativa és fruit de la integració harmònica de tots els estaments que intervenen 
en el col·legi: titularitat, alumnes, mestres i professors, pares d’alumnes i personal 
d'administració i serveis. 
 
La configuració del centre com a comunitat educativa, que es manifesta sobretot en la comunió 
de criteris en el treball conjunt i en la participació activa, equilibrada i corresponsable de tots els 
estaments en la gestió i la tasca educativa del centre, ha de permetre la fecunditat i coherència 
de l'acció educativa que porti a un bon nivell en la formació integral de l'alumnat. 
 
Article 11. Institució titular 

 
La Congregació de les Germanes Carmelites de Sant Josep, en tant que institució titular, és 
responsable d'expressar i donar continuïtat als principis i criteris bàsics d'actuació que 
garanteixen la qualitat de l'educació que el centre vol impartir, i de vetllar per la cohesió de tots 
els qui col·laboren en la marxa del centre. 
 
Article 12. Centre participatiu i corresponsable: els alumnes 

 
Els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement, intervenen activament en la 
vida del centre segons les exigències pròpies de l'edat, i hi assumeixen responsabilitats 
proporcionades a llur capacitat. 
 
Article 13. Centre participatiu i corresponsable: el professorat 
 
Els mestres i professors constitueixen un sector fonamental de la comunitat educativa, i juguen 
un paper decisiu en la vida del centre: orienten i ajuden els alumnes en el procés educatiu i 
complementen així l'acció formativa dels pares, i participen activament en el disseny, 
desenvolupament i avaluació dels plans i projectes educatius del centre. 
 
Article 14. Centre participatiu i corresponsable: el personal d’administració i servei 
 

El personal d'administració i serveis realitza tasques i assumeix responsabilitats molt diverses 
necessàries per a la bona marxa del centre, totes amb finalitat educadora i al servei de la 
comunitat escolar, en col·laboració amb la institució titular, la direcció del centre, els professors, 
els alumnes i les famílies. 
 
Article 15. Centre participatiu i corresponsable: les famílies 
 

Els pares d'alumnes, o els seus tutors legals, principals responsables de l'educació dels seus 
fills, que han escollit aquest centre en l’exercici del dret que tenen a decidir l'educació que 
desitgen per als seus fills, han de participar en la vida del col·legi de forma responsable per 
esdevenir plenament membres de la comunitat educativa. Llur col·laboració activa en la tasca 
formativa del centre es realitza, sobretot, a través de l'Associació de Famílies d'Alumnes. 
 
Article 16. El Consell Escolar i altres òrgans de govern 
 
1. El consell escolar és l'òrgan a través del qual la comunitat educativa participa en el control i 
gestió del centre (art. 27 CE), i la seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els 
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mestres i professors, els pares i mares de l’alumnat, l’alumnat i el personal d’administració i 
serveis tinguin ocasió de coresponsabilitzar-se de la gestió global del centre i de l'actualització 
del Projecte Educatiu, en l’àmbit de les seves competències. 
 
2. El centre docent podrà dotar-se d’altres òrgans, unipersonals o col·legiats, que, previstos 
legalment o reglamentàriament o bé per iniciativa del propi centre, permetin l’exercici de la 
participació dels diversos sectors de la comunitat educativa. 
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3. TÍTOL PRIMER 

3.1. CAPÍTOL PRIMER: LA INSTITUCIÓ TITULAR DEL CENTRE 

  
Article 17. La Institució Titular 
 

1. La Congregació de les Germanes Carmelites de Sant Josep és la institució titular del 
COL·LEGI REGINA CARMELI RUBÍ. Les Germanes Carmelites de Sant Josep, amb 
personalitat i autonomia pròpies reconegudes per la legislació vigent, defineix la identitat i l'estil 
educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant de la societat, l'Administració, els 
pares dels alumnes, els alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis. 
 
2. Atenent a les normes jurídiques legítimament establertes, el representant oficial de la 
institució titular és la Mare General de la Congregació de les Germanes Carmelites de Sant 
Josep, que la representa amb plena responsabilitat i ple dret, tant en el fur civil com en 
l'eclesiàstic. La residència oficial de la Congregació de les Germanes Carmelites de Sant Josep 
i de la Mare General és al número 66 del carrer LLoret de Mar, de Barcelona (08031). La Mare 
General actua personalment o per delegació. 
 
 
Article 18. Funcions de la Institució Titular 
 

Les funcions pròpies de la institució titular en relació amb el centre escolar són: 
 
1. Establir el Caràcter Propi i donar-lo a conèixer a tota la comunitat educativa i al Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Signar el concert educatiu amb l'Administració educativa amb vista al sosteniment del centre 
amb fons públics, d'acord amb la legislació vigent i respondre, en darrera instància, davant de 
l'Administració del que prescriu la legislació vigents respecte als centres concertats. 
 
3. Prendre part, quan calgui, en la comissió de conciliació prevista en l'article 61  de la LODE. 
 
4. Exercir la direcció global del centre, que comporta garantir el respecte i desenvolupament del 
Caràcter Propi, aprovar el Projecte Curricular i els Reglaments, ser la darrera instància de 
gestió i administració del col·legi, vetllar per la coherència global de les grans accions que es 
realitzen amb el Projecte i els Objectius aprovats i impulsar l'avaluació del centre en els 
aspectes pertinents. 
 
5. Nomenar la direcció del centre sense perjudici de les funcions que la legislació atorga al 
Consell Escolar. 
 
6. Preparar, coordinar i controlar, articulant els estaments funcionals implicats, els tràmits de 
sol·licitud de modificació d’obertura i de posada en funcionament del centre. 
 
7. Vetllar per l’actualització i gestió de la base de dades de titulacions del personal docent. 
 
8. Ser consultat, amb dret a vet, sobre el nomenament d'altres càrrecs de direcció o 
organitzatius que formin o puguin formar part de l'Equip Directiu de l'escola (subdirector, cap 
d'estudis, coordinador...). 
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9. Aprovar el pressupost de l'escola, tant l'ordinari i l'extraordinari com el d'inversions, i els 
criteris bàsics de funcionament econòmic. 
 
10. Prendre les decisions relatives a la propietat i al patrimoni de l'escola. 
 
11. Assumir la responsabilitat última en la gestió dels recursos humans, donant el vist-i-plau a la 
contractació definitiva de personal docent i d'administració i serveis. 
 
12. Designar tres membres del Consell Escolar del Centre representants de la titularitat. 
 
13. Respondre dels Pressupostos ordinari, extraordinari i d’inversions, i presentar-los a la seva 
aprovació tant al Consell General com, posteriorment, al Consell Escolar del Centre, si s'escau. 
 
14. Respondre de la gestió econòmica del centre davant l’Ecònoma General, de les 
Administracions competents i, en la mesura que s'escaigui, davant del Consell Escolar del 
Centre. 
 
15. Vetllar perquè se sol·liciti autorització a l’Administració educativa, previ acord del Consell 
Escolar, per a les percepcions econòmiques corresponents a les activitats complementàries 
dels alumnes de les etapes concertades; i perquè se li comuniquin les percepcions 
econòmiques aprovades pel Consell Escolar corresponents a les activitats complementàries i 
els serveis escolars de les etapes concertades. 
 
16. Intervenir en l'àmbit de l'orientació de l'escola vers el futur amb les decisions o estudis 
adients. 
 
17. Signar altres convenis rellevants de l'escola amb altres institucions, per temes formatius, 
culturals o per establir col·laboracions en l'ordre del millor acompliment de les finalitats de 
l'escola. 
 
18. Delegar, en la persona que cregui convenient, la firma en bancs o les caixes, dictant una 
reglamentació prudent per al seu exercici, la qual dóna a conèixer al/a la secretari/tària general. 
 
Article 19. Representants de la Institució Titular 
 
1. La Mare General de les Germanes Carmelites de Sant Josep, a proposta seva i consultant al 
Consell General, nomena la persona titular del centre, que és el representant ordinari de la 
institució titular en el centre i li delega les funcions pròpies de la titularitat, llevat de les 
esmentades en l'article anterior, tal com s’estableix en el present Reglament i en els documents 
d’apoderament. 
 
2. La Mare General, consultat el Consell General, proposa al Consell Escolar el càrrec de 
direcció i li assigna les funcions que es detallen en aquest Reglament. També nomena els seus 
substituts en cas de malaltia o absència perllongada. 
 
3. La institució titular podrà designar també, quan ho consideri oportú, altres representants ocasionals. 
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3.2. CAPÍTOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ 

UNIPERSONALS 

 

Els òrgans de govern unipersonals del centre són: La Direcció, la Coordinació Pedagògica, els 
Caps d’Estudis i la Coordinació de Projectes i aquells que la normativa del Departament 
d’Educació o la Titularitat del centre pugui crear. 
 
Article 20. La Direcció del Centre 
 
La Direcció del Regina Carmeli dirigeix i coordina el conjunt de les activitats pedagògiques dels 
diferents sectors del centre, sense perjudici de les competències reservades a la titularitat i al 
consell escolar. A més, resideix els òrgans de govern col·legiats: l’equip directiu, el consell 
escolar i el claustre de professors. D’altra banda, la direcció desenvolupa les activitats del seu 
càrrec d’acord amb les instruccions de la titularitat i col·legiadament amb l’equip directiu del 
centre. 
 
La Direcció del Centre és la responsable d'impulsar, dirigir, i coordinar el conjunt de les 
activitats acadèmiques del centre, sense perjudici de les competències reservades al Consell 
Escolar del centre; i respon d'aquestes davant de la comunitat educativa i del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, algunes d’aquestes funcions podran ser 
delegades en la Coordinació Pedagògica. 
 
La Direcció del Centre té la responsabilitat bàsica de fer possible la realització dels Projectes i 
Objectius del col·legi en els àmbits acadèmics i formatius. 
 
La Direcció del Centre assumeix totes les funcions assignades en l'article 54.2 de la LODE, de 
manera especial la presidència del Consell Escolar i del Claustre de professors. A efectes del 
pagament delegat, és assimilable al càrrec de Director dels centres públics. 
 
La Direcció del Centre forma part per dret de l'Equip Directiu del centre i participa en les 
activitats acadèmiques i formatives que s'escaigui, respectant els Reglaments existents i el 
principi de subsidiarietat. 
 
 
Article 21. Nomenament de la Direcció del Centre 
 
La Direcció del centre és nomenada per la Mare General previ acord amb el Consell Escolar. 
L’acord del Consell serà adoptat per majoria absoluta dels seus membres. En cas de desacord, 
la institució titular del centre proposarà una terna de professors al Consell Escolar, i aquest 
designarà el que hagi de ser nomenat director del centre. L'acord serà adoptat per majoria 
absoluta en la primera o segona votació, o per majoria relativa en la tercera. 
 
La direcció del centre ha de posseir la titulació bàsica requerida per a impartir la docència en 
alguna de les etapes educatives impartides a l’escola. 
 
El nomenament de la Direcció del centre serà per tres anys (o pel termini que estableixi la 
legislació vigent), i podrà ser renovat. El cessament de la direcció del centre abans d'acabar el 
termini requerirà l'acord entre la institució titular i el Consell Escolar del centre. 
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En cas d’absència prolongada del Director del Centre, i d’acord amb l’Equip Directiu, el Titular 
exercirà les funcions del primer per si mateix o a través d’un altre membre de l’Equip Directiu 
designat a l’efecte. Si la direcció ha de causar baixa durant un període de temps molt prolongat, 
el Titular del Centre requerirà l’aprovació del Consell Escolar per a la designació del substitut 
temporal. 
 
 Article 22. Àmbits d’actuació de la Direcció del Centre 
 
L'actuació de la Direcció s'articula entorn de quatre àmbits: 

1. La representació de la Titularitat. 
2. L'orientació i animació del treball educatiu. 
3. La gestió de la dinàmica interna i de les estructures de suport del col·legi. 
4. L'articulació dels projectes escolars amb l'entorn sòcio-econòmic. 

 
Article 23. Funcions de la Direcció del Centre 
 

En l’àmbit de representació de la Titularitat: 
 

1. Assumir les funcions que la Titularitat li ha delegat. 
2. Respondre de la marxa general del Col·legi davant de la Titularitat i davant 

d’altres instàncies, sense detriment de les facultats que la Llei o aquest 
Reglament assignen a altres òrgans de govern unipersonals o col·legiats. 

3. Representar oficialment la Titularitat en tots els actes del centre. 
4. Recolzar amb la seva presència els actes més significatius de la vida del col·legi, 

en els camps pedagògic, cultural, pastoral, esportiu, social. 
5. Donar a conèixer i mantenir viu el Centre el Caràcter Propi del Regina Carmeli 

Rubí. 
6. Complir i fer complir la normativa vigent emanada i derivada de les lleis i normes 

que afecten el centre. 
7. Designar, en cada cas, la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o 

proposar un suplent en cas d’absència prolongada; designar els substituts dels 
altres càrrecs unipersonals. 

 
 
En l’àmbit de l’orientació i l’animació del treball educatiu: 
 

1. Convocar regularment i presidir l’Equip Directiu del centre, ratificant les  
decisions preses. 

2. Convocar anualment les sessions de planificació i avaluació del centre. 
3. Vetllar per l’acompliment del Projecte Curricular de Centre i Projecte educatiu; 

Reglament de Règim Intern; Pressupostos de l’Escola i Pla de Pastoral. 
4. Vetllar per la coherència entre el Projecte Curricular de Centre i els projectes 

concrets d’etapes i cicles. 
5. Representar oficialment l’escola en tots els actes que tinguin lloc tant siguin 

interns com externs. 
6. Responsabilitzar-se del procés d’admissió dels alumnes que sol·licitin plaça en 

el centre i de l’expulsió d’algun alumne, si es dóna el cas; i informar-ne al 
Consell Escolar. 

7. A través de la seva presència, quan calgui, en els diversos òrgans col·legiats 
escoltar i donar resposta a les necessitats dels diversos estaments del col·legi, 
sense perjudici de les funcions que les lleis atorguen a altres càrrecs de 
l’escola. 

8. Crear les condicions per possibilitar iniciatives i noves experiències pastorals i 
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pedagògiques al centre. 
9. Proposar la distribució de les hores lectives i les no lectives del personal 

docent, d’acord amb el conveni col·lectiu vigent. 
Tenir cura especial de tot el personal del centre, atenent-lo en forma 
personalitzada, promovent-ne la seva qualificació professional i formació 
continuada, vetllant per la coordinació entre les necessitats del col·legi i els 
interessos de les persones implicades, i informant-lo de tot allò que els 
pertoqui. 

 
En l’àmbit de la gestió de la dinàmica interna i de les estructures de suport del centre: 
 

1. Proposar les persones que considera més idònies per formar part de l’Equip 
Directiu així com per desenvolupar les funcions de Coordinador de Pastoral.  

2. Impulsar i coordinar el procés de constitució del Consell Escolar del centre, 
presidint-ne la Comissió Electoral, i de la seva renovació quan la normativa ho 
assenyali; i comunicar-ne la composició al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

3. Seleccionar tant el personal docent com el no docent del centre i signar-ne el 
contracte definitiu de treball. 

4. Designar el personal docent que hagi d’incorporar-se a la plantilla de cada 
etapa i donar-li la pertinent informació. 

5. Vetllar perquè s’elaborin i es presentin a l’Administració educativa les nòmines 
del pagament delegat corresponents al personal docent de les etapes 
concertades. 

6. Respondre de l'elaboració del Projecte Educatiu i del Reglament de Règim 
Interior.  Proposar al Consell Escolar les directrius per a la programació i el 
desenvolupament de les activitats complementàries, de les activitats 
extraescolars i dels serveis escolars; i proposar-li per a seva aprovació les 
percepcions econòmiques corresponents. 

7. Mantenir contacte amb l’ Associació de Famílies d'Alumnes així com amb 
l’Alumni, procurant assistir a les reunions de llurs Juntes i informant-los de tot 
allò que els pertoqui. 

8. Vetllar per la conservació i millora del patrimoni del col·legi. 
9. Planificar les inversions necessàries per portar endavant la missió escolar i de 

serveis, distribuint les prudentment en funció de la disponibilitat financera del 
centre. 

10. Supervisar la confecció dels pressupostos i seguir posteriorment l'exercici 
econòmic. 

11. Mantenir periòdicament relació amb els representants laborals dels 
treballadors. 

12. Implantar les mesures de seguretat requerides per al tractament de les dades 
de caràcter personal. 
 

En l’àmbit de l’articulació dels projectes escolars concrets amb l’entorn sòcio-econòmic: 
 

1. Fer-se present en aquelles instàncies i esdeveniments ciutadans, 
especialment els culturals, que afecten la vida del centre. 
2. Promoure les relacions possibles entre el col·legi i les empreses de la ciutat, i 
tenir cura d'obrir el centre altres formacions no reglades, si és possible. 
3. Fer-se present en les instàncies corresponents del Secretariat de l'Escola  
Cristiana de Catalunya. 
4. Establir contactes amb la comunitat cristiana local, oferint, si cal, els espais i 
serveis de l'escola i col·laborant a l'enfortiment de l'Església i a la tasca 
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evangelitzadora. 
5. Impulsar iniciatives perquè la vida de la ciutat sigui present a l'escola i aquesta 
esdevingui activa en la ciutat. 

 
Altres funcions de la Direcció del centre són: 
 

1. Exercir com a cap del personal docent del centre en la programació i 
realització de l'acció educativa escolar. 

2. Convocar i presidir els actes acadèmics propis del centre i les reunions del 
consell escolar i del claustre de professors. 

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

4. Executar els acords dels òrgans col·legiats en l'àmbit de les seves 
competències i donar-ne la informació adient als diversos sectors de la 
comunitat educativa d'acord amb el titular. 

5. Participar, amb la titularitat del centre, en la selecció del mestres o professors 
que s'hagin d'incorporar a la plantilla del personal docent. 

6. Promoure i coordinar la renovació pedagògico-didàctica del centre i el 
funcionament dels equips de professors i els departaments didàctics, amb la 
col·laboració de l’Equip Directiu. 

7. Vetllar pel compliment del calendari escolar, de l'horari lectiu dels professors i 
alumnes, de l'ordre i disciplina dels alumnes, amb la col·laboració de l'Equip 
Directiu i dels Caps d’Estudis de les diferents etapes. 

8. Designar els tutors de curs, prèvia consulta als caps d’estudis d’etapa. 
9. Autoritzar les sortides culturals, els viatges i les convivències escolars dels 

alumnes. 
10. Complir i fer complir les normes vigents relatives a l’organització acadèmica 

del centre i al desplegament dels currículums de les diferents etapes. 
11. Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats en el centre en matèria de 

disciplina dels alumnes. 
 
En l’exercici d’aquestes funcions, la Direcció del centre pot comptar amb la col·laboració 
d’altres càrrecs directius, en qui pot delegar tasques concretes. 
 
Article 24. La Subdirecció Docent 
La subdirecció docent és la responsable de dirigir i impulsar les activitats docents del col·legi i de 

realitzar-hi les funcions que la Direcció del centre li delegui. 

 

La seva funció és la de substitució de la direcció en cas d’absència. 

 
Article 25. La Coordinació Pedagògica de Centre 
 

1. La Coordinació Pedagògica és el càrrec unipersonal que té la responsabilitat de 
fer possible la realització del Projecte Escolar de l'etapa o etapes educatives 
encomanades, en nom de la Titularitat i d'acord amb la Direcció del Centre. 

2. La Coordinació Pedagògica assumeix les funcions pedagògiques corresponents a 
l’etapa o etapes encomanades i aquelles altres que li delegui la Direcció de centre 
en el seu àmbit d’actuació.  

3. La Coordinació Pedagògica forma part per dret de l’Equip Directiu del centre i 
participa en les activitats pedagògiques que s’escaigui, respectant els reglaments 
vigents i el principi de subsidiarietat. 

4. Les funcions pròpies de la Coordinació Pedagògica podran ser delegades en la 
figura del Cap d’Estudis. 
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Article 26. Àmbits d’actuació de la Coordinació Pedagògica 
 

L’actuació de la Coordinació pedagògic s’articula entorn de tres àmbits: 
 

1. Les responsabilitats generals 
2. La promoció, l'organització i el control de l'acció pedagògica  
3. La coordinació amb altres sectors i estaments del centre 

 
Article 27. Nomenament de la Coordinació Pedagògica 
 

1. La Coordinació Pedagògica és nomenada per la  Titularitat del Centre. 
2. La Coordinació Pedagògica exerceix el càrrec durant un període de temps que es pacta en 
cada cas i és renovable sempre que es cregui convenient. 
3. Quan cessi, aquesta persona ocuparà les funcions anteriors o aquelles a què li doni accés la 
seva titulació. 
4. El cessament es pot produir, ja sigui per pròpia voluntat, ja sigui per decisió de la Titularitat 
del Centre. 
5. En cas de malaltia o absència perllongada, la Titularitat del centre nomenarà el seu substitut. 
 
 
Article 28. Funcions de la Coordinació Pedagògica 
 

En l’àmbit de les responsabilitats generals: 

 

1. Impulsar la marxa pedagògica del centre i respondre’n davant la Direcció de Centre. 

2. Formar part de dret de l'Equip Directiu del Centre. 

3. Elaborar amb l'Equip Directiu del centre el marc general del Projecte Curricular i, un cop aprovat, 

animar el treball de les seves concrecions per àrees i cicles i l'elaboració dels projectes educatius, 

i en té la responsabilitat d'avaluació global. 

4. Coordinar l’adequada correlació i coherència pedagògica del procés d’aprenentatge dels alumnes 

al llarg de les diferents etapes i cicles. 

5. Promoure i dirigir l’execució del Pla d'Acció Tutorial de les diferents etapes educatives. 

6. Vetllar per l'ordre i disciplina dels alumnes, d'acord amb les regulacions generals. 

7. Assumir les funcions que la Direcció del Centre li delegui. 

 

En l’àmbit de la promoció, l'organització i el control de l'acció pedagògica i pastoral: 

 

1. Responsabilitzar-se de motivar, estimular, orientar i avaluar el treball pedagògic i pastoral del 

centre. 

2. Presentar les innovacions pedagògiques possibles, les necessitats de formació del professorat i 

prendre les decisions oportunes, en Equip Directiu. 

3. Vetllar, junt amb la Comissió Pedagògica, per la coherència i l’adequació en la selecció dels 

materials didàctics i complementaris utilitzats en els diferents ensenyaments i activitats que 

s’imparteixen en el centre. Assenyalar i coordinar les línies d'actuació didàctica i metodològica 

dels professors i, amb els Caps de Departament o Coordinadors, aprovar els llibres de text i altres 

mitjans pedagògics adoptats. 

4. Presentar al Director de centre l'elaboració concreta del currículum, per tal que s’aprovi en l’Equip 

Directiu i fer-se responsable de la seva execució. 
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5. Proposar amb la Direcció del Centre i l’Equip Directiu els nomenaments de coordinadors de cicle, 

caps de departament, tutors i altres càrrecs funcionals així com valorar el canvi de lloc de treball 

del personal de l'etapa.  

6. Convocar i participar en les avaluacions dels alumnes, especialment en les inicials i finals, 

informant-ne a l'Equip Directiu de les dades més significatives. 

7. Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació 

amb els objectius generals i amb els criteris fixats pel claustre.  

 

En l’àmbit de la coordinació amb altres sectors i estaments del centre 

 

1. En el marc de l’Equip Directiu, vetllar per conèixer les finalitats i abast de les tasques de les altres 

etapes o sectors, organitzar i controlar les propostes de compartir espais i dependències 

comunes (laboratoris, biblioteca, gimnàs, patis...) 

2. Demanar al Departament d’Orientació Psicopedagògica les intervencions pertinents al propi 

sector. 

3. Relacionar-se amb el Centre de Recursos Pedagògics per tal de millorar els aspectes tècnics en 

l'acció pedagògica. 

4. Participar en l'elaboració del pressupost del Centre. 

 
Article 29. El Cap d’estudis 
 

El/La Cap d'estudis d'una etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats 
educatives corresponents, de vetllar pel correcte funcionament, per l’acompliment dels 
projectes pedagògics relatius a la seva etapa i de realitzar-hi les funcions que la Direcció del 
Centre li assigni. 
 
Article 30. Nomenament del Cap d’estudis 

1. El Cap d’estudis és nomenat per la Direcció del Centre i amb el vist i plau de la 
Titularitat. 

2. El Cap d’estudis exerceix el càrrec durant un període de temps que es pacta en 
cada cas. Ordinàriament és de tres anys, renovables sempre que es cregui 
convenient. 

3. Quan cessi, aquesta persona ocuparà les funcions anteriors o aquelles a què li 
doni accés la seva titulació. 

4. El cessament es pot produir, ja sigui per pròpia voluntat, ja sigui per decisió de la  
Direcció del Centre. 

5. En cas de malaltia o absència perllongada la Direcció del Centre nomenarà el seu 
substitut o seran les seves funcions exercides per la Coordinació Pedagògica. 

 
Article 31. Funcions del Cap d’estudis 
 

Les funcions de El/La Cap d'estudis són les següents: 
 

1. Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris 
acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel 
claustre i amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com 
també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del director, i vetllar-ne pel 
compliment estricte. 

2. Coordinar les diferents activitats del centre i sortides culturals. 
3. Dur a terme l’organització i distribució dels ensenyaments, activitats, d’acord 

amb la disponibilitat dels espais, l’oferta aprovada i escoltat el claustre. 
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4. Participar en l’elaboració i la revisió del Projecte Educatiu, el Reglament de 
Règim Intern, el Projecte Lingüístic, el Projecte Curricular, el Pla Anual de 
Centre i vetllar pel seu compliment. 

5. Donar suport a la Direcció del centre en l’elaboració de la memòria de dades 
anuals de l’escola que cal presentar a la Inspecció del Departament 
d’Educació. 

6. Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries 
de professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars 
d’etapa i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució. 

7. Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents. 
8. Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne 

l’organització. 
9. Gestionar les susbtitucions de docents. Establir els mecanismes per corregir 

absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o qualsevol eventualitat en 
el normal funcionament del centre. 

10. Qualsevol altra funció que li encarregui la Direcció del centre. 
 
 Article 32. El Cap d’Innovació i Projectes 
 
El/La Cap d’innovació i projectes de l’escola el/la responsable vetllar per l’actualització dels 
projectes de l’escola, gestionar els sistema d’innovació de l’escola, implantar projectes o 
accions d’innovació, i coordinar la relació amb agents externs de l’escola en els àmbits 
esmentats. 
 
Article 33. Nomenament del Cap d’Innovació i Projectes 
 

1. El Cap d’innovació i projectes és nomenat per la Direcció del Centre i amb el vist i plau 
de la Titularitat. 

2. El Cap d’innovació i projectes exerceix el càrrec durant un període de temps que es 
pacta en cada cas. Ordinàriament és de tres anys, renovables sempre que es cregui 
convenient. 

3. Quan cessi, aquesta persona ocuparà les funcions anteriors o aquelles a què li doni 
accés la seva titulació. 

4. El cessament es pot produir, ja sigui per pròpia voluntat, ja sigui per decisió de la 
Direcció del Centre i amb el vist i plau de la Titularitat. 

5. En cas de malaltia o absència perllongada la Direcció del Centre nomenarà el seu 
substitut o seran les seves funcions exercides per la Coordinació Pedagògica. 

 
Article 34. Funcions del Cap d’Innovació i Projectes 
 

Les funcions del cap d’innovació i projectes són les següents: 
 

1. Dissenyar, gestionar, actualitzar i supervisar el sistema d’innovació de l’escola, 
en col·laboració amb la Comissió Pedagògica del centre. Garantir el bon 
funcionament dels canals de comunicació amb agents externs i interns del 
centre per generar un sistema d’innovació oberta. 

2. Valorar les propostes d’innovació rebudes per part dels diferents agents de la 
comunitat educativa. 

3. Gestionar els recursos necessaris per poder traslladar a la realitat les propostes 
realitzades per la Comissió Pedagògica. 

4. Estudiar i promoure la renovació d’espais, materials, infraestructures i disseny del 
centre en relació a nous corrents pedagògics i arquitectònics. 

5. Promoure la internacionalització de l’escola a partir de la participació del centre 
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programes europeus i internacionals. 
6. Estudiar i, si s’escau, aplicar, l’ampliació de l’oferta formativa del centre.  
7. Analitzar la implementació noves modalitats d’estudi, com la modalitat a distància, 

semipresencial, en alternança o d’altres. 
8. Coordinar la interacció del centre amb empreses del teixit productiu local a partir de 

les propostes de la comissió FP Empresa o el grup de treball que desenvolupi 
aquesta funció. 

9. Promoure la captació de fons a partir de subvencions, premis de concursos, 
participació en projectes o altres accions de col·laboració amb entitats públiques o 
privades. 

10. Optimitzar processos interns a partir de la digitalització dels mateixos. 
11. Qualsevol altra funció que li encarregui la Direcció del centre. 

 
Article 35. Coordinador d’Etapa o Cicle 
 

1. El Coordinador d’Etapa o Cicle és el responsable de la coordinació i 

funcionament de l’etapa o cicle que se li delegui. 
2. El Coordinador és nomenat pel Director del Centre havent escoltat l’Equip 

Directiu. 
 

Article 36. Funcions del Coordinador d’Etapa o Cicle 
 
Des de la coordinació d’etapa o cicle col·labora amb l’Equip Directiu en la coordinació de la tasca 
educativa de l’equip docent de cadascun dels cicles o etapes educatives 
 
Les funcions del Coordinador d’Etapa o Cicle són les següents: 

 
1. Vetllar per la correcta aplicació del Projecte Educatiu a través dels tutors. 
2. Participar activament en l'elaboració, actualització i correcta aplicació del Projecte 

Curricular de Centre. 
3. Col·laborar amb la Coordinació Pedagògica en la programació, funcionament, 

coordinació i valoració de la marxa general de l'Etapa o Cicle. 
4. Promoure i organitzar la realització d'activitats acadèmiques dins de la seva Etapa 

o Cicle. 
5. Promoure, exigir i valorar l'acompliment de les normatives de funcionament i 

d’aquest reglament. 
6. Responsabilitzar-se, juntament amb els tutors i professors del seu àmbit, de 

l'acompliment de la normativa de convivència. 
7. En cas d'urgència, segons el seu criteri, decidir juntament amb el tutor de l'alumne 

afectat o per si sol, les mesures disciplinàries oportunes, donant compte al cap 
d’estudis i, en el segon cas, al propi tutor, tant aviat com sigui possible. 

8. Estudiar les situacions conflictives ja siguin de caràcter general o individual, 
consultant i/o informant als tutors o professors corresponents. 

9. Estudiar i proposar les necessitats de recursos humans i materials d'acord al 
projecte educatiu i programació de cada curs. 
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Article 37. La Coordinació d’FP-Empresa 
 

1. El Coordinador relació FP-Empresa és la persona que col·labora amb el Director 
del Centre en l'orientació i coordinació de les tasques educativa i d’organització 
de l'equip de persones dedicades a la relació entre l’escola i l’empresa. 

2. El Coordinador de relació escola-empresa és nomenat per la direcció, a criteri 
d’aquest, pot formar part de l'equip directiu de l'etapa. El nomenament es realitza 
per a un període de dos cursos acadèmics i és renovable. El coordinador pot ser 
cessat per causa justificada i a criteri del Director. 

 
Article 38. Funcions del Coordinador d’FP-Empresa 

 
1. Vetllar per la correcta aplicació del Caràcter Propi i dels objectius generals de 

l’escola en tot allò referent als seus àmbits d’actuació. 
2. Participar, coordinar i dirigir l’elaboració de la Normativa d’Organització i 

Funcionament de les Pràctiques (NOFP redactades i aprovades durant el curs 
21-22) 

3. Donar a conèixer i garantir l’aplicació de les NOFP tant per l’alumnat com els 
tutors/es de la Formació a Centres de Treball i Dual per tal de regular i establir 
els requisits i condicions d’accés, desenvolupament i tancament de les 
pràctiques empresarials. 

4. Planificar i organitzar la reunió setmanal de l’equip de treball de la FP-Empresa 
5. Assistir al menys a dues reunions de l’Equip Directiu (a començament de curs 

per presentar la seva programació i, en acabar el curs, per presentar la seva 
valoració) i sempre que ho sol·liciti al Director o aquest li demani. 

6. Organitzar i fer el seguiment de les activitats educatives referents als seus 
àmbits. 

7. Respondre de l'ordre i disciplina dels alumnes dels ensenyaments no reglats. 
8. Mantenir contacte amb els altres coordinadors de l’escola per conèixer els 

objectius, l’abast de les tasques dels altres sectors i poder organitzar i 
controlar les propostes de compartir espais i recursos comuns. 

9. Responsabilitzar-se d’una forma especial de l’orientació professional dels 
alumnes, vetllant perquè cada alumne pugui elaborar-se diversos itineraris de 
caràcter professional (estudis posteriors, professions, etc). 

10. Responsabilitzar-se del bon funcionament dels processos vinculats amb el 
Servei Català de Col·locació de la Generalitat de Catalunya. 

11. Qualsevol altra funció que el Director del Centre li confiï en l'àmbit de les seves 
competències. 

 
Les funcions en l’àmbit de les pràctiques en empreses són les següents: 
 

1. Responsabilitzar-se del funcionament i de la coordinació del procés 
corresponent a les estades en pràctiques dels alumnes en les empreses. 

2. Vetllar per proveir els llocs de pràctiques que cada curs requereixi. 
3. Acordar amb els coordinadors corresponents, el calendari de pràctiques dels 

alumnes, tot respectant el calendari escolar i laboral. 
4. Responsabilitzar-se de la documentació (contractes, convenis, quaderns de 

seguiment, etc.) necessària per a dur a terme les pràctiques de forma 
satisfactòria. 

5. Vetllar perquè es duguin a terme, de manera correcte i puntual, les relacions 
entre l’administració i els alumnes en pràctiques. 

6. Responsabilitzar-se que els tutors siguin informats correctament i puntual del 
desenvolupament de les pràctiques en les empreses realitzades pels seus 
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alumnes 
 

Les funcions en l’àmbit de la borsa de treball són les següents: 

 
1. Responsabilitzar-se del funcionament i de la coordinació de la borsa de treball 

de l’escola. 
2. Vetllar perquè les peticions dels alumnes i antics alumnes per incorporar-se a 

la borsa de treball siguin ben ateses 
3. Vetllar perquè les peticions de les empreses que sol·licitin una persona per a 

cobrir un lloc de treball siguin ben ateses. 
4. Responsabilitzar-se de mantenir ordenada i al dia la base de dades de les 

ofertes i de les demandes, suggerint les millores tècniques i procedimentals 
que facin falta. 

5. Difondre de forma activa i sistemàtica els interessos de l’escola entre el món 
empresarial de l’entorn, vetllant per mantenir una relació escola empresa 
satisfactòria i positiva. 

 
Article 39. La Coordinació de Pastoral 
 

1. La Coordinació de Pastoral és el responsable de promoure i animar l’acció 
pastoral de l’escola, amb fidelitat al seu caràcter propi. 

2. Aquesta responsabilitat abraça tant la reflexió global i els plantejaments 
d'objectius com les diverses activitats, escolars i extraescolars, que permeten 
concretar el caràcter propi del col·legi, i és assumida sota les directrius de l'Equip 
Directiu de Centre. 

3. L'animació religiosa del centre es desenvolupa en els àmbits següents: 
- Responsabilitats generals: presència en l'Equip Directiu, almenys dues 

vegades durant el curs (per planificar i per avaluar), cura especial de la 
concreció del caràcter propi de l'escola (llenguatges, signes...) 

- Promoció, organització i control de l'acció pastoral. 
 
Article 40. Nomenament del Coordinador de Pastoral 
 
El Coordinador de Pastoral és nomenat per la Direcció de Centre i realitza les seves funcions 
en estreta relació amb aquesta i en ordre a col·laborar a fer realitat els objectius educatius del 
centre en totes les etapes. 
 
Article 41. Funcions del Coordinador de Pastoral 

 
Les funcions del Coordinador de Pastoral són les següents: 

 
En l’àmbit de les responsabilitats generals: 
 

1. Impulsar la programació i realització de les iniciatives i activitats tendents a 
l’animació pastoral del col·legi  i vetllar perquè el conjunt de l’acció 
educativa i el projecte curricular es dugui a terme d’acord amb 
l’especificitat de l’escola cristiana. 

2. Fer una memòria i valoració de l’acció pastoral duta a terme al llarg del 
curs, per a presentar-la a l’Equip Directiu. 

3. Pot assistir a altres reunions de l’Equip de Direcció a petició pròpia i 
sempre que s’ho demani la Direcció del Centre. 

4. Mantenir informat l’Equip de Direcció del desenvolupament de totes les 
activitats programades pel Departament de Pastoral. 
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En l’àmbit de la promoció, organització i control de l’acció pastoral: 
 

1. Vetlla per l’elaboració del projecte pastoral a un curs vista des de l’equip 
impulsor de la Pastoral del centre. 

2. Fa el seguiment de l'acció pastoral a l'escola. 
3. Coordina i anima el treball pastoral dels diversos equips. 
4. Fa una memòria i valoració de l'acció pastoral duta a terme al llarg del curs 

per presentar-la a l’Equip Directiu. 
5. Orienta l’acció pastoral de l’escola vers una participació responsable en la 

comunitat cristiana. 
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3.3. CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS COL·LEGIATS 

 
Article 42. El Consell Escolar 
 
El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre,  i 
exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, del 
professorat, del personal d’administració i serveis, i de la institució titular.  
 
Article 43. Composició del Consell Escolar 

La composició de consell escolar és la següent:  
- Direcció del centre, que el presideix.  
- Tres representants de la institució titular del centre, designats per la mateixa institució.  
- Quatre representants del professorat, elegits pel claustre en votació secreta.  
- Quatre representants dels pares d’alumnes.  
- Dos representants dels alumnes a partir del primer curs de l’etapa d’educació secundària 
obligatòria.  
- Un representant del personal administratiu. 
 
Article 44. Funcions del Consell Escolar 
 

Les funcions del Consell Escolar són les següents: 
 

1. Intervenir en el procés de designació i cessament del Director del Centre. 
2. Intervenir en l'establiment dels criteris de selecció i en l'eventual acomiadament 

dels professors del centre, en la forma prevista en la legislació. 
3. Garantir el compliment de les normes generals d'admissió d'alumnes. 
4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la 

normativa vigent.  
5. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixen la convivència en el centre, la 

igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits. 
6. Aprovar, a proposta de la Titularitat, el pressupost anual pel que fa als fons 

provinents de l'Administració i a les quantitats autoritzades, la rendició de comptes 
i les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats 
complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. 

7. Aprovar, a proposta de la Titularitat, les percepcions econòmiques dels pares 
d'alumnes per al desenvolupament de les activitats educatives complementàries i, 
quan calgui, sol·licitar-ne l'autorització de l'Administració educativa a través de la 
Titularitat. 

8. Aprovar, a proposta de la Titularitat, les percepcions econòmiques dels pares 

d'alumnes corresponents a les activitats extraescolars i els serveis escolars. 
9. Aprovar el Reglament de Règim Interior a proposta de la Direcció del centre. 
10. Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents. 

 
Article 45. Funcionament de les reunions del Consell Escolar 

 
Les reunions del Consell Escolar seguiran aquestes normes de funcionament: 
 

1. El Director del Centre convoca i presideix les reunions del consell, i 
designa el secretari. 

2. El President prepararà i farà distribuir la convocatòria amb l'ordre del dia 
de la reunió i la documentació oportuna almenys amb una setmana 
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d’anticipació. La convocatòria podrà fer-se per mitjans electrònics. 
3. El Consell Escolar restarà constituït quan hi participi la meitat més un dels 

seus membres amb dret a vot. 
4. El President del Consell podrà invitar altres membres de l’Equip Directiu a 

participar en les reunions quan s’hi hagin de tractar temes de la seva 
competència. Aquesta participació serà amb dret a veu, però no a vot. 

5. El Consell Escolar estudiarà els diversos temes de l'ordre del dia amb 
l'ajuda de la documentació oportunament preparada pel titular, el director 
del centre i l’equip directiu, segons el tema de què es tracti. 

6. El Consell tendirà a adoptar les decisions per consens a través del diàleg i 
el contrast de criteris. Quan s'escaigui, els acords es prendran per majoria 
absoluta de tots els seus membres. Les votacions seran secretes. 

7. Si un membre del Consell proposa de tractar algun tema no inclòs en 
l’ordre del dia de la reunió, caldrà l’acceptació de dos terços dels 
assistents a la reunió. 

8. En la primera reunió del curs escolar l’Equip Directiu del centre sotmetrà a 
l’aprovació del consell el Projecte Educatiu i la programació general del 
centre (Pla anual de Centre). 

9. El secretari del Consell redactarà l'acta de la reunió i en dipositarà còpia 
en la secretaria del centre. 

 
Quan un assumpte de la competència del Consell s’hagi de tractar amb caràcter d’urgència i no 
hi hagi possibilitat de convocar la reunió, l’Equip Directiu assumirà el tema i prendrà la decisió 
oportuna. En la primera reunió, el Director del centre n’informarà el Consell Escolar i sotmetrà a 
la ratificació del Consell la decisió adoptada. 
 
Article 46. Convocatòria de reunió del Consell Escolar 
 

El Consell Escolar es reunirà en sessió ordinària a l'inici de les activitats lectives del curs 
escolar, al final de curs i un cop cada trimestre durant el curs. 
 
En sessió extraordinària, el Consell es reunirà sempre que el seu President ho consideri oportú, 
i també a proposta de la Institució Titular del centre o d’una tercera part dels membres del 
Consell. 
 
Article 47. Eleccions per al Consell Escolar 
 

1. Les eleccions per a la constitució o renovació al Consell Escolar es realitzaran en 

els terminis establerts pel Departament d’Educació, d’acord amb la normativa 
vigent i amb respecte als principis de participació democràtica de la comunitat 
escolar i el secret de vot. 

2. La renovació del Consell es realitzarà per meitats, en els terminis reglamentaris, 
d’acord amb el procediment que el Departament d’Educació estableixi i sense 
perjudici que es cobreixin les vacants produïdes durant aquest període. 

3. La vacant produïda per baixa d’un representant dels professors, dels pares i 
mares d’alumnes, de l’alumnat o del personal d’administració i serveis serà 
coberta per la persona que, en les eleccions respectives, hagi tingut més vots 
després de les que ja siguin membres del consell, sempre que mantingui els 
requisits que la van fer ser elegible com a representant. 

4. Si no hi hagués més candidats per cobrir-la, la vacant romandrà sense cobrir fins 
a la propera renovació del Consell; la nova persona membre s’ha de nomenar pel 
temps que restava de mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 
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Article 48. El Claustre de professors 
 
El claustre de professors és l’òrgan col·legiat de participació en el control i la gestió educativa del 

centre, format per la totalitat del personal docent de l’escola. Està constituït pel professorat del centre. 

 
1. El Director del centre presideix el claustre de professors. 

2. El claustre de professors està constituït per 4 seccions, i cada una de les seccions 
estarà formada pels professors següents: 

Etapa EI: personal docent d’Educació Infantil. 
Etapa EP: personal docent d’Educació Primària. 
Etapa ESO: personal docent d’Educació Secundària Obligatòria. 
Etapa CF: Educació Secundària Postobligatòria. 

3. El Director del Centre determinarà, en cada cas, si el Claustre s’ha de reunir en 
sessió plenària o per seccions. 

4. El Director del Centre podrà delegar la presidència de les seccions en la 
Coordinació Pedagògica o els Caps d’Estudis. 

 
Article 49. Funcions del Claustre de Professors 
 

Les funcions del claustre de professors són les següents: 
 

1. Dissenyar, elaborar i implementar els projectes curriculars d'etapa i el Pla d’Acció 
Tutorial, a proposta de l’Equip Directiu del centre. 

2. Rebre informació sobre la programació de l'acció docent realitzada pels equips de 
professors i els departaments didàctics o seminaris, i vetllar per la coherència i 
continuïtat dels continguts de les diverses àrees d'aprenentatge. 

3. Aprovar els criteris d'avaluació i els criteris de promoció dels alumnes al llarg de 
les diferents etapes educatives impartides en el centre, a proposta de l'Equip 
Directiu. 

4. Proposar a l’Equip Directiu del centre i a la Comissió Pedagògica iniciatives en 
l'àmbit de l'experimentació pedagògica i impulsar-ne la realització. 

5. Col·laborar en l’avaluació del centre realitzada per l’equip directiu i analitzar i 
valorar-ne els resultats. 

6. Escollir els representants dels professors en el Consell Escolar del centre d’acord 
amb la normativa vigent i en l’article següent. 

7. Aportar iniciatives per al bon funcionament del col·legi. 
 
Article 50. Funcionament de les reunions del Claustre de professors 
 
Les sessions plenàries del claustre de professors seguiran les normes de funcionament que 

s'indiquen a continuació: 
 

1. La direcció del centre convocarà i presidirà les reunions i designarà el 
secretari. La convocatòria la farà amb una setmana d'anticipació a la data 
de la reunió i hi adjuntarà l'ordre del dia. 

2. El claustre de professors restarà vàlidament constituït quan hi participin 
dos terços dels seus membres. 

3. Si el titular del centre no imparteix docència en cap de les etapes podrà 
participar en les reunions del claustre, però no intervindrà en les votacions. 

4. El president del claustre podrà invitar experts en temes educatius a 
participar en les reunions en qualitat d'assessors. 

5. El claustre tendirà a prendre les decisions per consens. Quan s'escaigui, 
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els acords es prendran per majoria absoluta dels seus membres, i les 
votacions seran secretes. En cas d'empat, el vot del president serà decisiu. 
En les eleccions dels representants per al consell escolar n’hi haurà prou 
amb la majoria simple. 

6. Les reunions seguiran l'ordre del dia i, si un professor proposés de tractar 
altres temes de la competència del claustre, seria necessària l'acceptació 
de dues terceres parts dels assistents. 

7. El secretari del claustre aixecarà acta de la reunió, que haurà de ser 
aprovada en la reunió següent i tindrà el vist i plau del president. 

 
Sempre que convingui, l’equip directiu pot decidir la convocatòria prèvia de reunions d’una 
secció del claustre per tractar temes específics de la secció i s’aplicaran criteris de procediment 
anàlegs als de les sessions plenàries. Dels principals acords s’informarà al claustre general. 
 
Quan calgui elegir els representants del claustre de professors per al Consell Escolar del 
centre, es procedirà conforme als següents principis: 
 

- El nombre de representants de cada etapa serà proporcional al nombre de membres 
de cadascuna, sense perjudici dels següents principis. 
 
- Cap de les etapes pot quedar sense representació. 
 
- El nombre total de representants ha de ser de quatre. 

 
Article 51. Periodicitat de les reunions del Claustre de professors 
 

El claustre de professors es reunirà almenys un cop cada trimestre, sempre que el director del 
centre ho consideri oportú i quan ho sol·liciti una tercera part dels seus membres. Una de les 
reunions tindrà lloc a l’inici del curs i una altra al final del curs. 
 
Article 52. L’Equip Directiu 
 
L’Equip Directiu és l’òrgan col·legiat executiu de govern que dirigeix, coordina i executa totes les 
activitats educatives, acadèmiques i formatives del centre. 
 
L’equip directiu col·labora amb la Titularitat i la Direcció del centre en l’organització, direcció i 
coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 
 
L’equip directiu està format per la Titularitat i la Direcció del Centre, la Coordinació Pedagògica,  els 
Caps d’Estudis i el Cap de Projectes i Innovació. El Coordinador de Pastoral així com altres 
coordinadors que la direcció del centre pugui determinar podran participar, a petició pròpia o de la 
direcció del centre, en les reunions de l’Equip Directiu amb dret a veu però sense dret a vot. 
 
Article 53. Funcions de l’Equip Directiu 
 

Les funcions de l’Equip Directiu del centre són les següents: 
 

1. Impulsar l'acció dels equips docents de les diferents etapes i vetllar per la correcta 
aplicació del Caràcter Propi del centre i del seu Projecte Educatiu. 

2. Elaborar el Projecte Educatiu i la programació general del centre (Pla Anual de 
Centre) i sotmetre’l a l’aprovació del Consell Escolar. 

3. Promoure una acció coordinada dels equips de mestres i professors de les 
diferents etapes en l'elaboració, revisió i aplicació dels projectes curriculars 
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respectius. 
4. Estudiar i preparar els assumptes que calgui sotmetre al Consell Escolar, excepte 

els que siguin de la competència exclusiva del titular del centre. 

5. Preparar la documentació per a les reunions del claustre de professors. 
6. Aprovar la selecció dels materials curriculars i d’altres mitjans pedagògics que 

calgui adoptar en el centre, a proposta de la Comissió Pedagògica. 
7. Fomentar l’actualització pedagògica i la formació permanent dels directius i 

professors del centre i elaborar el Pla de Formació anual. 
8. Avaluar periòdicament l'organització i el funcionament general del centre i revisar, 

sempre que calgui, el contingut i l'aplicació del reglament de règim interior. 
9. Proposar els criteris de selecció de professors i les directius per a la programació i 

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

10. Tenir cura de l’ordre i la disciplina dels alumnes, i donar suport a la Direcció del 
centre en la solució dels assumptes de caràcter greu. 

 
Article 54. Funcionament de les reunions de l’Equip Directiu 
 

Les reunions de l’equip directiu del centre seguiran les normes de funcionament que s'indiquen 
a continuació: 
 

1. La Direcció del Centre, convocarà les reunions de l’equip directiu. El titular del 
centre presidirà les reunions. 

2. En cada una de les reunions la Coordinació Pedagògica i els Caps d’Estudis 
informaran sobre el funcionament de l'etapa respectiva i l'aplicació del Caràcter 
Propi o Projecte Educatiu del centre i del projecte curricular d'etapa. 

3. Els acords de l’equip directiu seran adoptats per consens, en el respecte a les 
funcions específiques de la Titularitat i de la Direcció del centre. 

 
Article 55. Periodicitat de les reunions de l’Equip Directiu 
 

L’equip directiu celebrarà reunions ordinàries setmanalment i sempre que ho sol·liciti un dels  
membres de l’equip. Abans de començar el curs escolar i en acabar les activitats lectives del 
curs, l’equip directiu celebrarà reunions extraordinàries. 
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3.4. CAPÍTOL QUART: ÒRGANS i CÀRRECS DE COORDINACIÓ 

EDUCATIVA I DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

ÒRGANS i CÀRRECS DE COORDINACIÓ EDUCATIVA 
 
Article 56. La Comissió Pedagògica 
 

La comissió pedagògica Regina IMPULSA és l’encarregada d’animar la renovació pedagògica i de 

promoure aquelles modificacions necessàries en l’estructura i funcionament dels aspectes pedagògics, 

metodològics i de programació per tal de fomentar la innovació i transformació educativa del centre per 

tal de afavorir una millora pedagògica constant. Està formada per docents de les diferents etapes 

educatives del centre. 

 
 
La composició de la Comissió Pedagògica és la següent: 

 
1. La Coordinació Pedagògica de centre, que presideix l’equip. 
2. Un docent de cada etapa educativa del centre. 
3. Els membres de l’Equip Directiu podran participar en les reunions de la 

Comissió Pedagògica a petició pròpia o bé a petició d’aquest últim. 
 
Article 57. Funcions de la Comissió Pedagògica 
 

Les funcions de la Comissió Pedagògica són: 
1. Estudiar, promoure i proposar la necessitat i ús de mitjans didàctics d'acord amb 

el Projecte Educatiu del Centre. 
2. Proposar a l’Equip Directiu la selecció dels materials curriculars i d'altres mitjans 

pedagògics que s'hagin d'adoptar en el centre, a proposta dels Departaments o 
dels responsables d'àrees respectius. 

3. Participar en el disseny del Pla de Formació de Centre. 
4. Acompanyar al professorat en el desplegament de l’AIC (Aprenentatge 

Interdisciplinari Contextualitzat). 
5. Vetllar per mantenir o actualitzar els plans de millora relatius a l’acreditació a la 

innovació pedagògica (Segell SMART). 
 
Article 58. Coordinació de l’Orientació Psicopedagògica  

 
La Coordinació de l’Orientació Psicopedagògica vetlla per la tasca pedagògica per tal de fomentar 

l’aprenentatge de tot l’alumnat, tot i les necessitats educatives especials i/o específiques que alguns 

dels infants i joves presentin.  

 

Article 59. Funcions de la Coordinació de l’Orientació Psicopedagògica 
 
La funció principal de la Coordinació de l’Orientació Psicopedagògica és la col·laboració en l’orientació 

psicopedagògica i la resolució de problemes de caire pedagògic que puguin sorgir. Està formada per 

membres del claustre amb formació específica en l`àmbit de la pedagogia i la psicologia. 

 

Les funcions de la Coordinació de l’Orientació Psicopedagògica són les següents: 
 

1. Fer-se càrrec de l’assessorament als professors en l’àmbit de l’atenció a la 
diversitat d’aptituds, motivacions i interessos dels alumnes. 
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2. Col·laborar amb els tutors en la prevenció de dificultats educatives i en el 
desenvolupament personal dels alumnes i en la intervenció necessària per al seu 
diagnosi i tractament. 

3. Realitzar una avaluació psicopedagògica dels alumnes en aquells casos que es 
presentin necessitats educatives especials. 

4. Estudiar i preparar els assumptes que, dins del seu Departament, s'hagin de 
sotmetre al Consell Escolar, al Claustre de Professors, als Equips de Coordinació i 
a l’Equip Directiu. 

5. Col·laborar amb la resta del Claustre en la cura de l'ordre i la disciplina dels 
alumnes. 

6. Participar en l'avaluació global del centre. 
7. Respondre de l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Acollida dels alumnes i de les 

seves famílies i de la gradual integració d’aquests alumnes en l’escola i en e l 
sistema educatiu. 

8. Mantenir una relació habitual amb els tutors dels alumnes que requereixen una 
atenció específica per raó de la seva recent incorporació a l’escola i les seves 
necessitats d’integració i proporcionar els recursos necessaris per a la realització 
de la seva tasca. 

9. Participar en les reunions dels equips de coordinació d’etapa o cicle quan la seva 
presència sigui requerida pel Coordinador o a petició pròpia. 

 
CÀRRECS ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ 
 
Article 60. La Coordinació de Qualitat 
 
El/la Coordinador/a de Qualitat és el/la responsable de gestionar, promoure, mantenir i actualitzar el 
Sistema de Qualitat i informar del seu funcionament a la Direcció del Centre. 
 
El/la Coordinador/a de Qualitat és nomenat/da per la Direcció del Centre. 
 
Article 61. Funcions del/la Coordinador/a de Qualitat 

1. Impulsar, canalitzar i assegurar la implantació mantinguda del Sistema de Gestió 
de la Qualitat. 

2. Controlar la documentació, els registres de qualitat i les No Conformitats. 
3. Realitzar el seguiment de les Accions Correctives i Preventives. 
4. Preparar les auditories del Sistema de Qualitat. 
5. Gestionar les Tècniques Estadístiques i la coordinació dels Indicadors d'eficàcia. 
6. Revisar els processos del Sistema de Qualitat. 

 
Article 62. La Coordinació de l’Escola Esportiva i  de les activitats extraescolars 

Els responsables de l’Escola Esportiva i d’extraescolars coordinen totes les extraescolars així com el 

monitoratge i l’equip d’entrenadors. 

 

1. El/La Coordinador/a de les activitats extraescolars és el responsable de planificar, 
organitzar, fer el seguiment i avaluar les activitats extraescolars, d’acord amb els 
objectius generals del centre i amb les orientacions de l’Equip Directiu. 

 
2. El/La Coordinador/a de les activitats extraescolars és nomenat/da per la Titularitat 

del Centre. 
 
Article 63. Funcions de/la Coordinador/a de les activitats extraescolars 
 

1. Planificar la formació del grup d’educadors/monitors. 
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2. Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades, en l’àmbit de la seva 
competència. 

3. Presentar propostes a l’Equip Directiu sobre millores i/o aspectes a incorporar en 
el disseny de les activitats. 

4. Responsabilitzar-se del control del material. 
5. Difondre a la comunitat educativa l’oferta d’activitats. 
6. Mantenir reunions periòdiques amb l’Equip Directiu del Centre i, si així es 

determina, amb els responsables d’etapa o nivell. 
7. Establir i executar el calendari de reunions amb els diferents responsables de 

seccions, àmbits o àrees. 
8. Mantenir relacions amb els diferents organismes, federacions i entitats oficials. 
9. Presentar a l’Equip Directiu la programació de les activitats anuals i  una memòria 

de les mateixes. 
 
Article 64. La Secretaria del Centre 
 

Secretaria administrativa  

La secretaria administrativa respon de la gestió econòmica del centre i exerceix les seves funcions 

amb dependència directa de la Direcció del centre.  

 

Secretaria acadèmica  

La secretaria acadèmica respon de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics, realitza 

les seves funcions amb dependència directa de la direcció del centre. En l’àmbit de la secretaria 

general de l’escola, una persona té la responsabilitat de vetllar per la correcció de tot el que està 

relacionat amb el tractament i la protecció de les dades de caràcter personal, d’acord amb allò que la 

normativa vigent estableix al respecte.  

 
La secretaria del centre és nomenada per la Titularitat amb supeditació i control de la Direcció del 

centre. 

 
Article 65. Funcions de la Secretaria del Centre 

 
Les funcions de la Secretaria del Centre són les següents 
 

1. Gestionar i custodiar, amb dependència directa de la Direcció del centre i/o de 
la Coordinació  Pedagògica, quan s’escau, la documentació acadèmica oficial 
del centre. 

2. Preparar, per a la seva expedició i signatura, les certificacions acadèmiques. 
3. Gestionar la documentació acadèmica que cal presentar a altres organismes 

als quals està vinculada l’escola, en especial, la que fa referència a 
l’estadística oficial d’Educació a emplenar cada curs pel centre. 

4. Vetllar per la coherència i integritat de les dades del centre. 
5. Atendre la correspondència oficial del centre, pel que fa al Departament 

d’Educació, i traslladar a les persones que correspon les notificacions postals 
oficials. 

6. Realitzar, seguint les directrius de la Direcció del centre el procés d’avaluació: 
optatives, currículum de l’alumnat, recull de les qualificacions, emissió dels 
informes o butlletins i actes. 

7. Responsabilitzar-se d’executar el procediment de liquidació de l’assegurança 
escolar. 

8. Donar suport, amb dependència directa de la Direcció del centre, al procés 
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d’admissió de l’alumnat nou, en especial pel que fa a la documentació 
necessària per a la tramitació d’admissions, l’aplicació dels barems, la 
informatització de les dades i les comunicacions oficials a les famílies i a 
l’Administració. 

9. Gestionar i controlar el procediment de matriculació i promoció oficial de 
l’alumnat. 

10. Gestionar els expedients de l’alumnat: obre l’expedient, controla que l’arxiu 
vigent de l’alumnat conté la documentació oficial exigible en cada moment i 
custodia els expedients finals de l’alumnat que causa baixa de l'escola. 

11. Orientar les famílies sobre l’acompliment de sol·licitud de beques oficials i 
ajuts als llibres escolars de l’alumnat. 

12. Atendre i convocar les famílies segons horari determinat per a aquelles 
qüestions que són de la seva competència. 

13. Oferir el suport necessari als membres de l’escola, perquè aquests puguin 
realitzar i assolir els seus objectius acadèmics i organitzatius. 

14. Facilitar, a qui ho sol·liciti, la informació i la documentació necessària 
vinculada a l’activitat del centre, prèvia verificació de la persona sol·licitant i de 
l’acompliment dels requeriments legals referents a la privacitat de les dades.
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4. TÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA ESCOLAR 

4.1. CAPÍTOL PRIMER: PROGRAMACIÓ, REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE 

LA TASCA EDUCATIVA 

 
Article 66. Determinació de l’acció educativa del Centre 
 

1. L'acció educativa del centre i la seva avaluació s'inspira en el model definit en el 
projecte Educatiu de Centre. Aquest Reglament s’entén com a una eina al seu 
servei. 

2. La selecció i el desplegament d'alguns dels aspectes fonamentals del caràcter 
propi, segons ho demanen les circumstàncies, donarà lloc a opcions preferents de 
caràcter anual que determinaran prioritats en l'acció educativa global de l'escola, 
el Projecte Educatiu i la Programació General del Centre (PGA), que l’Equip 
Directiu presentarà a l’aprovació del Consell Escolar. 

3. L'Equip Directiu és responsable d'impulsar el treball referent a la selecció de les 
opcions preferents i la concreció de les prioritats en els diferents àmbits del 
col·legi, amb la col·laboració dels equips de professors, la pastoral i la junta de 
l'Associació de Famílies d'Alumnes. 

 
Article 67. Projecte curricular i avaluació de centre 
 

1. La Coordinació Pedagògica, responsable de l’elaboració del Projecte Curricu lar de 
Centre, ha d’organitzar i coordinar els diferents equips docents amb l’objectiu de 
definir, implementar i avaluar-lo. 

2. Per a l’elaboració del Projecte Curricular, es requerirà la participació d’altres 
òrgans de  coordinació: Pastoral, DOP, Coordinacions d’etapa o cicle i Caps de 
Departament. 

3. Els equips de professors elaboren, apliquen i avaluen la concreció dels 
currículums, resultat d'adaptar els currículums establert pel Govern de la 
Generalitat a la realitat del centre i les necessitats dels alumnes, tenint en compte 
el Caràcter Propi del centre i el context sòcio-cultural. 

4. Un cop elaborats o revisats, els projectes curriculars han de ser aprovats pel 
Claustre de professors. 

5. El centre gaudeix d'autonomia en l'àmbit pedagògic i organitzatiu i de gestió, en el 
respecte al que estableixen les disposicions legals vigents. 

 
Article 68. L’avaluació del Centre 
 

1. L'avaluació del centre és un procés d'anàlisi que ajuda a conèixer si l'acció 
educativa global del centre respon als objectius proposats i si progressa amb el 
ritme previst, i orienta la millora constant del treball escolar. 

2. La Comissió de Qualitat programarà, d’acord amb la normativa vigent i el Projecte 
Educatiu, en el seu Pla Anual les actuacions referents a l’avaluació, externa i/o 
interna, de la gestió del currículum, dels resultats d’aprenentatge, de la gestió i 
organització del centre, de la valoració dels alumnes i les famílies. 

3. Tots els aspectes o dimensions del centre i del procés educatiu són objecte 
d'avaluació en el moment oportú: els projectes curriculars d’etapa, l’acció docent 
dels mestres i professors, l'organització del centre i el funcionament dels òrgans 



 

RV00            11/07/22 

35 
 

de govern i gestió, l’acció tutorial, etc. 
4. L’Equip Directiu del centre és el responsable de promoure i coordinar l'avaluació 

general del centre i de cada una de les etapes o cicles, amb la col·laboració de les 
persones i els equips que tenen responsabilitat directa en cada un dels camps. 

 
Article 69. Funcions dels docents 
 

1. Sense perjudici de la seva llibertat de consciència, manifesta un estil educatiu 
coherent amb el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu del Centre. 

2. Desenvolupa la seva acció educativa i docent d’acord amb el caràcter propi del 
Col·legi Regina Carmeli Rubí. 
 

Article 70. El Tutor de curs 
 

1. El tutor de curs és el docent responsable de vetllar per l'aplicació del Projecte 
Curricular en l'acció docent i educativa adreçada a un grup d'alumnes, i té la 
missió d'atendre a la formació integral de cada un d'ells i seguir dia a dia el seu 
procés d'aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb 
vista a les opcions posteriors, de continuació d'estudis o d'entrada en el món del 
treball. 

 

2. El tutor de curs és nomenat per la Direcció del centre. 
 
Article 71. Funcions del Tutor de curs 
 

Les principals funcions de tots els tutors de curs són les següents: 
 

1. Conèixer la situació real de cada alumne i del seu medi familiar i social. 
2. Mantenir relació personal amb tots els alumnes del grup i llurs famílies a través 

de les oportunes entrevistes i reunions periòdiques. Aquestes reunions i 
entrevistes seran, com a mínim: una al llarg del curs essent feta entre els 
mesos de setembre i febrer i posteriorment, les que cadascun dels alumnes 
necessitin pel seu correcte seguiment i tutorització. 

3. Efectuar el seguiment global dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb 
la intenció de descobrir les dificultats i necessitats especials, articular les 
respostes educatives adequades i cercar els oportuns assessoraments i 
suports. 

4. Programar i vetllar per la concreció, desenvolupament i avaluació de les 
possibles adaptacions o modificacions curriculars que siguin necessàries per a 
algun dels alumnes del seu grup classe. 

5. Responsabilitzar-se d’elaborar la programació dels Plans Individualitzats com 
a tutor sortint pel primer trimestre del següent curs per tal de donar continuïtat 
a aquests plans. 

6. Coordinar l'acció educativa realitzada pels professors que imparteixen 
docència al seu grup-classe i afavorir l'ajustament de les programacions 
docents a la situació en què es troben els alumnes, especialment pel que fa a 
les respostes educatives davant necessitats especials i/o de suport. 

7. Coordinar l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes, presidir les 
sessions de la junta d'avaluació corresponents al seu grup-classe, donar-ne la 
informació adient als interessats i a llurs famílies, i trametre l'acta de la reunió 
a la secretaria del centre. 

8. Informar el Coordinador de cicle o etapa sobre les incidències i situacions que 
dificultin l’aplicació del Projecte Educatiu de Centre. 
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9. Fomentar en el grup d'alumnes el desenvolupament d'actituds participatives, la 
inserció en l'entorn sociocultural i natural i l'educació en valors, complementant 
la tasca realitzada en el marc de les àrees i matèries. 

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

11. Contribuir a desenvolupar línies comunes d'acció amb els altres tutors. 
12. Contribuir a l'establiment de relacions fluïdes amb els pares i mares dels 

alumnes, informar-los de tots aquells assumptes que afectin l'educació de llurs 
fills, i facilitar la connexió entre l'escola i les famílies. 

13. Fer de mediador en les situacions de conflicte entre alumnes i professors, i 
informar-ne oportunament a les famílies i al Cap d’Estudis. 

14. Establir relació amb les institucions que col·laboren en els processos 
d'escolarització i atenció educativa a aquells alumnes que procedeixen de 
contextos socials o culturals marginats. 

15. Acompanyar regularment el seu grup en ocasió de sortides, viatges, 
convivències, celebracions escolars, etc. 

16. Programar les sessions de tutoria. 
17. Participar activament en l’elaboració, desenvolupament i avaluació del Pla 

d’Acció Tutorial. 
 
A més, els tutors de curs de l'etapa d'Educació Secundària realitzen les funcions següents: 
 

1. Orientar els alumnes a l'hora de fer l'elecció de les matèries optatives que han 
de cursar al llarg de l'etapa. 

2. Coordinar la funció d’orientació vocacional i d’estudis postobligatoris 
conjuntament amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica. 
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4.2. CAPÍTOL SEGON: L'ACCIÓ DOCENT  

 
Article 72. Àmbits de l’acció docent  
 

1. L'acció docent dels mestres i professors i el treball d'aprenentatge dels 

alumnes ocupen un lloc decisiu en l'acció educativa global del centre. 
2. Els àmbits propis de l'intercanvi sobre l'acció docent del professorat són els equips 

de cicle o etapa, el Claustre de professors i els departaments didàctics. 
3. La Coordinació Pedagògica és la responsable de vetllar per la renovació 

pedagògica i didàctica i complir i fer complir el que està establert pel que fa al 
currículum escolar, amb la col·laboració dels coordinadors de cicle o etapa. 

4. L’acció docent dels docents ha de programar-se, en el marc del Projecte 
Curricular, d’acord amb les directrius del Projecte Educatiu de Centre. 

5. Cada docent és responsable de l’elaboració de les programacions d’aula de les 
matèries que imparteix. 

 
Article 73. Equip docent 
 

1. Els docents que imparteixen la docència en un mateix cicle o curs formen l'equip 
de docents corresponent, amb la finalitat d'assegurar la coherència i 

complementarietat en l'acció docent duta a terme amb els alumnes del cicle o 
curs. 

2. Els equips de professors orienten llur acció docent amb vista a la formació 

integral dels alumnes, d'acord amb el que preveu el projecte curricular. 
3. Amb aquest criteri, les programacions docents incorporen de manera equilibrada 

els objectius educatius, els diferents tipus de continguts d'ensenyament-
aprenentatge i les activitats d'avaluació amb l’objectiu d’assolir les competències 
bàsiques corresponents als ensenyaments obligatoris. 

4. En l'acció docent els professors procuraran de respondre de forma adequada a les 
característiques, ritmes d'aprenentatge i singularitats de cada alumne. 

5. L'equip de professors de cicle es reunirà d’acord amb el calendari del Pla Anual de 
Centre i sempre que el convoquin el Coordinador del cicle o bé el Cap de 
Departaments. 

 
Article 74. Funcions dels equips docents 
 
Les funcions més importants dels equips de docents són les següents: 
 

1. Participar en la distribució temporal d'objectius generals, continguts 
d'ensenyament i objectius terminals de les àrees i matèries, i establir 
criteris d'actuació per a la preparació de les programacions docents. 

2. Aprofundir en el coneixement de les capacitats i necessitats dels alumnes 
del cicle o curs, preveure les adaptacions curriculars i programar i avaluar 
les activitats formatives requerides per l'atenció als alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu. 

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

4. Responsabilitzar-se, conjuntament i coordinada, de realitzar les tasques 
educatives programades per als alumnes del cicle 

5. Aplicar criteris de flexibilització dels agrupaments d’alumnes. 
6. L’Equip docent de l'Educació Secundària apliquen els criteris d’elecció de 
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les matèries optatives. 
 

Article 75. Els Departaments Didàctics 
 

1. En les etapes d’Infantil i Primària es considera que la base de treball és el cicle. Hi 
poden haver Departaments d’algunes àrees específiques (impartides per 
especialistes) i serà útil en algunes ocasions treballar segons un Departament 
vertical, sobretot per revisar la coherència global del segon nivell de concreció. 
Ordinàriament, però, els mestres treballaran en equip en una o altra àrea segons 
les prioritats establertes per aquell curs acadèmic. 

2. En l'etapa d'Educació Secundària s’estructuraran els Departaments Didàctics, 

constituïts pels professors que imparteixen les àrees incloses en cada un dels 
àmbits establerts pel Departament d'Educació. 

3. Els Departaments Didàctics s’estructuren en tres àmbits: 
- Dins l’àmbit científico-tecnològic hi haurà el Departament de Ciències 

format pels àmbits de Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i 
Matemàtiques. 

- Dins l’àmbit d'humanitats hi haurà el Departament de Llengües i el 
d’Humanitats, aquest segon format pels àmbits de  Ciències Socials, 
Música Filosofia, Religió, Educació Artística i Educació Física. 

 
 Els Departaments Didàctics al nostre centre són els següents: 

1. Departament de Ciències. 
2. Departament de Llengües; aquest departament, ocasionalment pot 

treballar estructurat en tres àmbits: Llengua i literatura catalana, Llengua i 
literatura castellana i Llengües estrangeres. 

3. Departament d’Humanitats. 
 
Article 76. Cap de Departament Didàctic 

 

1. Un dels professors del Departament realitzarà les funcions pròpies de cap de 
departament, i serà designat, per a un període d’un curs, renovable, per la 
Direcció del Centre. 

2. El Cap de Departament treballarà sempre en ordre a col·laborar a fer realitat els 
objectius educatius del centre. 

3. El Cap de Departament és l’encarregat d’organitzar i coordinar el seu 
Departament a fi que pugui complir les funcions que té assignades; en aquest 
sentit, serà el responsable de determinar i fer pública l’ordre del dia de les 
reunions del seu departament. 

4. Els departaments es reuniran d’acord amb el calendari del Pla Anual de Centre. 
 
Article 77 . Funcions dels equips Departaments  
 
Les funcions dels Departaments Didàctics són les següents: 

 
1. Participar en la distribució vertical dels components curriculars de les matèries de 

l'àmbit corresponent en els quatre cursos de l'etapa, en el marc de la concreció del 
currículum. 

2. Proposar les característiques de l'oferta de matèries optatives corresponents al 
propi àmbit. 

3. Proposar criteris d’actuació en l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes i en 
l’aplicació dels criteris de promoció. 

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

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

6. Afavorir l'actualització didàctica i elaborar propostes concretes referents a la 
formació permanent dels membres del propi departament. 
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4.3. CAPÍTOL TERCER: L'ANIMACIÓ PASTORAL AL CENTRE 

 
Article 78. Àmbit de l’Animació Pastoral 
 

1. L'educació integral que el col·legi promou s'inspira en una concepció cristiana de 
l'home, la vida i el món, amb un profund respecte per la llibertat de consciència 
dels alumnes i de les seves famílies, i procura preparar els alumnes per a 
participar activament en la transformació i el millorament de la societat seguint el 
seu Caràcter Propi i les orientacions pastorals de l'Església diocesana. 

2. L'escola ofereix a tots els alumnes l'ensenyament de l'àrea de religió catòlica i la 
possibilitat de plantejar-se la pròpia existència segons l'Evangeli en un marc de 
respecte i llibertat. La lliure elecció de l'escola per part de les famílies implica el 
desig que llurs fills rebin formació religiosa catòlica. 

3. El projecte d'educació integral de l'escola inclou respostes a les inquietuds 
religioses i pastorals dels professors, de les famílies i dels alumnes creients a 
través de diversos serveis pastorals. 

 
Article 79. El Departament de Pastoral 
 

1. El Departament de Pastoral és el responsable de la programació i realització dels 
aspectes de l'acció educativa que es relacionen directament amb la formació, 
vivència i orientació cristiana dels alumnes, i col·labora en l'animació pastoral del 
conjunt de la comunitat educativa. 

2. El Departament de Pastoral està format pel Coordinador de Pastoral i docents de 
les diferents etapes educatives del centre. 

3. El Departament de Pastoral es reuneix setmanalment. 
 
Article 80. Funcions del Departament de Pastoral 
 

Les funcions pròpies del consell de pastoral són les següents: 
 

1. Impulsar i animar l'acció pastoral del centre, amb la col·laboració dels professors, 
tutors, pares d'alumnes i altres col·laboradors, en el marc del Caràcter Propi i del 
Projecte Educatiu propi del centre. 

2. Promoure l'acció pastoral del col·legi entre les famílies i membres de la comunitat 
educativa. 

3. Facilitar la inserció de la comunitat cristiana de l'escola i la seva acció 
evangelitzadora en la realitat pastoral de l'Església diocesana. 

4. Avaluar periòdicament la tasca realitzada i el grau d'assoliment dels objectius 
proposats.
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4.4. CAPÍTOL QUART: L’APRENENTATGE I PROMOCIÓ DE LA 

CONVIVÈNCIA 

 
Article 81 
 

L’aprenentatge i la promoció de la convivència, així com la prevenció i resolució de conflictes, 
són elements fonamentals del procés educatiu. 
 
El centre incorporarà mesures per a la promoció de la convivència i, específicament, 
mecanismes per a la prevenció i resolució de conflictes, mitjançant elements com els següents: 
 

1. L’educació en la línia del Projecte Educatiu, en tant que apropa un 
model d’educació que pretén formar persones, participatives, crítiques, 
constructives, creatives, reflexives, autònomes, lliures, compromeses, 
obertes als valors de l’evangeli, dinàmiques, socials, responsables, 
respectuoses, ciutadans i ciutadanes, competents, madures, 
professionals i educades. 

2. Aquest mateix Reglament de Règim Intern, com a eina útil per a 
l’organització educativa. 

3. El Projecte Curricular de Centre, en tant que incorpora objectius, 
competències i continguts que promouen la convivència. 

4. La Coordinació d’Acció Tutorial i Pastoral, assumint aquest 
aprenentatge com a una de les seves finalitats més importants. 

5. La planificació de l’acció tutorial, l’actuació dels equips de professors i 
especialment del tutor en l’exercici de les seves funcions. El 
Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre en l’exercici de 
les seves funcions. 

6. La carta de compromís educatiu. 
7. Qualsevol altre fórmula que es consideri oportuna.
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4.5. CAPÍTOL CINQUÈ: LES ACTIVITATS EDUCATIVES 

EXTRAESCOLARS, LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SERVEI 

DE MENJADOR 

 
Article 82. Àmbit de les activitats educatives extraescolars 

 
Les activitats extraescolars es desenvolupen al marge de l’horari escolar i hi participen els 
alumnes, els pares dels quals ho han sol·licitat expressament.  
 
Article 83. Programació i coordinació de les activitats extraescolars 
 
El consell escolar, a proposta del titular del centre, aprovarà les percepcions econòmiques dels 
pares d'alumnes per al desenvolupament de les activitats extraescolars i, quan s'escaigui, 
decidirà la tramitació de l'autorització corresponent al Director dels Serveis Territorials del 
Departament d'Educació. 
 
Article 84. Responsabilitat i participació de les activitats complementàries i extraescolars 
 

La Titularitat del centre respon de la gestió econòmica relativa a les activitats complementàries i 
a les activitats extraescolars realitzades en el centre, i en donarà la informació adient al Consell 
Escolar en el marc de la rendició anual de comptes. 
 
Article 85. El servei de menjador escolar 
 

1. El menjador escolar és un servei no obligatori, destinat als alumnes de l’escola i 
també per als membres de la comunitat educativa que ho sol·licitin. 

2. Correspon a la Direcció del centre la gestió i la responsabilitat d’aquest servei, i en 
l’àmbit de les seves competències, disposarà de quantes mesures consideri 
adients per al bon funcionament del servei. 

 
Article 86. Règim econòmic del menjador 
 

1. Les quotes de menjador per cada curs escolar seran determinades per la 
Titularitat del Centre i aprovades pel Consell Escolar. 

2. El pagament del servei es farà per mensualitats vençudes i a través del sistema 
general establert per al pagament de quotes al centre. 

3. Es privarà de l’ús del servei de menjador al comensal que no atengui al pagament 
de les quotes que li corresponguin per causes no justificades. L’esmentada 
privació de fer ús del servei de menjador es farà sempre d’acord amb el criteri de 
la Titularitat, la qual sospesarà les circumstàncies d’excepcionalitat. 

4. Sobre el tractament d’impagats, es seguiran els següents criteris: 
- No serà admès cap comensal que tingui pendents de liquidació quotes 

anteriors encara que aquestes siguin de cursos anteriors, i/o de 
germans/es 

- Tractament dels impagats: quan una família incompleixi la seva obligació 

de pagar el rebut mensual de menjador, serà requerida per tal que liquidi el 
deute pendent. 

- Si no es liquida el deute de forma immediata, s’informarà els pares 
mitjançant comunicació escrita que a partir de l’endemà de la seva 
recepció, perdran el dret a seguir utilitzant el servei de menjador. Aquest fet 
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també es posarà en coneixement de l'equip directiu del Centre. 
- Quan es tracti d'usuaris becats, també s'informarà a l’entitat corresponent 

de l’Administració sobre la pèrdua de la condició d'usuari de menjador, als 
efectes pertinents. 

- En casos concrets, per tal que l’alumnat afectat pugui seguir utilitzant el 
servei de menjador, es podrà acceptar el compromís escrit i pactat amb els 
pares a fi de l’existència d’una liquidació del deute a terminis. 

- Les despeses ocasionades per devolucions, siguin de la índole que siguin 
(bancàries, de reclamació de rebuts, etc) correran a càrrec dels usuaris. 

 
5. Sobre el subministrament de medicaments, dietes i al·lèrgies: En cas de rebre 

medicació, patir alguna al·lèrgia o bé estar sotmès a una dieta sota prescripció 
mèdica, s’haurà de justificar amb la certificació corresponent del metge que ho 
determini. No s’atendran dietes especials sense justificació mèdica. 
 

6. L’elaboració del menú serà respectuosa amb les prescripcions que, per motius 
religiosos, afectin determinats comensals. 

 
Article 87. Règim disciplinari de les activitats educatives complementàries, les activitats 
extraescolars i el servei de menjador 
 

1. L’educació i les sancions són una garantia per a la resta dels companys i 
companyes de compliment de les normes de convivència. 

 
2. Les infraccions als drets i deures dels alumnes i les sancions corresponents estan 

tipificades en el Decret regulador dels Drets i Deures de l’alumnat (Decret 
266/1997) i en aquest Reglament de Règim Interior del Centre 

3. D’acord amb la tipificació de faltes contemplades en la normativa vigent, les 
sancions podran ser en correspondència a les dites faltes de disciplina: 

 
- Per faltes lleus: Els alumnes seran sancionats pels educadors o 

educadores. La continuïtat en les faltes lleus podrà donar lloc a una sanció 
de falta greu. 

- Per faltes greus: Els alumnes podran ser sancionats amb la privació del 
dret d’assistència al servei o activitat complementària fins a cinc dies. 

- La continuïtat en les faltes greus podrà donar lloc a sanció de falta molt 
greu. 

- Per faltes molt greus: Els alumnes podran ser sancionats amb la privació 
del dret d’assistència al servei o activitat complementària fins a deu dies. 

- La continuïtat en la comissió de faltes molt greus o una falta 
excessivament greu podrà donar lloc a la privació al dret d’assistència al 
menjador escolar. 

- Les faltes excessivament greus podran donar lloc a la privació del dret 
d’assistència a classe segons la normativa general del centre. 

 
4. Competència per a la imposició de les sancions: 

 
- Les sancions per a les faltes lleus seran imposades per l’equip 

d’educadors i educadores i comunicades sempre a la Direcció del centre. 
- Les sancions per a les faltes greus i molt greus de privació del dret 

d’assistència al menjador fins a 10 dies, seran imposades pel director del 
centre una vegada escoltat l’equip d’educadors i educadores. 

- La privació definitiva del dret d’assistència al menjador serà acordada per 
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la Direcció del Centre, escoltada la Comissió de Convivència. 
- L’equip d’educadors i educadores del menjador posarà especial atenció en 

la prevenció de les actuacions disciplinàries, els comportaments insolidaris, 
agressius o antisocials, així com les actituds de mala educació en el propi 
acte de menjar. Concretament, s’informarà a les famílies i als alumnes 
usuaris d’aquest servei de la següent normativa: 

 
5. Per tal d’aconseguir que l’alumnat del Col·legi Regina Carmeli assoleixin uns bons 

hàbits com, per exemple, ser conscients que han de tenir cura de la seva higiene 
personal, la correcta utilització dels coberts i altres estris de menjador o el fet de 
col·laborar en el moment de parar i recollir la taula, si s’escau; i per poder 
transmetre una sèrie de pautes de comportament i uns valors referents als hàbits 
alimentaris, cal que els alumnes de l’escola que facin ús del servei de menjador 
compleixin la següent normativa: 

 
- Ser puntuals i esperar davant de la porta del menjador per poder entrar tots 

junts al menjador. 
- Cal entrar al menjador ordenadament. 
- Cal rentar-se les mans abans i després de dinar. 
- Mentre es dina, cal mantenir un bon ambient, és a dir, utilitzar un to de veu 

correcte, sense crits, i evitar les converses amb alumnes/as d’altres taules. 
- Tots els alumnes/as han de seure de forma correcta. 
- A l’hora de menjar s’ha de ser respectuós i educat, per exemple, procurant 

evitar de menjar amb la boca oberta. 
- S’ha de menjar tot i de tot, sense cap excepció, tret de l’alumne/a que porti 

un justificant del pare, mare o tutor. 
- Està prohibit tirar el menjar a terra. En cas que caigui, cal recollir-lo. 
- Un cop acabat el dinar, cal que els alumnes/as es rentin les dents. 
- Els alumnes que hagin acabat de dinar no poden sortir del menjador fins 

que els ho indiquin els monitors. Arribat el moment, sortiran al pati 
acompanyats del corresponent monitor/a. Els alumnes/as que no hagin 
acabat hauran de quedar-se fins que finalitzin. 

- Mantenir sempre el respecte als companys/es, monitors/es i totes les 
persones relacionades amb el servei. 

- Cap alumne/a  pot sortir de l’escola entre les 13h i les 15h. Únicament 
podran sortir, una vegada hagin acabat de dinar, els alumnes/as que portin 
un justificant del pare, mare o tutor. 

- Finalitzat el dinar, cada alumne/a haurà de recollir la taula i deixar-la neta. 
  

6. En tot allò no previst expressament, serà d’aplicació la normativa vigent sobre drets 
i deures dels alumnes i aquest Reglament. 
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5. TÍTOL TERCER: COMPONENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

5.1. CAPÍTOL PRIMER: L’ALUMNAT 

 
Article 88. Procés d’admissió d’alumnes 
 

1. En el procés d'admissió d'alumnes el titular del centre tindrà en compte el dret 
preferent dels pares a escollir el centre que desitgen per a llurs fills i filles. 

2. Amb aquesta finalitat donarà la informació adequada a les famílies interessades 
per tal que coneguin en grau suficient el Caràcter Propi del centre i el seu Projecte 
Educatiu. Així, el fet de sol·licitar-hi plaça per a llurs fills serà expressió del desig 
que aquests rebin la formació definida en el seu Caràcter Propi i, 
conseqüentment, formació religiosa cristiana. 

3. Quan el centre no pugui admetre tots els alumnes que hi sol·licitin plaça, el titular 
s'atendrà a la normativa publicada pel Govern de la Generalitat al llarg de tot el 
procés d’inscripció i matriculació dels alumnes en les etapes concertades. 

4. Un cop formalitzades les matrícules, el titular del centre en donarà la informació 
oportuna al Consell Escolar en la primera reunió del curs. 

 
Article 89. Marc de convivència en el centre 
 

El Regina Carmeli Rubí, que promou la formació integral dels seus alumnes, els vol oferir un 
ambient educatiu on puguin desenvolupar les seves capacitats humanes i les seves possibilitats 
com a estudiants. 
 
Aquesta tasca no pot donar-se sinó en un marc d’un profund respecte entre tots els membres 
de la comunitat educativa: docents, alumnes, famílies i personal d’administració i serveis. 
 
Per tal de definir i garantir aquest marc de respecte, i com a part del nostre Reglament de 
Règim Intern, resten recollits en aquest document: 
 

1. Els Drets i Deures dels Alumnes, com a referent del respecte mutu que fa 
possible tota acció educativa. 

2. La Normativa de Convivència, com a conjunt de normes que pretenen garantir 
el respecte dels drets i el compliment dels deures exposats. 

3. El Règim Disciplinari que cal aplicar en el cas d’incompliment de la normativa. 
 
Article 90. Drets dels alumnes 
 

1. DRET A UNA FORMACIÓ INTEGRAL: L’alumne-a té dret a una formació integral 
en un marc d’absolut respecte pels drets i les llibertats fonamentals i d’acord amb 
el model educatiu propi del centre. L’alumne-a té dret a una valoració objectiva del 
seu rendiment escolar. 

2. DRET AL RESPECTE DE LA SEVA INTIMITAT: L'alumne-a té dret al respecte de 
les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència 
i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions. Per 
aquest motiu, es garanteix la informació prèvia i completa sobre el caràcter propi 
del centre i el respecte a les diferents creences en la formació religiosa cristiana 
impartida en el centre. 

3. DRET A LA INTEGRITAT I DIGNITAT: L’alumne-a té dret a la seva integritat i la 

dignitat personal. En aquest sentit, l’alumne-a té dret al respecte de la seva 
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identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal, a la protecció 
de les seves dades personals i a la protecció contra tota agressió física, emocional 
o moral. 

4. DRET AL RESPECTE PER LA SEVA SALUT I HIGIENE: L’alumne-a té dret a ser 

educat en un ambient que potenciï les pràctiques i les actituds saludables. 
5. DRET A PARTICIPAR EN LA VIDA DEL CENTRE: L'alumne-a té dret a participar 

en el funcionament i la vida del centre mitjançant l’elecció dels delegats de grup i 
les seves actuacions, l’elecció dels representants dels alumnes per al Consell 
Escolar. 

6. DRET A SER INFORMAT: L'alumne-a té dret a ser informat pels seus 

representants al Consell Escolar. Igualment té dret a ser informat pels seus 
professors sobre el desenvolupament del seu procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

7. DRET A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ: L'alumne-a té dret a manifestar les 

seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets 
de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els 
principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

8. DRET A L'ORIENTACIÓ ESCOLAR, FORMATIVA I PROFESSIONAL: L'alumne-

a té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la 
llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus 
coneixements i les seves capacitats. 

 
Article 91. Deures dels alumnes 
 

Els drets dels alumnes obliguen els altres membres de la comunitat educativa, que tenen el 
deure de respectar-los. 
 

1. DEURE DE RESPECTAR EL CARÀCTER PROPI DEL CENTRE i el seu 

Reglament de Règim Intern. 
2. DEURE DE RESPECTAR ELS ALTRES I DE SABER ESTAR: L'alumne-a té el 

deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 
comunitat escolar. 

3. DEURE D'ESTUDIAR: L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el 

desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels 
coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació 
humana i acadèmica. 

4. DEURE DE RESPECTAR LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE I EL 
MATERIAL ESCOLAR: L’alumne-a ha de respectar, utilitzar correctament i 

compartir les instal·lacions i els béns mobles del centre i el material escolar, tant el 
propi com els dels altres membres de la comunitat educativa. 

5. DEURE DE RESPECTAR LES NORMES DE CONVIVÈNCIA: L’alumne-a té el 

deure de respectar les normes de convivència com a una garantia dels drets de 
tots els membres de la comunitat i del compliment de llurs deures. 

 
Article 92. Normes de convivència per tal de garantir els drets dels alumnes. 
 
Per tal de garantir el DRET A UNA FORMACIÓ INTEGRAL: 

 

1. Tota acció educativa es fonamentarà en el respecte dels drets i llibertats 
fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis 
democràtics de convivència. 

2. El professorat informarà els alumnes dels criteris i procediments d’avaluació 
d’acord amb el currículum corresponent. 
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3. Els alumnes, o bé els seus pares o tutors, poden sol·licitar aclariments respecte 
als resultats de les avaluacions i a les decisions relatives a la promoció al llarg de 
l’etapa i a presentar les reclamacions pertinents. Aquestes reclamacions s’hauran 
de fonamentar en la inadequació de les proves proposades o bé en l’aplicació 
incorrecta dels criteris i procediments d’avaluació establerts en la normativa vigent 
i en el Projecte Curricular de l’etapa que correspongui. 

4. La direcció del centre prendrà les mesures adients i informarà els alumnes, i els 
seus tutors si són menors d’edat, perquè, d’acord amb la normativa vigent, puguin 
reclamar contra les decisions i qualificacions i perquè puguin exercir aquest dret. 

5. L’Administració educativa garantirà el dret a rebre els ajuts necessaris per 
compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural amb la 
finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat 
d’oportunitats real. 

 
 
Per tal de garantir el DRET AL RESPECTE DE LA INTIMITAT: 

 

1. Es respectaran sempre les conviccions religioses, morals i ideològiques, la llibertat 
de consciència i la intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions de tots 
els membres de la comunitat educativa. 

2. La formació religiosa impartida en el centre es desenvoluparà en un marc de 
respecte a les diferents creences i sempre estarà fonamentada en criteris 
objectius i excloents de tota manipulació propagandística i ideològica. 

 
Per tal de garantir el DRET A LA INTEGRITAT I DIGNITAT: 

 

1. Qualsevol comportament contra la integritat i la dignitat de qualsevol membre de 
la comunitat educativa serà contemplat com a conducta greument perjudicial per a 
la convivència en el centre i serà sancionat, d’acord amb el Decret 279/2006. 

2. En cap cas ni en cap circumstància s’imposaran als alumnes mesures correctores 
ni sancions contra la integritat física i la dignitat personal. 

3. Està totalment prohibit utilitzar, sense permís explícit de la Direcció del Centre i de 
les persones implicades, qualsevol aparell o tecnologia que registri, en imatges o 
so, qualsevol activitat escolar i les persones que hi participin. 

4. El col·legi ha de guardar total confidencialitat sobre les dades personals que els 
alumnes i els seus pares o tutors li facilitin per al normal desenvolupament de les 
activitats escolars i acadèmiques, sens perjudici de satisfer les necessitats 
d’informació de l’Administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb 
l’ordenament jurídic, i sens perjudici de l’obligació de comunicar a l’autoritat 
competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a 
l’alumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 
protecció del menor. 
No es podran portar al centre objectes contundents, llaunes, ampolles o objectes 
de tall (queden exempts d'aquesta prohibició l'ús de cúters i les tisores en 
determinades activitats de classe sempre que es compti amb l'autorització del 
professor-a corresponent); pel mateix motiu, no es podran portar ni fer explotar al 
centre petards o qualsevol altre objecte o substància inflamable o potencialment 
perillosa. 

5. No es podran fer jocs perillosos al pati o practicar qualsevol altra activitat 
potencialment perillosa o que pugui resultar humiliant per a algun membre de la 
comunitat educativa. 
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Per tal de garantir el DRET AL RESPECTE PER LA SEVA SALUT I HIGIENE: 

 

1. Al col·legi  i durant  qualsevol activitat escolar s’han  de  complir les normes 
mediambientals establertes per la comunitat educativa. 

2. No es permetrà menjar a les aules, tallers, laboratoris ni a la biblioteca. 
3. No es pot mastegar xiclet dins les dependències escolars. 
4. No està permesa l’entrada ni el consum de drogues o begudes alcohòliques al 

centre ni a l’entorn més proper al col·legi ni durant el desenvolupament de 
qualsevol activitat escolar fora del centre. 

5. No es pot fumar en tot el recinte escolar. 
6. Com a norma general, durant l’estada en el centre no s’administrarà als alumnes 

cap tipus de medicament. Els alumnes que hagin de prendre medicaments durant 
les hores de permanència en el centre ho faran sota l’autorització dels seus pares 
o tutors legals, ja que el centre no pot fer- se’n responsable. 

7. Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar, s’haurà d’avisar la 
seva família per tal que el vinguin a recollir. Si no es localitza la seva família haurà 
de romandre al centre, a no ser que es tracti d’un cas d’urgència mèdica. 

8. Si se sospita que l’alumne-a malalt presenta gravetat serà traslladat al CAP, o al 
servei d’urgències de l’hospital, i s’avisarà els pares comunicant-los aquesta 
decisió, per tal que tan aviat com sigui possible es facin càrrec i es responsabilitzin 
de les actuacions mèdiques que puguin ser necessàries. Fins que no arribin els 
pares o tutors legals de l’alumne, un professor-a o persona d’administració i 
serveis s’estarà amb ell, i n’exercirà la custòdia. 

 
 
Per tal de garantir el DRET A PARTICIPAR EN LA VIDA DE L’ESCOLA: 

 

1. L’alumnat intervindrà en la vida del centre, sobretot, a través del propi treball 
escolar i de la participació activa en el funcionament ordinari del propi grup-classe. 
L’alumnat podrà participar de forma especial en la vida del centre: essent 
representat pel delegat del grup-classe i essent representat al Consell Escolar. 

2. L’Equip Directiu vetllarà per a una correcta organització d’aquesta participació dels 
alumnes en la vida escolar del centre i perquè aquesta participació tingui 
incidència real en l’organització del col·legi. 

3. Sobre els delegats de classe: 
3.1.- Abans de transcorreguts els primers 30 dies lectius del curs, es procedirà a 

l’elecció de dos delegats/ades per curs. Aquesta elecció es desenvoluparà 
d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial. L’alumne-a que hagi estat sancionat per 
part del centre escolar, a causa d’una conducta greument perjudicial per a la 
convivència, no podrà ser elegit delegat/ada o perdrà aquesta condició si 
aquesta es dóna posteriorment a la seva elecció. 

 
3.2.- Les funcions dels delegats del curs són les següents: 

1. Representar la classe davant el/la Director/a, Coordinadors/es, Tutor/a, 
Professors/es. 

2. Exposar al Director/a, Coordinadors/es, Tutor/a, Professors/es, els 
suggeriments degudament raonats, que facilitin els alumnes de la seva 
classe. 

3. Promoure i organitzar activitats col·lectives de tota la classe. 
4. En el nivell d’Educació Secundària, col·laborar amb el titular del centre 

en la preparació de les eleccions dels representants dels alumnes en el 
Consell Escolar. 
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3.3.- Els drets dels delegats de curs són els següents: 
1. El/la Delegat/a de classe no pot ésser coaccionat en el compliment de 

les seves obligacions ni pels companys ni pels professors; ben al 
contrari, té el dret que uns i altres, i molt especialment el tutor/a, el 
recolzi i l’ajudi en el compliment de les seves obligacions. 

2. El/la Delegat/a de classe és l’interlocutor oficial amb els educadors per 
als assumptes relacionats amb interès general de la classe; per tant, té 
el dret a estar informat de les decisions preses pels professors en 
relació amb la seva classe i ha d’ésser consultat sobre les qüestions a 
les quals pugui aportar dades d’interès per la bona marxa de la classe. 

3. El/la Delegat/a de classe, d’acord amb el Tutor/a pot convocar reunions 
dels alumnes que representa, per tal de consultar-los i d’informar-los. 

 
3.4.- Els deures dels delegats de curs són els següents: 

1. El/la Delegat/a de classe sap que totes les qüestions que recolza i 
gestiona, han d'estar d'acord amb el parer de la classe que representa, 
amb el Caràcter Propi del centre i amb el Projecte Educatiu aprovat pel 
Consell Escolar. 

2. El/la Delegat/a, com a representant de la classe, col·labora amb el 
Tutor/a i els professors/es, en un clima de treball, seriositat i cordialitat 
que fa possible un profitós desenvolupament de l'activitat docent. 

3. El/la Delegat/a exerceix amb zel i responsabilitat les funcions del seu 
càrrec. 

 
 
Per tal de garantir el DRET A SER INFORMAT: 

 

1. Els delegats-ades hauran d’informar els alumnes del seu grup: 
 

1. Després de cadascuna de les reunions amb el tutor-a, coordinador-a i 
Direcció del centre. Aquesta informació és donarà durant la sessió de 
tutoria grupal posterior a les esmentades reunions. 

2. Sempre que els delegats ho considerin necessari. Per tal de no 
interrompre l’activitat docent, aquestes reunions es poden fer a l’hora 
d’esbarjo, a la de tutoria o en finalitzar les classes; en aquest últim cas, per 
tal d’exercir aquest dret caldrà notificar al director la reunió i demanar un 
lloc per fer-la. 

 
2. Els alumnes que representen l’alumnat en el Consell Escolar hauran d’informar 

l’alumnat de les seves activitats i posicions dintre del Consell. Per tal de no 
interrompre l’activitat docent, aquestes reunions es poden fer a l’hora d’esbarjo, a 
la de tutoria o en finalitzar les classes; en aquest últim cas, per tal d’exercir aquest 
dret caldrà notificar al director la reunió i demanar un lloc per fer-la. 

 
Per tal de garantir el DRET A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ: 

 

1. L’alumne-a podrà fer arribar amb llibertat, personalment o mitjançant els seus 
delegats, de forma individual o col·lectiva, qualsevol opinió o suggeriment al seu 
tutor-a, coordinador-a o a la Direcció del Centre, sens perjudici dels drets de tots 
els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els 
principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

2. Les accions que es produeixin dins l'àmbit del centre educatiu que suposin una 
transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest document o del 
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seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat 
afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant de la Direcció del 
centre. 

 
Per tal de garantir el DRET A UNA ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: 

 

1. El Pla d’Acció Tutorial vetllarà per tal de concretar, programar, desenvolupar i 
avaluar accions que tinguin per objectiu l’orientació escolar i professional dels 
alumnes, tot i garantint la seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, 
els seus coneixements i les seves capacitats. En aquest sentit, el Pla d’Acció 
Tutorial tindrà cura especial de l’orientació escolar dels alumnes amb dificultats. 

 
Per tal d’evitar la indefensió davant la transgressió dels drets: 

 
1. Els drets dels alumnes obliguen els altres membres de la comunitat educativa, que 

hauran de respectar-los. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que 
suposin una transgressió dels drets dels alumnes podran ser denunciades per 
aquests o els seus representants legals davant el director del centre i, quan 
s’escaigui, davant el consell escolar. 

2. Amb l’audiència prèvia dels interessats i la consulta, si s’escau, al consell escolar, 
el director del centre adoptarà les mesures adequades d’acord amb la normativa 
vigent. 

3. Les denúncies també podran ser presentades davant els serveis territorials del 
Departament d’Educació. Les resolucions corresponents podran ser objecte de 
recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 

 
 
Article 93. Normes per tal de garantir el compliment dels deures dels alumnes 
 
1.- Per tal de garantir el compliment del DEURE DE RESPECTAR EL CARÀCTER PROPI DEL 

CENTRE i el seu Reglament de Règim Intern: 

 

1. L’alumne-a ha de mostrar una actitud positiva envers les tasques educatives, 
col·laborant activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i assistir 
obligatòriament a les activitats que, d’acord amb el seu Caràcter Propi i amb el 
seu Pla Anual, organitzi el Col·legi en el marc de l’horari escolar. 

2. L’alumne-a ha de complir el Reglament de Règim Intern del centre. 
3. L’alumne-a ha de respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i 

col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan 
consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi 
el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent. 

4. L’alumne-a ha de participar i col·laborar activament amb la resta de membres de 
la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat 
educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre. 

5. A qualsevol tipus de falta, especificada o no en aquestes normes de convivència, 
se li aplicarà la normativa del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre Drets i 
Deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, 
Decret publicat al DOGC el 6 de juliol de 2006. 

 
2.- Per tal de garantir el compliment del DEURE DE RESPECTAR ELS ALTRES i DE SABER 

ESTAR: 
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1. L’alumne ha de respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, 
morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

2. L’alumne no pot discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de 
naixement, ètnia, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

3. El respecte es manifestarà amb les paraules, les accions i les deferències d’uns 
amb els altres. No es poden utilitzar la violència ni paraules grolleres o els insults. 

4. S’ha de mostrar respecte i correcció en el comportament, especialment pel que fa 
a les expressions verbals i escrites a l'hora d'adreçar-se a qualsevol membre de la 
comunitat educativa. En aquest sentit, no es poden utilitzar expressions grolleres, 
renecs, insults, ofenses, humiliacions i comportaments maleducats. Aquesta 
obligació correspon també en aquells espais, fora del col·legi, en què es 
desenvolupi una activitat escolar: museus, teatres, colònies, viatges, etc. 

5. L’alumne ha de respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus 
companys i companyes en les activitats formatives. En aquest sentit, l’alumne-a 
ha de propiciar un ambient positiu i de convivència i respectar el dret de la resta 
de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

6. S’ha de tenir cura no només del propi material escolar, sinó també del dels altres. 
7. Davant una falta greu de respecte vers altres membres de la comunitat educativa 

l’alumne-a pot ser expulsat de l’aula. En aquesta situació l’alumne ha d’anar 
obligatòriament a una aula habilitada per a aquesta qüestió, amb una feina escolar 
i amb la vigilància del docent de guàrdia. Aquest incident haurà de ser comunicat 
al tutor-a de l’alumne-a i, si no és possible, al seu coordinador-a, cap d’estudis o 
direcció. 

8. Atès que el centre és un espai comú i educatiu, l’alumne-a ha de venir a classe 
amb l’uniforme correcte i, evitant sempre qualsevol excentricitat. L’alumnat de 
l’etapa postobligatòria, vestirà correctament i evitarà qualsevol manera de vestir 
inadequada per a l’espai escolar. 

9. L’alumne-a haurà de fer ús del xandall del col·legi per al desenvolupament de les 
classes d’Educació Física i de qualsevol altra activitat, organitzada pel centre, de 
caràcter esportiu. 

10. L’alumne-a haurà de fer ús de la bata del col·legi per al desenvolupament de les 
classes als laboratoris, aula de Visual i Plàstica i tallers de Tecnologia, seguint la 
normativa de cada àrea. 

11. S’ha de tenir cura de la higiene personal i del manteniment net del xandall del 
col·legi i de la bata. 

12. Pel fet que pot representar un seriós perjudici per als drets d’imatge de qualsevol 
membre de la comunitat educativa, està totalment prohibit l'ús, en tot el recinte 
escolar i en qualsevol de les seves aplicacions, d'aparells que puguin enregistrar 
fotografies, vídeos o arxius de so. Durant algunes activitats escolars i les sortides 
culturals, excursions, colònies, viatges, etc., es podrà permetre, si l’equip docent 
ho considera oportú, el seu ús. En qualsevol cas, l’escola no es fa responsable de 
la pèrdua o deteriorament d’aquests aparells. L’incompliment d’aquesta norma 
suposarà  la immediata retirada de l’aparell, l’obligació d’ensenyar i d’esborrar els 
arxius enregistrats i la corresponent sanció. En aquest sentit.  

13. L’aparell podrà ser recollit només pels pares o tutors legals de l’alumne. En el cas 
que s’hagin enregistrat de forma no autoritzada arxius d’imatge o so i calgui 
valorar la seva gravetat, l’aparell podrà ser retingut fins que així ho decideixi la 
Direcció del centre. 

14. Davant la sospita que s’hagin enregistrat imatges o arxius de so, l’alumne està 
obligat a ensenyar-los a qualsevol professor per valorar la gravetat del fet. 
Posteriorment, s’ha de garantir la destrucció d’aquests arxius. En aquest sentit, 
recordem que es considerarà un fet molt greu fer públics, mitjançant qualsevol 
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medi, els arxius enregistrats; si és aquest el cas, la sanció imposada serà també 
més greu. 

15. Es considerarà greument perjudicial per a la convivència el fer públics, mitjançant 
qualsevol medi, els arxius enregistrats. 

 
 
3.- Per tal de garantir el compliment del DEURE D'ESTUDIAR: 

 
1. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les 

seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, 
amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

2. L’alumne ha d’assistir a classe, participar en totes les activitats formatives 
previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts. 

3. És obligació de l’alumne-a portar a classe tot el material necessari per a les 
activitats didàctiques previstes. En aquest sentit, no es permetrà sortir de l’aula 
per anar a buscar el material que algú s’hagi deixat o per demanar que li portin. 

4. L’alumne-a té l’obligació d’aprofitar el temps a classe en la seva totalitat. A classe, 
cal mantenir un clima de treball. 

5. L’alumne-a té l’obligació de realitzar les tasques encomanades pel professorat en 
l'exercici de les seves funcions docents.  

6. A les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària el control d’assistència es 
farà a l’inici de l’horari lectiu al matí i a la tarda. En el cas dels Cicles Formatius, el 
professor-a passarà llista cada hora. Aquest control d’assistència es registrarà a la 
plataforma de gestió del centre a totes les etapes a excepció dels Cicles 
Formatius, on s’informa a través de correu electrònic en aquells casos en les que 
els alumnes siguin menors d’edat. 

7. Les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit per part dels pares o tutors 
legals. Aquesta justificació, de la qual quedarà constància sempre mitjançant 
l’agenda, l’haurà de presentar l’alumne-a a tots els professors implicats a l’inici de 
la primera classe després de la seva incorporació al centre, o amb antelació si la 
falta està programada. 

8. La falta a classe de manera reiterada pot provocar la impossibilitat de l’aplicació 
correcta dels criteris generals d’avaluació contínua. Sense perjudici de les 
mesures educatives correctores que s’adoptin davant de les faltes d’assistència 
injustificades i contínues, quan aquestes facin impossible l’aplicació de l’avaluació 
contínua i en concret quan superin el 20% d’alguna matèria, al llarg d’un trimestre, 
la Direcció aplicarà els procediments extraordinaris d’avaluació que l’alumne haurà 
de realitzar. 

9. La puntualitat té per objecte aprofitar el temps educatiu i evitar molèsties al 
professor-a i companys; en aquest sentit, al començament de la classe tots els 
alumnes hauran d’estar a l’aula que correspongui. 

10. En el cas dels alumnes de Cicles Formatius, si arriben tard a classe, sense 
justificació, no podran entrar a l’aula, hauran d’anar a un aula habilitada per a 
aquesta qüestió i hauran d’esperar a la següent hora. 

11. Quan es detecti que un alumne-a acumula un nombre important de faltes, es 
comunicarà al Cap d’Estudis, per tal d’engegar, si s’escau, el corresponent 
protocol d’absentisme. 

12. Si un alumne-a ha de fer una prova escrita i no pot assistir de forma justificada al 
centre ha de posar-se en contacte amb el professor-a pertinent el primer dia que 
es reincorpori al centre per tal de fixar una data per a la realització de la prova 
que, si és possible, es farà aquest mateix dia. 

13. Durant l’horari escolar els alumnes resten sota la responsabilitat dels professors i 
la direcció del col·legi, per la qual cosa no poden sortir del centre sense presentar 
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el permís familiar al seu tutor-a respectiu. En cas que no sigui així, és considerarà 
una conducta greu contrària a les normes de convivència. 

14. Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris, amb autorització dels seus pares o 
tutors legals, i assumint aquests tota responsabilitat, podran sortir del centre 
durant el temps d’esbarjo. 

15. Quan es doni la circumstància de l’absència d’un professor-a, els alumnes 
romandran a l’aula sota la vigilància d’un professor-a i desenvolupant les tasques 
encomanades o en temps d’estudi. 

16. S’ha de mantenir una actitud honesta en l’activitat acadèmica; en aquest sentit, es 
considerarà una conducta molt greu la suplantació de personalitat en qualsevol 
circumstància, així com el frau o la còpia en la realització de proves escrites, 
treballs i exercicis. L’alumne-a que protagonitzi algun d’aquests comportaments 
serà sancionat segons normativa. 

17. Pel fet que representa una seriosa interferència en l'activitat lectiva realitzada en 
el centre, està totalment prohibit l'ús, en qualsevol de les seves aplicacions, 
d'aparells, especialment telèfons mòbils, lluminosos (punters làser), de música o 
qualsevol altre objecte que pertorbi l'activitat acadèmica: l'alumne té el deure de 
tenir-los desconnectats dins les aules i de tot l’espai escolar (pati, menjador, 
passadissos, etc.). Durant les sortides culturals, excursions, colònies, viatges, etc., 
es podrà permetre, si l’equip docent així ho considera, el seu ús a excepció 
d’aquells moments en què es desenvolupi una activitat lectiva (explicacions, 
estades a museus, tallers, etc.). En qualsevol cas, el col·legi no es fa responsable 
de la pèrdua o deteriorament d’aquests aparells. L’incompliment d’aquesta norma 
suposarà la immediata retirada de l’aparell i la corresponent sanció. En aquest 
sentit, l’aparell podrà ser recollit només pels pares o tutors legals de l’alumne. 

18. Durant els canvis de classe, els alumnes d’ESO no poden sortir al passadís. 
Aquest temps s’ha de dedicar a guardar el material de la classe anterior i preparar 
el de la classe següent. 

19. Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris poden sortir de l’aula entre classes. 
Tot i així, aquest dret no ha de ser un impediment per al normal inici de la classe 
següent. L’ús inadequat d’aquest dret suposarà la seva suspensió. 

 
4.- Per tal de garantir el compliment del DEURE DE RESPECTAR LES INSTAL·LACIONS DEL 

CENTRE I EL MATERIAL ESCOLAR: 

 
1. S’han de mantenir netes les aules, els passadissos, el pati, el menjador i, en 

general, totes les instal·lacions i dependències del centre. 
2. S’han de mantenir netes les taules, cadires i parets, evitant els escrits, les ratlles o 

tot allò que ho pugui deteriorar. En aquest sentit, qualsevol professor-a podrà 
demanar a un alumne-a de netejar la taula, si ho creu oportú. 

3. En acabar una classe, l’aula ha de quedar en perfectes condicions per a la classe 
següent. Si a l’hora següent no hi ha classe, es deixaran les taules i les cadires 
ordenades, no podran quedar papers a terra i es tancaran les finestres, els llums i 
la porta. 

4. Les taules i cadires no es canviaran de lloc sense autorització del tutor o 
professor. Si un professor necessita canviar-les per al desenvolupament d’una 
activitat didàctica, en acabar els alumnes les ha de deixar com estaven procurant 
no molestar els altres grups. 

5. L’alumne-a ha de procurar un comportament ordenat i correcte a les entrades i 
sortides, als canvis de classe o als trasllats dins del col·legi. Quan l’horari escolar 
demani un canvi d’aula, aquest s’ha de fer el més ràpid possible, evitant sempre 
corredisses, crits i sorolls pels passadissos i escales.  

6. Els alumnes podran accedir als lavabos sempre amb el permís del professor-a.  
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7. Durant el temps d’esbarjo els alumnes no podran romandre ni a les aules, ni als 
passadissos, ni a les escales. Si hagués algun motiu per romandre a l’aula, el 
professor que hagi considerat aquesta necessitat haurà de restar amb ells. 

8. Excepcionalment, en cas de pluja, durant el temps d’esbarjo, els alumnes d’ESO 
hauran de romandre a l’aula sota la vigilància d’un professor-a. Durant aquest 
temps podran sortir de l’aula sempre amb el permís del professor-a. 

9. S’han d’utilitzar correctament les papereres de classe i del pati, parant especial 
atenció a les destinades al reciclatge. Cal llençar totes les deixalles a la paperera 
corresponent. D’aquesta norma també es farà especial vigilància en aquelles 
activitats que es desenvolupin fora del nostre centre. Cap alumne-a podrà negar-
se a recollir papers o altres deixalles que es trobin en l’espai en el qual està. 

10. Els despatxos, les coordinacions i la sala de professors són espais d'accés 
restringit per als alumnes. Només podran accedir-hi quan siguin requerits per 
algun membre dels claustre o del personal d'administració o de serveis. 

11. L’accés als tallers, laboratoris, aules d’informàtica, gimnàs, poliesportiu i biblioteca 
es farà sempre en presència d’un professor-a. L’ús d’aquests espais resta 
subjecte a una normativa pròpia que hi estarà exposada de forma visible. 

12. Els alumnes han de tenir els seus llibres i altres materials didàctics perfectament 
identificats amb el seu nom i cognoms. 

13. L’agenda escolar és material escolar i ha de tenir un ús estrictament escolar, no 
personal. Per aquest motiu es prohibeix qualsevol ús que no sigui l’estrictament 
assignat (anotació de feines acadèmiques, deures, treballs, estudi, comunicació 
entre la família i l’escola...). Aquesta norma s’ha de tenir present en totes i 
cadascuna de les parts de l’agenda. Qualsevol docent pot amonestar un alumne-a 
per l’incompliment d’aquesta norma i es pot arribar, fins i tot, a demanar a 
l’alumne-a que es compri una nova agenda. 

14. Sobre la utilització dels ordinadors: 
1. Els alumnes només podran estar a les aules d’informàtica si hi ha un 

professor-a. 
2. La utilització de les aules ha de ser sempre amb una finalitat educativa, 

pedagògica o de recerca. Per aquest motiu, només es tindrà dret a l’ús de 
l’ordinador si la tasca que es realitza és estrictament educativa o cultural. En 
cap circumstància està permès l’accés, quan s’utilitzi Internet, a pàgines de 
contingut violent, xenòfob, racista, eròtic o pornogràfic. 

3. Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o 
desinstal·lar programes sense l’autorització del coordinador d’informàtica 

 
Article 94. Règim Disciplinari 

1. Les conductes contràries a les normes de convivència del centre i les mesures 
correctores vénen regulades pel Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre Drets i 
Deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, Decret 
publicat al DOG 4670 de 6 de juliol de 2006, i pel DECRET 102/2010, de 3 
d’agost. 

2. El Títol 4 de l’esmentat primer Decret tipifica les faltes en: conductes contràries a 
les normes de convivència del centre i conductes greument perjudicials per a la 
convivència en el centre. Per altra banda, s’hi determina la imposició de mesures 
correctores per a les primeres i de sancions per a les segones. 

3. Tanmateix, s’hi estableix (art. 30) que es podran corregir tots els actes contraris a 
les normes de convivència del centre realitzats pels alumnes dins del recinte 
escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars. 
Igualment, podran corregir-se les actuacions de l’alumne que, encara que dutes a 
terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb 
la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat 
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educativa. 
4. La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions previstes 

en el present reglament serà proporcionada a la seva conducta i tindrà en compte 
la seva edat i les circumstàncies personals, familiars i socials, mirant de contribuir 
al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

5. En tot cas, qualsevol mesura correctora s’ha de donar en el marc d’un procés educatiu. 
6. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que suposin una 

transgressió dels drets dels alumnes podran ser denunciades per aquests o els 
seus representants legals davant el Director del Centre i, quan s’escaigui, davant 
el Consell Escolar. 

7. Les denúncies també podran ser presentades davant els serveis territorials del 
Departament d’Educació. Les resolucions corresponents podran ser objecte de 
recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 

 
Article 95. Conductes contràries a les normes de convivència, o faltes lleus, i les seves 
mesures correctores 

Es consideraran faltes lleus les següents conductes contràries a les normes de convivència del 
centre: 

1. Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 
2. Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat escolar que no tinguin consideració de greu. 
3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 

del centre que no tinguin consideració de greu. 
4. Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar que no tinguin consideració de falta greu. 
5. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o 

del material d'aquest o del de la comunitat escolar. 
6. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions 

a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de 
llurs pertinences i els actes que atemptin contra la seva intimitat o integritat 
personal, fins i tot quan es facin per mitjà de xarxes digitals i/o aparells 
tecnològics, quan no tinguin la consideració de greus. 

7. La captura, emmagatzematge, tractament o difusió, per mitjans analògics o 
digitals, de dades de caràcter personal, inclosa la imatge i veu, de membres de 
la comunitat educativa quan no tinguin la consideració de greu. 

8. L’incompliment de les normes respecte a l’uniforme i l’aspecte físic. 
9. Ús dispositius mòbils o aparells de música dins el recinte escolar. 
10. Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar. 

 
Les mesures correctores que podran imposar-se als alumnes per la comissió de faltes lleus són 
les següents: 

 
Mesures correctores que pot aplicar qualsevol docent del centre: 

1. Amonestació oral. 
2. Notificació a l’agenda de l’alumne-a. 
3. Compareixença immediata davant del o la Cap d'Estudis o de la Direcció del 

Centre. 
4. Privació del temps d'esbarjo. 

 
Mesures correctores que pot aplicar un docent conjuntament amb el tutor de l’alumne i 
el o la Cap d’Estudis o la Direcció del Centre: 
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1. Amonestació escrita, que serà donada a conèixer als pares o representants 
legals de l’alumne si aquest és menor d’edat i amb especificació de les 
mesures adoptades.  

 
2. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 

lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé 
al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes 
tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

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

4.  Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de 
quinze dies. 

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

6. Suspensió del dret d’assistència a sortides escolars, colònies i/o viatge final de 
curs. 

7. Qualsevol mesura correctora de les indicades en el subapartat 2.2 ha de ser 
comunicada formalment als seus pares o tutors legals de l’alumne o alumna i 
cal deixar constància escrita. 

8. L’alumne o els seus pares o tutors podran reclamar contra les mesures 
correctores que se li hagin imposat. La reclamació serà feta per escrit davant 
la Direcció del Centre. 

9. Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini 
d’un mes comptat a partir de la seva comissió. 

10. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la seva 
imposició. 

 
Article 96. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre o faltes greus i 
sancions 

 
Es consideraran faltes greus les següents conductes greument perjudicials per a la convivència 
en el centre: 

1. Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 
comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració 
previstes a l’article 95. 

2. L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 
3. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, 
ètnica o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les 
seves característiques personals, socials o educatives, inclús quan es facin 
per mitjà de les xarxes socials digitals i/o aparells electrònics. 

4. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 
sostracció de documents i material acadèmic. 

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

6. La sostracció d’objectes o pertinences dels altres membres de la comunitat 
educativa. 

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

8. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
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integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 
9. La captura, emmagatzament, tractament o difusió, per mitjans analògics o 

digitals, de dades de caràcter personal, inclosa la imatge, el vídeo, 
l’animació, el text o la veu, de qualsevol membre de la comunitat educativa 
sense el seu consentiment exprés, quan se’n derivin conseqüències greus 
pels mateixos. 

10. Els actes vandàlics i/o de desconsideració cap a altres persones (siguin o 
no membres de la comunitat educativa) dins de la jornada escolar. 

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

 
Les sancions que podran imposar-se per a la comissió de conductes greument perjudicials per a 
la convivència en el centre són les següents: 
 

1. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna i d’utilitat 
social i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La 
realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior 
a un mes. 

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

3. Canvi de grup o classe de l'alumne. 
4. Suspensió del dret a assistir a una sortida escolar, colònies o viatge  

de fi d’estudis. 
5. Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un 

període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això 
comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de 
l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics 
fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla 
de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de 
seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de 
garantir el dret a l'avaluació contínua. 

6. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 
que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

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

8. La imposició de sancions per conductes greument perjudicials per a la 
convivència del centre i considerades faltes greus en l’apartat anterior 
correspondrà a la Direcció del Centre. 

9. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials 
per a la convivència, l’alumne, i la seva família en els menors d’edat, 
reconeguin la immediata comissió dels fets i acceptin la sanció 
corresponent, la direcció podrà fer una resolució consensuada i imposar i 
aplicar directament la sanció. 

10. Quan s’imposin les sancions previstes en els apartats 5), 6) i 7), i a petició 
de l’alumne,la Direcció del Centre podrà aixecar la sanció o acordar la 
readmissió, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

11. Quan s’imposin les sancions previstes en els apartats 6) i 7) a un alumne 
en edat d’escolaritat obligatòria, l’Administració educativa proporcionarà a 
l’alumne una plaça escolar en un altre centre docent. 

12. Les infraccions indicades prescriuran en el transcurs d’un termini de tres 
mesos comptats a partir de la seva comissió. 

13. Les sancions aplicades prescriuran en el termini de tres mesos des de la 
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seva imposició. 
14. Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les 

instal·lacions dels centres docents o al seu material o el sostreguin estan 
obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la 
responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels 
alumnes en els termes previstos a la legislació vigent. 

 
Article 97. Instrucció d’un expedient disciplinari 
 

1. Les faltes considerades greus només podran ser objecte de sanció amb la prèvia 
instrucció d’un expedient o per resolució consensuada. 

2. La Direcció del Centre  és l’òrgan competent per iniciar la instrucció de l’expedient, 
per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

3. La instrucció d’un expedient disciplinari no ha de perdre mai el seu sentit educatiu. 
4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta 

d’alumnat del centre, en incoar un expedient la Direcció del centre pot aplicar, de 
manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un 
mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha 
de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió 
pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al 
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre 
duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió 
provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, 
s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant 
aquest període. 

 
Article 98. Inici de la instrucció d’un expedient disciplinari 
 

1. L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol 
cas no superior a 30 dies des del coneixement dels fets. 

2. La direcció del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha de 
contenir: 

1. Data, les dades del centre i de la direcció. 
2. El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 
3. Els fets imputats. 
4. La data en la qual es van realitzar els fets. 
5. Si és el cas, les mesures provisionals que s’hagin adoptat. 
6. El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de 

l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o 
instructora recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare 
membre del Consell Escolar i el de secretari o secretària en professorat del 
centre. 
L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es doni alguna 
de les circumstàncies assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho haurà de 
comunicar al director o directora del centre, el qual resoldrà el que sigui 
procedent. 

 
Article 99. Notificació de l’inici d’un expedient disciplinari 
 

1. La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a 
l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 
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2. L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar 
davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada, 
quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, en els casos 
previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives d'aquestes recusacions 
hauran de ser motivades. 

3. Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a 
conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

4. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal, el director del 
centre el comunicarà al Ministeri Fiscal i a la Delegació Territorial d’Ensenyament 
que correspongui. Això no és obstacle perquè continuï la tramitació de l’expedient 
fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si escau. 

 
Article 100. Instrucció i resolució provisional i proposta de resolució de l’expedient disciplinari 
 

1. La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les 
actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la 
determinació de les persones responsables. 
 
2. Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular una resolució 
provisional la qual haurà de contenir: 

1. Data, la identificació del centre, l’instructor i l’alumne. 
2. Els fets imputats a l'expedient. 
3. Les faltes que aquests fets poden constituir d’acord amb la normativa vigent. 
4. La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb 

especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o 
disminuir la gravetat de la seva actuació. 

5. Les sancions propostes i aplicables d'acord amb la normativa vigent i, en el 
seu cas, les activitats d’utilitat social per al centre. 

6. En el seu cas, la reparació o restitució dels danys o materials que hagin 
quedat afectats per l’actuació que es sanciona. 

7. L'especificació de la competència del director o directora per resoldre 
l’expedient i imposar les sancions que corresponguin. 

8. Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en 
el termini de 5 dies, el tràmit de vista i, en el termini de 5 dies més, el tràmit 
d’audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que 
l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar 
al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin 
pertinents. 

9. Dels tràmits que es puguin fer durant el període de vista i audiència, 
l’instructor deixarà constància escrita que inclourà en la seva proposta de 
resolució. 

10. L’instructor valorarà les al·legacions de l’alumne i, si és menor de d’edat, 
també dels seus pares o tutors legals, i elaborarà la proposta de resolució, 
que transmetrà al director, i en la qual inclourà: 
- Data, la identificació del centre, l’instructor i l’alumne. 
- Els fets imputats a l'expedient. 
- Les faltes que aquests fets poden constituir d’acord amb la normativa vigent. 
- La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb 

especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o 
disminuir la gravetat de la seva actuació. 

- Les sancions propostes i aplicables d'acord amb la normativa vigent i, 
en el seu cas, les activitats d’utilitat social per al centre. 

- En el seu cas, la reparació o restitució dels danys o materials que 
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hagin quedat afectats per l’actuació que es sanciona. 
- En el seu cas, les al·legacions presentades per la família i la seva valoració. 
- L'especificació de la competència del director o directora per resoldre 

l’expedient i imposar les sancions que corresponguin. 
 
Article 101. Resolució de l'expedient 
 

1. Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de convivència i -si ho 
considera necessari- el consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de 
l'expedient s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els 
expedients i imposar les sancions que correspongui. 
 
2. Estudiada la proposta de l’instructor i escoltada la comissió de convivència, e l Director del 
centre dictarà resolució motivada, que contindrà: 
 

1. Data, la identificació del centre, el director i l’alumne. 
2. Els fets que s’imputen a l’alumne. 
3. La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb l’especificació, si 

s’escau, de les circumstàncies que poden augmentar o disminuir la 
gravetat de la sanció 

4. En el seu cas, les al·legacions presentades per l’alumne, o els seus tutors, 
i la seva valoració. 

5. Els fonaments jurídics en els quals es fonamenta la sanció. 
6. El contingut de la sanció i, en el seu cas, les mesures provisionals ja realitzades. 
7. En el seu cas, les activitats d’utilitat social per al centre. 
8. En el seu cas, la reparació o restitució dels danys o materials que hagin 

quedat afectats per l’actuació que es sanciona 
9. La possibilitat i l’òrgan davant el qual es podrà reclamar i el termini 

d’interposició de la reclamació. 
10. La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data 

d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus 
pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

11. L’alumne o, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors 
legals, poden demanar la revisió de l’expedient per part del consell 

escolar. El termini per presentar la revisió és de tres dies lectius i el termini 
per resoldre’l és de cinc. Si és el cas, el consell escolar revisarà la 
instrucció de l’expedient i emetrà les consideracions que cregui oportunes 
respecte la responsabilitat de l’alumne i de la sanció. Si l’alumne i, en el 
cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals, no 
demana el tràmit de revisió, l’expedient prosseguirà amb la seva tramitació. 

12. Si s’ha efectuat el tràmit de revisió, el director, a la vista de les 
consideracions, farà la resolució definitiva, que pot implicar la modificació 
de la sanció o d’altres mesures. Si no s’ha efectuat el tràmit de revisió, la 
resolució definitiva passarà a considerar-se resolució final. La resolució 
final contindrà: 

 
1. Data, la identificació del centre, el director i l’alumne. 
2. Els fets imputats a l’expedient. 
3. Les infraccions que aquests fets han constituït. 
4. La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb l’especificació, si 

s'escau, de les circumstàncies que poden augmentar o disminuir la 
gravetat de la seva actuació. 

5. La sanció definitiva inclourà, si és el cas, les mesures provisionals. 
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6. L’especificació de la competència del director de l’escola per 
imposar les sancions que corresponguin. 

7. La possibilitat de reclamació i revisió de la resolució. 
6. Contra les resolucions del Director del Centre es pot presentar 

reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials 
en el termini de cinc dies, la qual s'ha de resoldre i notificar en el 
termini màxim de deu dies. Contra aquesta resolució les persones 
interessades poden interposar, en el termini màxim d'un mes, 
recurs d'alçada davant el Director o Directora general de Centres 
Educatius. 

7. La Direcció del Centre ha de comunicar als pares la decisió que 
adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin 
sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part del 
consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que 
consideri oportunes. 

8. Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi 
resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la 
seva interposició. 

9. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que 
comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les 
etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, 
mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la 
resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons 
que ho han impedit. 

 
Article 102. Mesures provisionals 

 
1. Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en 

incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la Direcció del centre, 
per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora i escoltada la comissió de 
convivència, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats 
cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la 
suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes o activitats o del dret 
d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius. Cas que l'alumne o alumna 
sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. El director o la 
directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 

2. En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de l'instructor o la 
instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt 
excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la 
transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense 
arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. 

3. Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el 
tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i 
establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de 
garantir el dret a l'avaluació contínua. 

4. Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d'assistir 
al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es 
consideraran a compte de la sanció a complir 

 
Article 103. Qüestions prèvies a l’adopció de mesures correctores o sancions 

 
La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions previstes en el present 
reglament serà proporcionada a la seva conducta i tindrà en compte la seva edat i les 
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circumstàncies personals, familiars i socials, mirant de contribuir al manteniment i la millora del 
seu procés educatiu. 
 
Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les 
següents circumstàncies: 
 

1.- Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de 
l'alumnat: 

 
a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el centre. 
 

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 

 
d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 

 
e) La falta d'intencionalitat. 

 
2.- S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació 
de l'alumnat: 

 
a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la 
comunitat educativa per raó de naixement, ètnia, sexe, religió o per qualsevol altra 
circumstància personal o social. 

 
b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior 
o als incorporats recentment al centre. 

 
c) La premeditació i la reiteració. 

 
d) Les que suposin una acció col·lectiva o comportin publicitat manifesta. 
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5.2. CAPÍTOL SEGON : ELS DOCENTS 

 
Article 104. Àmbit de responsabilitat 
 

Els docents són els primers responsables de l'ensenyament en el marc de les respectives 
etapes, cicles, àrees i matèries, i comparteixen la responsabilitat global de l'acció educativa del 
col·legi juntament amb els altres sectors de la comunitat educativa. 
 
Article 105. Nomenament dels docents 
 

1. El nomenament de docents correspon al titular del centre, que tindrà en compte la 
legislació vigent pel que fa a la intervenció del Consell Escolar en el procés de 
selecció dels professors que imparteixen ensenyaments objecte de concert, tal 
com s'indica tot seguit. 

2. Els criteris de selecció dels professors seran els següents: titulació idònia, aptitud 
per a col·laborar eficaçment en l'acció educativa d'acord amb el Caràcter Propi del 
centre, i capacitació professional. 
Si calgués adoptar altres criteris de selecció, el titular del centre els acordaria amb 
el Consell Escolar, tenint en compte allò que el conveni col·lectiu estableix al 
respecte. 

3. Quan s’hagi de cobrir una plaça vacant en la plantilla del centre i calgui contractar 
un nou professor, se seguirà el procés següent: 

1. La Titularitat del centre farà pública aquesta circumstància, juntament 
amb els requisits de titulació i altres aspectes que defineixen la plaça 
vacant. Els interessats presentaran la sol·licitud respectiva i el 
currículum personal. 

2. La Titularitat i la Direcció del centre estudiaran les sol·licituds 
presentades en ordre a valorar les qualitats dels aspirants tenint en 
compte els criteris indicats en l'apartat 2, i el titular del centre designarà 
el professor que consideri més idoni i formalitzarà el corresponent 
contracte de treball d'acord amb la legislació laboral vigent. 

3. Mentre es realitza el procés de selecció d'un professor, o quan sigui 
necessària una substitució temporal, la Titularitat del centre nomenarà 
un professor substitut amb caràcter provisional, i n'informarà el Consell 
Escolar. 

4. L'acomiadament d'un professor abans d'acabar el període del contracte 
requerirà el pronunciament favorable del Consell Escolar mitjançant un 
acord motivat adoptat per majoria absoluta dels seus membres. En cas 
que aquest acord sigui desfavorable, caldrà reunir la comissió de 
conciliació a què fa referència els apartats 1 i 2 de l'article 61 de la 
LODE. 

 
Article 106 . Drets dels docents 
 
Els drets dels docents són els següents: 
 

1. Impartir l'ensenyament amb llibertat, en el marc del lloc docent que ocupen, és a 
dir, d'acord amb el currículum establert pel Govern de la Generalitat i el Caràcter 
Propi del centre (llibertat de càtedra). 

2. Reunir-se en el centre, prèvia autorització de la Direcció del Centre i respectant el 
normal desenvolupament de les activitats docents. 

3. Fer ús dels mitjans instrumentals i de les instal·lacions del centre per a la 
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realització de la tasca educativa. 
4. Participar en el control i la gestió del centre mitjançant el Claustre de Professors i 

a través dels representants elegits per a formar part del Consell Escolar. 
5. Rebre la remuneració econòmica adient com a professionals de l'educació d'acord 

amb el conveni laboral vigent, i tenir l'adequada estabilitat i seguretat en el treball. 
6. Participar en cursos i activitats de formació permanent, d'acord amb els criteris o 

prioritats establerts per l’Equip Directiu del centre en el Pla de Formació. 
7. Participar en actes oficials i reunions quan hi siguin convocats per raó de la seva 

responsabilitat en el centre. 
8. Rebre el tracte i la consideració que mereixen en el si de la comunitat educativa 

per raó de la funció que hi realitzen, i presentar peticions o recursos a l'òrgan 
unipersonal o col·legiat que correspongui a cada cas. 

9. Ser respectats en llurs conviccions i creences personals. 
 
Article 107. Deures i funcions dels docents 
 

Els deures i les funcions dels docents són els següents: 
 

1. Els professors respectaran el caràcter propi del centre i col·laboraran a fer-lo 
realitat en col·laboració amb l’Equip Directiu i els pares d'alumnes, d'acord amb el 
que estableix aquest reglament. 
 

2. En particular, les funcions dels professors són les següents: 
 

1. Participar activament en l'elaboració, aplicació i avaluació Projecte Educatiu i 
dels projectes curriculars d'etapa, d'acord amb les orientacions de la 
Coordinació Pedagògica. 

2. Elaborar la programació de les àrees, matèries i mòduls que tinguin 
encomanats, d'acord amb el Projecte Curricular i el Projecte Educatiu. 

3. Avaluar els processos d'aprenentatge dels alumnes tenint en compte llur 
situació personal i atenent a la diversitat de necessitats segons l’etapa 
educativa que estiguin cursant. 

4. Atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de 
l’alumnat. 

5. Responsabilitzar-se de la tutoria del grup d’alumnes que li ha estat encomanat, 
de la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i del suport en el seu procés 
educatiu, en col·laboració amb les famílies. 

6. Informar a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i 
col·laborar en la seva orientació. La comunicació amb les famílies s’ha de fer 
sempre a través de les vies formals (email corporatiu, telèfon del centre 
escolar… mai a través del telèfon personal del docent). Les xarxes socials 
personals dels docents no han de servir com un mitjà de comunicació amb 
famílies i/o alumnes.  

7. Col·laborar amb la resta de professors en la formació integral dels alumnes, de 
la seva orientació educativa, acadèmica i professional, i en la creació d'un 
clima d'ordre i disciplina. 

8. Participar en les activitats educatives complementàries programades d’acord 
amb el Projecte Educatiu del centre. 

9. Contribuir en la creació d’un clima de respecte, tolerància, participació i 
llibertat, per tal de fomentar en els alumnes els valors de la ciutadania 
democràtica. 

10. Mantenir una actitud de respecte i comprensió en el tracte amb els alumnes i 
els companys de claustre, bo i respectant les conviccions i creences de 
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cadascú. 
11. Participar en els plans d’avaluació que el Departament d’Educació o el centre 

determinin. 
12. Treballar en la línia de la investigació, experimentació i innovació per a la 

millora contínua dels processos d’ensenyament. 
13. Participar activament en les reunions de l'equip de professors que 

correspongui i del Claustre, en les sessions d'avaluació i en els treballs de 
formació permanent programats per la Direcció del Centre. 

14. Donar als òrgans de govern i de coordinació la informació que els sigui 
sol·licitada sobre l'acció docent i educativa, com també sobre qualsevol altre 
assumpte que hi estigui relacionat. 

15. La coordinació de les activitats docents i de gestió que els siguin 
encomanades, i la participació en l’activitat general del centre. 

16. En la mesura de les seves possibilitats, acceptar les responsabilitats que la 
direcció els proposi per a la millora de l’activitat general del centre. 

17. Complir el calendari i l'horari escolar d'acord amb la normativa vigent i el que 
estigui previst en el conveni col·lectiu. 

18. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals s’ha 
tingut accés en ús i com a conseqüència de l’activitat professional. 

19. Guardar i fer guardar les instruccions imposades per la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal  

20. Els docents seran els primers d’arribar a l’aula a primera hora del matí, 
després del pati i a primera hora de la tarda. Hauran de ser molt puntuals. 

21. Cada docent és responsable del manteniment de l’ordre i la neteja de l’aula on 
imparteix la seva classe. Abans de donar per finalitzada la classe, aquesta ha 
de quedar endreçada per a la classe següent: sense papers a terra, taules i 
cadires ordenades... 

22. Els docents que imparteixen classe abans del pati i al final de l’horari del matí 
o tarda seran els últims en sortir de l’aula i vetllaran perquè aquesta quedi en 
ordre segons les instruccions pertinents de cada etapa educativa. 

23. Els canvis de classe cal fer-los en el mínim de temps possible. Es recomana 
que els docents no vagin a la sala de professors durant aquest interval de 
temps. 

24. Cada docent vetllarà perquè els seus alumnes tinguin el material propi de la 
seva matèria identificat. 

25. Comunicarà a primera hora del matí i de la tarda les possibles absències o 
retards a través de la plataforma. Al matí també passarà la llista del menjador. 

26. L’expulsió de l’aula d’un alumne només serà possible davant de faltes de 
respecte als membres de la comunitat educativa i quan la presència a l’aula de 
l’alumne suposi un perill greu per a la convivència. En cap cas romandrà sol al 
passadís. L’expulsió de l’aula s’haurà de comunicar al tutor-a respectiu, podent 
anar a un aula habilitada per a aquesta qüestió sempre que hi hagi un docent 
de guàrdia. En cas de no poder-ho comunicar al tutor respectiu, es comunicarà 
al o la cap d’estudis o a direcció. En hores de classe no hi poden haver 
alumnes fora de l’aula ni sense la vigilància d’un professor. 

27. Els alumnes sancionats sense pati hauran de romandre a l’aula juntament amb 
el professor que els hagi aplicat la sanció. Cap alumne-a pot quedar-se sol a 
l’aula sense vigilància. 

28. Els professors no poden deixar, sota cap concepte, les claus de les 
dependències del col·legi a cap alumne-a. 

29. Els tutors-es tenen l’obligació de destinar l’horari que se’ls hagi assignat per a 
tutories individuals i visites de pares a aquesta tasca. En el cas que un dia no 
hagi estat possible concertar entrevistes amb els pares, es dedicarà l’hora de 
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visites a tutories individuals i, si és el cas, a cobrir guàrdies. 
30. Els professors-es han de tenir presents els dies que els toca vigilància de pati, 

per assistir-hi amb la màxima rapidesa. 
31. Sempre que a classe, o en el desenvolupament de qualsevol activitat escolar, 

hi hagi un incident contrari a les normes de convivència, el docent implicat farà 
una descripció de la incidència i prendrà nota dels alumnes implicats. 

32. Cada professor és responsable d’informar al tutor de l’alumne sobre qualsevol 
incidència de tipus disciplinari i acadèmic, especialment si aquestes actituds 
poden arribar a suposar el fet de suspendre o l’aplicació d’alguna mesura 
correctora o sanció. No pot donar-se el fet que un alumne arribi a suspendre a 
causa de mantenir una actitud insuficient i que el tutor no hagi estat informat 
prèviament per tal que pugui comunicar-ho als pares i posi a l’abast de 
l’alumne els recursos necessaris per possibilitar un canvi de tal actitud. 

33. Independentment que cada docent té l’obligació de comunicar al tutor 
qualsevol incidència, és el mateix docent qui ho ha de comunicar als pares 
mitjançant una nota a l’agenda de l’alumne. Aquesta nota haurà de ser 
signada pels pares de l’alumne i, si el docent ho considera convenient, pel Cap 
d’Estudis. 

 
3. La Direcció del Centre i l’Equip Directiu vetllaran pel compliment de les obligacions 

dels professors en la seva acció docent. En cas de faltes reiterades, en donaran 
l'oportuna informació a la Titularitat per tal que prengui les decisions que consideri 
adients en cada cas, d'acord amb la legislació vigent. 

 
 
Article 108. La participació dels docents 
 

1. La participació dels docents en la vida del centre es realitza sobretot mitjançant 
l'acció docent que realitzen, el treball en els equips de cicle i en els departaments 
didàctics, i l'exercici de la funció tutorial. 

2. La participació dels professors en el govern i la gestió del centre té lloc a través 
del Claustre, el Consell Escolar i l'exercici de les funcions assignades als altres 
òrgans de govern i de coordinació unipersonals i col·legiats en què intervenen. 

3. Els professors que han de formar part del Consell Escolar són elegits pels seus 
companys de Claustre (o secció del claustre) en sessió convocada a l'efecte pel 
Director del Centre. 

 
La representativitat de les diferents etapes seguirà els criteris establerts en aquest 
reglament. 
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5.3. CAPÍTOL TERCER: ELS PARES o TUTORS LEGALS DELS ALUMNES 

 
Article 109. Dret a la lliure elecció de centre educatiu 
 

1. Els pares tenen reconegut el seu dret a la lliure elecció de centre educatiu i a 
donar als seus fills la formació religiosa i moral d’acord amb les pròpies 
conviccions. 

2. Pel fet d'haver escollit l'escola lliurement, els pares d'alumnes han manifestat que 
desitgen que llurs fills rebin una educació cristiana, volen col·laborar en la tasca 
que l'escola realitza i estan d'acord amb el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu 
del centre. 

3. Les famílies que no han pogut fer ús de la seva llibertat en l'elecció d'escola, i ho 
han fet per raons alienes a l’oferta de formació cristiana pròpia del centre, seran 
respectades en llurs conviccions, i elles respectaran igualment el Caràcter Propi i 
l'organització del centre i renunciaran a exigir canvis en l’oferta pròpia de formació 
de l’escola. 

 
 
Article 110. Drets dels pares o tutors legals dels alumnes 
 
Els drets dels pares d'alumnes, com a membres de la comunitat educativa, són els següents: 
 

1. Que llurs fills rebin educació integral d’acord amb les finalitats establertes en la 
Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis vigents, tal com està 
definida en el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu del centre. 

2. Conèixer el funcionament del centre i la manera com s'apliquen els seus projectes 
curriculars, i rebre informació periòdica sobre el progrés de llurs fills, tant en els 
aspectes acadèmics com en la seva maduració afectiva, social i religiosa. 

3. Col·laborar, amb els tutors i professors, en ordre a promoure conjuntament la 
formació integral dels seus fills, d’acord amb el que estableix el present reglament, 
i ser escoltats en l’adopció de les decisions que en l’àmbit de l’orientació 
acadèmica i professional afectin els seus fills. 

4. Formar part de l'associació de pares d'alumnes i participar en les activitats que 
organitzi. 

5. Participar en el govern del centre mitjançant els seus representants en el Consell 
Escolar. 

6. Tenir reunions en el centre per tractar assumptes relacionats amb l'educació de 
llurs fills, prèvia autorització del titular del centre. 

7. Presentar propostes o recursos a l'òrgan de govern unipersonal o col·legiat que 
correspongui en cada cas. 
 
 

Article 111. Deures dels pares o tutors legals dels alumnes 
 

Els deures dels pares dels alumnes són els següents: 
 

1. Adoptar les mesures necessàries, o bé sol·licitar l’ajut corresponent en cas de 
dificultat, per tal que els seus fills puguin cursar els ensenyaments obligatoris i 
assisteixin regularment a classe. 

2. Estimular els seus fills perquè duguin a terme les activitats formatives que els 
siguin encomanades a l’escola. 
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3. Mantenir relació amb els tutors de llurs fills i donar-los la informació que sol·licitin 
en ordre a assegurar la deguda orientació del procés educatiu. 

4. Conèixer i respectar el model educatiu de l'escola tan com està definit en el 
Caràcter Propi i les normes contingudes en el present reglament. 

5. Participar en les reunions a les quals siguin convocats i en les activitats que 
s’organitzin a l’escola, amb l’objectiu a millorar el rendiment escolar dels seus fills. 

6. Col·laborar amb els altres sectors de la comunitat educativa en el manteniment i 
consolidació de l'escola. 

7. Donar suport a les decisions de la direcció i del consell escolar del centre en el 
marc de les competències respectives, i expressar així la seva corresponsabilitat 
en l’organització i el funcionament de l’escola dels seus fills. 

8. Conèixer i respectar les normes establertes pel centre i l’autoritat i les orientacions 
educatives del professorat. 

9. Fomentar el respecte vers tots els membres de la comunitat educativa. 
10. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals s’ha 

tingut accés en ús i com a conseqüència de l’activitat professional. 
11. Respectar els compromisos adquirits a través de la carta de compromís educatiu. 
12. Guardar i fer guardar les instruccions imposades per la normativa de protecció de 

dades de caràcter personal. 
13. Respectar i complir els horaris d’entrada i sortida al centre escolar.  Quan es 

produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, un cop 
acabat l’horari escolar, el tutor/a procurarà contactar amb el pare, mare o tutors 
legals de l’alumne o alumna. Un cop esgotats, sense efecte, els intents de 
comunicació i quan hagi transcorregut un temps prudencial, caldrà comunicar 
telefònicament la situació a la Policia Local o Mossos d’Esquadra i acordar amb 
ells la fórmula per lliurar l’alumne perquè el custodïin. 

 
 
Article 112. Àmbit de participació dels pares d’alumnes 
 

1. La participació dels pares d'alumnes en el control i la gestió del centre es realitza 
mitjançant els seus representants en el Consell Escolar. 

 
2. L'elecció de tres representants de les famílies d'alumnes en el Consell Escolar es 

realitza prèvia convocatòria del titular del centre d'acord amb el president de 
l'associació de pares més representativa. L'elecció és directa, nominal i secreta. 
Tots els pares i mares dels alumnes tenen dret a vot, i els tres pares/mares que 
obtinguin més vots seran els elegits. 

 
El quart representant de les famílies d'alumnes en el consell escolar serà designat 
per la junta directiva de l'Associació de Famílies d'Alumnes, a invitació del titular 
del centre i d'acord amb el que determini el Departament d'Educació. 

 
 
Article 113. Associació de Famílies d'Alumnes 
 

1. Les famílies d'alumnes poden associar-se d'acord amb la normativa vigent. 
L'associació de pares es regirà pels propis estatuts aprovats per l'autoritat 
competent. 

2. Tots els pares d'alumnes seran invitats a donar-se d'alta en l'associació, ja que 
així podran assolir més fàcilment les finalitats del centre i de l'associació, i es 
facilitarà la relació escola-família. 

3. L'Associació de Famílies d'Alumnes col·laborarà amb la direcció del centre per tal 
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de garantir l'oferta d'una educació que promogui el ple desenvolupament de la 
personalitat dels alumnes d'acord amb el Projecte Educatiu i el present reglament. 

4. La presidència i la junta de l'associació mantindran relació freqüent amb el titular i 
el director del centre, amb vista a assegurar la màxima col·laboració en l'acció 
educativa. 

5. L'Associació de Famílies d'Alumnes podrà utilitzar els locals de l’escola, prèvia 
autorització del titular del centre, que vetllarà pel normal desenvolupament de la 
vida escolar. 

6. A criteri de l’Associació de Famílies d'Alumnes, les famílies dels alumnes d'una 
mateixa classe designaran un delegat que els representarà en les gestions que 
calgui fer amb els tutors i professors respectius. 
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5.4. CAPÍTOL QUART: EL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

 
Article 114. El PAS forma part de la comunitat educativa 
 

1. El personal d'administració i serveis forma part de la comunitat educativa i 
col·labora en el treball escolar mitjançant la realització de les tasques 
encomanades per la Direcció del centre. 

2. El personal d'administració i serveis és nomenat i cessat per la Titularitat del 
centre, i realitza el seu treball en dependència del mateix titular o del director, 
segons els casos. 

 
 
Article 115. Drets del personal d’administració i serveis 
 

Els drets del personal d'administració i serveis són els següents: 
 

1. Tenir la dedicació adequada i disposar dels mitjans necessaris per a realitzar les 
funcions encomanades amb eficàcia i realització personal. 

2. Rebre la remuneració econòmica adient segons la funció que realitza en cada cas 
d'acord amb el conveni vigent, i tenir estabilitat i seguretat en el treball. 

3. Reunir-se en el centre, prèvia autorització de la Titularitat, respectant el normal 
desenvolupament de les activitats educatives i d'acord amb les corresponents 
responsabilitats laborals. 

4. Participar en la vida i la gestió del centre d'acord amb el que estableix el present 
reglament. 

5. Presentar peticions i recursos a l'òrgan de govern que correspongui en cada cas. 
6. Ésser representat al Consell Escolar d’acord amb la normativa vigent. 

 
 

Article 116. Deures del personal d’administració i serveis 
 

Els deures del personal d'administració i serveis són els següents: 
 

1. Conèixer i respectar el caràcter propi del centre i col·laborar a fer-lo realitat en 
l'àmbit de les competències respectives. 

2. Realitzar les tasques que li siguin encomanades en el marc de les condicions 
estipulades en el contracte de treball. 

3. Adoptar una actitud de col·laboració envers tots els membres de la comunitat 
educativa i afavorir l'ordre i disciplina dels alumnes. 

4. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals s’ha 
tingut accés en ús i com a conseqüència de l’activitat professional 

5. Guardar i fer guardar les instruccions imposades per la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. 

 
Article 117. Participació del personal d’administració i serveis 
 

1. La participació del personal d'administració i serveis en el control i gestió del 
centre té lloc a través d'un representant en el Consell Escolar, d'acord amb la 
legislació vigent. 

2. El procés d'elecció del representant en el Consell Escolar serà coordinat per la 
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Titularitat del centre, i podran participar-hi totes les persones que col·laboren en el 
centre en tasques no docents. L'elecció serà directa, nominal i secreta, i la 
persona que obtingui més vots serà la designada per a formar part del Consell 
Escolar.
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5.5. CAPÍTOL CINQUÈ: ALUMNI 

 
Article 118. Drets Alumni 
 

1. L’Alumni s’organitzarà i desenvoluparà la seva activitat procurant coherència amb 
el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu del Centre. 

2. Les trobades Alumni es podran celebrar en el centre. La Direcció facilitarà 
l’exercici d’aquest dret i la utilització dels locals necessaris dins els límits imposats 
pels espais disponibles i d’acord amb la legislació vigent, bo i garantint el 
desenvolupament normal de les activitats docents. 

3. La Comissió Alumni podrà conèixer i tindrà dret a consultar la Documentació del 
centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri de la Direcció del 
Centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat de les persones. 

 
 
Article 119. Deures dels membres Alumni 
 

1. La Comissió Alumni informarà de totes les seves activitats a la Direcció del 
Centre, la qual vetllarà per la coherència amb el Caràcter Propi i el Projecte 
Educatiu del Centre. . 

2. A començament de curs, els membres de la Comissió informaran a la Direcció del 
centre dels seus projectes i del seu calendari de reunions. 

3. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals s’ha 
tingut accés en ús i com a conseqüència de l’activitat professional 

4. Guardar i fer guardar les instruccions imposades per la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. 
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6. DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera 

 
L’Equip Directiu del centre serà directament responsable de l'aplicació d'aquest 
reglament i de complementar-ne el contingut en aquells assumptes que requereixin 
un regulació més detallada. 
 
Les disposicions de caràcter instrumental, executiu o consultiu que despleguin 
alguna de les matèries contemplades en aquest Reglament s’incorporen al mateix, i 
tenen validesa. El Consell Escolar n’estarà assabentat del contingut de les mateixes i 
aprovarà la seva aplicació. 
 
Segona 

 

Quan s'escaigui, la Titularitat del centre adaptarà el present reglament a les 
disposicions de l'autoritat educativa competent que impliquin canvis en l'articulat, i el 
revisarà periòdicament en ordre a garantir- ne l'adequació a les necessitats del 
centre. Els canvis que cregui oportú d'introduir en el reglament seran sotmesos a 
l'aprovació del consell escolar. 
 
En qualsevol cas, qualsevol contradicció entre aquest reglament i les lleis vigents es 
resoldrà sempre a favor d’aquestes últimes. 
 
 
Tercera 

 
El present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre l’11 de juliol de 2022. 
 
 
 

Rubí, 11 de juliol de 2022 

 


