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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
IES  CONSELLERIA

I. DEL CENTRE

A. Utilització del Centre

1. L'Institut és un centre educatiu públic a disposició dels diversos membres de la comunitat
escolar amb vista a la realització d'activitats docents, culturals i esportives.

2. La utilització  de les  instal·lacions  per  part  dels  membres  de  la  comunitat  escolar  per  a
activitats que no consten en l'horari docent i laboral establert, requerirà l'autorització de la
Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport, prèvia comunicació al Consell Escolar que
ha d'aprovar la petició.

3. No està  permesa  la  introducció  de gossos i  altres  animals  a  les instal·lacions  internes  i
externes del Centre.

4. Es considera “àrea d'influència exterior del Centre” la zona de la vorera i la calçada del
carrer Monestir de Poblet adjunta a les portes d'accés a l'Institut, en una longitud aproximada
entre 15 i 20 m. a dreta i esquerra de l'entrada, entre els “illots” a l'una i l'altra part del
paviment de vianants, tot això amb les conseqüències acadèmiques que comporta.  

5. L'horari del Centre vindrà determinat per la normativa vigent, i serà complit per l'alumnat,
professorat i personal d'administració i serveis del Centre.

6. Per a garantir la seguretat i l'ordre en l'institut, les portes exteriors estaran tancades durant
l'horari lectiu del Centre.

B. Neteja i manteniment del Centre

1. Al començament de cada curs escolar, el professor/a, tutor/a recalcarà als/a les alumnes la
necessitat de la conservació de tots els efectes de l'aula, de la seua neteja i de l'ordre. Si el
material, les instal·lacions o el mobiliari del Centre es deterioraren per mal ús o negligència,
s'aplicaran als i a les responsables les mesures previstes en aquest reglament. Els/les que,
tant  individualment  com  col·lectivament,  causaren  danys  de  forma  intencionada  o  per
negligència, a les instal·lacions del Centre o al material,  estaran obligats/des a reparar el
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dany causat o a fer-se càrrec del cost econòmic de la seua reparació; això, per decisió o
resolució del Director/a o a proposta de la Comissió de Convivència. De la mateixa manera,
els/les que sostragueren béns del Centre,  seran sancionats i hauran de restituir  el  que se
sostrau. En ambdós casos, els pares/mares o representants legals dels/de les alumnes seran
sempre els responsables civils en els termes previstos en les lleis.

2. Queda  absolutament  prohibit  fumar  i  el  consum de  begudes  alcohòliques  en  qualsevol
dependència interna de l'Institut o en el seu recinte (campus), en aplicació de BOE 309 de
27/12/2005

C. Utilització de la Biblioteca

 1. Podran utilitzar la Biblioteca tots els membres de la comunitat escolar i els antics alumnes,
amb l'autorització corresponent i degudament identificats.

 2. Drets dels usuaris:

 a) rebre assessorament per part del personal encarregat de la Biblioteca (no necessàriament
del professor/a de guàrdia) sobre la forma d'accés als sistemes de consulta.

 b) consultar els llibres i altres recursos de la Biblioteca, dins de l'horari estipulat a principi
de curs.

 c) prendre  llibres  en  préstec  únicament  quan  es  tracte  de  professors/es  i  alumnes
matriculats en el Centre. En aquest cas, els/les alumnes hauran de presentar el carnet
escolar o el DNI.

 3. Deures dels usuaris:

 a) respectar els recursos, el mobiliari i les instal·lacions de la Biblioteca.
 b) guardar silenci i respectar el treball dels altres usuaris.

 c) tornar  els  llibres  o un altre  material  didàctic  prestat  en el  termini  convingut  i  sense
deteriorament, en cas d'incompliment d'aquest punt, s'aplicarà la normativa.

 d) no entrar en la Biblioteca ni consumir en ella, menjar o begudes.

 e) seguir  les  instruccions  del  personal  encarregat  de  la  Biblioteca  i  del  professor/a  de
guàrdia.

D. Entrades i eixides del centre i de les classes

1. El centre s'obrirà a l'alumnat 10 minuts abans de l'inici de l'horari lectiu, i les portes es tan-
caran una vegada passats 10 minuts del començament de les classes. Per a la resta d'horari,
les portes romandran obertes 5 minuts abans dels canvis de classes.

2. Durant el període en què les portes romanguen obertes, un conserge hi vigilarà l'accés. 

3. L'horari d'obertura i tancament de portes es donarà a conéixer a l'alumnat en el moment
d'efectuar la matrícula en el centre.

4. L'alumnat,  menor d'edat  no pot eixir  de l'Institut  abans de finalitzar  les seues classes,  a
menys que ho autoritze expressament algun membre de la Direcció. 

5. L'alumnat té l'obligació de vindre a l'Institut proveït del carnet del centre, i haurà de mostrar-
lo a petició de qualsevol  responsable  -professorat, conserges i administratives-  del Centre.

6. Els/Les alumnes majors d'edat podran absentar-se del centre sempre que en justifiquen con-
venientment la causa (treball o circumstància sobrevinguda). El seu retorn s'ajustarà als ho-
raris d'obertura (veure punt 1)

7. El personal autoritzat que accedisca per la porta de l’aparcament es responsabilitzarà tant de
la seua obertura com del seu tancament. 
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E. Del Protocol Sanitari

1.  El centre adoptarà les mesures necessàries i complirà la Resolució d'1 de setembre de 2016, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports i de la Conselleria de Sanitat Universal i Sa-
lut Pública, per la qual cosa es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en
centres educatius per a regular l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l'adminis-
tració de medicació i l'existència de farmacioles escolars.

F. Del Banc de Llibres

1. El centre s'ajustarà a l'ORDRE 26/2016 de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació dels llibres
de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de
text i material curricular en els centres pública i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es
determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats
i centres docents de titutlaritat de corporacions locals.

II. DELS PROFESSORS I PROFESSORES

A. Drets

1. A participar en l'organització i gestió del Centre a través dels mitjans establerts legalment.
2. A  ser  informats  puntualment  per  part  de  la  Junta  Directiva  de  les  disposicions  que

incidisquen en l'organització del Centre, així com d'aquelles altres de què la Junta Directiva
tinga coneixement i els afecten particularment o col·lectiva.

3. A ser escoltats en les seues peticions pels Caps d'Estudis en l'elaboració del seu horari.
4. A impartir les seues classes fent ús de la denominada “llibertat de càtedra” i utilitzant la

metodologia  que  consideren  més  adequada,  fent-ho  constar  en  la  Programació  de
l'assignatura  i  del  Departament,  amb  les  limitacions  que  marquen  les  disposicions
acadèmiques i el Projecte Educatiu del Centre (PEC).

5. A intervindre i/o assistir a jornades, congressos, seminaris i cursos de reciclatge oficialment
convocats per institucions acadèmiques, sempre que: es presente l'acreditació corresponent i
que la seua duració no siga superior a dos dies consecutius, amb un màxim de quatre a l'any,
segons llei; que l'alumnat corresponent estiga atés per professors/es del propi departament i
que la resta d'activitats complementàries es puguen organitzar per la Direcció i la Direcció
d'Estudis del Centre.

6. Al respecte a la seua intimitat, a la seua imatge personal i a la consideració deguda a la seua
dignitat personal i acadèmica, incloent-hi la protecció davant d'ofenses verbals o físiques de
qualsevol naturalesa, en privat, en públic o en mitjans mediàtics o informàtics.

B. Deures

1. Donar  a  conéixer  als/a  les  alumnes,  al  principi  del  curs  i  quan s'estime convenient,  els
objectius  i  continguts  de  les  assignatures  que  impartisca,  els  nivells  previstos  en  la
programació i els criteris d'avaluació aplicables.

2. Col·laborar amb el professor/a tutor/a en les activitats  programades dins del Pla d'Acció
Tutorial i en aquelles activitats que faciliten els coneixements i l'orientació acadèmica de
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l'alumnat.

3. Controlar l'assistència i puntualitat dels/de les alumnes; informar el tutor/a, quan un alumne/
a falte durant una setmana sense justificació a les seues classes, perquè en puga informar
immediatament els pares o tutors.

4. Permetre l'entrada en la seua aula als/les alumnes  que arriben amb un retard justificat. 

5. Comunicar a Direcció d’estudis les incidències que entrebanquen el desenrotllament normal
de les seues classes.

6. Omplir  les  actes  d'avaluació  amb  les  qualificacions  obtingudes  pels  alumnes  i  per  les
alumnes,  en  els  terminis  assenyalats  per  la  Direcció  d'Estudis,  així  com  també  acudir
presencialment a les avaluacions.

7. Explicar suficientment els criteris de correcció d'exàmens i accedir a la sol·licitud de revisió
d'exàmens dels/de les alumnes, segons la resolució de 20/12/2011, regulada per l'ordre de la
mateixa data, publicada en el DOGV el 32/2011.

8. Començar i acabar puntualment les classes, que han d'impartir-se en la seua totalitat.

9. Justificar les seues faltes d'assistència documentalment, segons la normativa vigent.
10. Vetllar  per  l'ús  correcte  de  les  instal·lacions  del  Centre  i  pel  compliment  d'aquest

Reglament.

11. Col·laborar en la Programació i Memòria del Departament, així com complimentar a final
de curs la memòria de tutor/a, si és el cas.

12. Assistir a les reunions de tots els òrgans acadèmics i comissions a què pertanya.

13. No utilitzar els telèfons mòbils en les aules ni durant les reunions.
14. Participar en l'execució dels acords del Claustre, de la Cocope i del Consell Escolar, com a

membres que en són.

15. Cridar l'atenció als/ a les alumnes, quan els trobe cometent un acte contra les normes de
convivència del Centre o que constituïsca una falta d'acord amb aquest Reglament, encara
que el professor/a no estiga de guàrdia o en horari lectiu.

16. Respectar la intimitat i tindre la consideració deguda a la dignitat i integritat de qualsevol
membre de la comunitat escolar, incloent-hi la protecció dvant d'ofenses verbals o físiques
de qualsevol tipus i en qualsevol mitjà de comunicació, tant mediàtic com informàtic.

C. El Professor/a Tutor/a

1. Informarà els alumnes i  les alumnes del seu grup del contingut d'aquest Reglament, així
com d'altres punts d'interés per a la seua estada en el Centre i per al seu futur acadèmic i
professional.

2. S'encarregarà,  junt  amb l'alumnat  del seu grup, de vigilar  la neteja  i  el  manteniment  de
l'aula, i de complir les disposicions d'aquest Reglament Intern.

3. Atendrà qualsevol assumpte propi de la seua competència que li plantegen els professors/es,
els/les alumnes, els pares i les mares del seu grup i els membres de la Junta Directiva.

4. Comunicarà  les  faltes  d'assistència  a  classe  del  seu  alumnat:  setmanalment  en  ESO,
quinzenalment  en els  altres  nivells  educatius,  segons models  normalitzats.  Informarà  els
pares/mares d'aquells/es que durant una setmana hagen faltat a totes les hores de classe d'una
assignatura i ressenyarà en el butlletí de notes les faltes d'assistència no justificades durant
cada període d'avaluació.

5. Si les circumstàncies ho aconsellen i sempre que ho considere oportú, podrà convocar els
professors/es del seu grup.

6



6. Lliurarà als/a  les alumnes de la  seua Tutoria  els  butlletins  de notes, quan ho dispose la
Direcció d'estudis, i els recollirà després en el termini més breu possible, firmats pels pares/
mares o representants legals dels/ de les alumnes.

7. Col·laborarà  amb  el  Departament  d'Orientació,  tant  en  l'actualització  del  Pla  d'Acció
Tutorial com en la seua aplicació.

8. Col·laborarà amb el delegat/a i subdelegat/a del grup al llarg del curs i procurarà fomentar
les iniciatives dels alumnes, promovent actuacions ordenades i reflexives.

D. Professor/a de Guàrdia

1. Mentre desenrotlla la seua funció, haurà d'estar localitzable en tot moment en la Sala de
Professors  o  substituint  un  professor/a  en  l'aula,  entés  que  la  seua  funció  ha  de
desenvolupar-se en hores lectives completes o en esbarjos complets.

2. Cas d'absència d'un professor/a o d'un retard superior a 10 minuts, romandrà en l'aula amb
els alumnes afectats, quan aquests siguen alumnes d'ESO. En els altres casos, permetrà a
aquests  alumnes  estudiar  en la  Biblioteca  o romandre en classe observant  una conducta
adequada.  Respecte  a  la  classe  d'Educació  Física  de  l'alumnat  d'ESO,  si  no  tenen
professor/a, els/les alumnes acudiran a la seua classe de referència;  només en el cas que
estiga ocupada, el professor/a de guàrdia els podrà autoritzar a eixir al pati.

3. Anotarà en el Llibre de Guàrdies les absències i faltes de puntualitat del professorat, això és
les superiors a 10 minuts. Pot anotar també les incidències que considere d'interés.

4. Anotarà en el Llibre de Guàrdies o d'Alumnat les expulsions dels/de les alumnes i les causes
que les han motivades.

5. Procurarà evitar que hi haja alumnes o persones alienes al Centre pels corredors i, durant els
esbarjos, en el recinte de l'Institut.

6. Atendrà  qualsevol  imprevist  que  puga  solucionar,  com l'atenció  a  alumnes  accidentats,
visites  de  pares,  etc.  o,  a  falta  d'això,  ho  comunicarà  a  qualsevol  membre  de  la  Junta
Directiva.

III. DELS ALUMNES I LES ALUMNES

A. Drets

 1. A rebre una formació que assegure el complet desenvolupament de la seua personalitat, del
seu futur acadèmic i professional.

 2. Que  es  respecte  la  seua  llibertat  de  consciència,  conviccions  religioses,  morals  o
ideològiques, així com la seua intimitat pel que fa a les creences o conviccions.

 3. A la llibertat d'expressió, dins dels límits legals.
 4. A  tindre  garanties  d'adquirir  una  competència  lingüística  suficient  en  les  dues  llengües

oficials, segons la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del Valencià, si els mitjans disponibles
ho permeten.

 5. Que es respecte la seua integritat física i moral, la seua dignitat i la seua imatge personal de
forma privada i pública, en qualsevol tipus de mitjà de comunicació, i no podrà ser objecte
de tractes vexatoris o degradants, ni de càstigs físics o morals.

 6. A la confidencialitat de la informació que disposa el Centre sobre les seues circumstàncies
personals  i  familiars.  Els/les  alumnes  que  ho  desitgen  podran  incloure  les  seues  dades
personals en la borsa de treball del Centre.
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 7. A la integritat dels seus béns o propietats personals.

 8. A formar part de les Associacions d'estudiants.
 9. A participar en el funcionament del Centre a través dels canals legalment establerts: la Junta

de Delegats/es, l’Associació o associacions  d'alumnes, el Consell Escolar.

 10. A elaborar i fer arribar a la Direcció d'Estudis, a través dels representants de l'alumnat en el
Consell  Escolar,  els  criteris  per  a  la  confecció  d'horaris  de  les  activitats  docents  i
extraescolars. 

 11. A ser informats per mitjà dels seus delegats, representants, professor tutor o un altre canal
de quants assumptes del Centre els afecten directament o indirectament.

 12. A reunir-se en el Centre per a la realització d'activitats de caràcter escolar o extraescolar
que tinguen una finalitat educativa o, simplement, formativa. Cas que aquestes activitats no
estiguen  incloses  en  l'horari  escolar  aprovat  pel  Consell  Escolar  a  principi  de  curs,  es
precisarà l'autorització de la Direcció d'Estudis, de Vicedirecció o de la Direcció del Centre.
Els qui convoquen a les reunions de la Junta de Delegats/es, de delegats/es de grup amb els
alumnes i qualsevol altre tipus de reunió, hauran de comunicar-ho per escrit a la Direcció
d'Estudis o a la Direcció, i seguiran un model normalitzat.

 13. A conéixer els criteris d'avaluació de cada assignatura.

 14. A poder sol·licitar una revisió de les proves escrites, una vegada corregides, i a conéixer els
criteris de correcció i valoració d'eixes proves en l'Institut, tot atenint-se a les disposicions
legals i a la pràctica acadèmica dels instituts.

 15. Que el seu rendiment escolar siga valorat d'acord amb criteris objectius. Els alumnes i les
alumnes  podran  presentar  reclamació  contra  les  qualificacions  ordinàries  derivades  del
procés  d'avaluació  contínua,  i  també  contra  les  qualificacions  definitives,  segons  la
normativa vigent. Podran ser motiu de reclamació:

 a) la  inadequació  de la  prova  als  objectius  i  continguts  de  la  matèria  que  se sotmet  a
avaluació, previstos en la programació del departament didàctic;

 b) l'aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació establerts en la mencionada  programació.

 16. Reclamacions sobre qualificacions: S'aplicarà la normativa en vigor: ORDE 32/2011  de 20
de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el
dret de l'alumnat  a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de
qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del
títol acadèmic que hi corresponga.

 17. A rebre una còpia del present reglament per al seu coneixement al començament del curs
escolar o en cas de la seua modificació.

B. Deures

1. Assistir a classe i participar en les activitats obligatòries orientades al desenrotllament de
les  programacions  de  cada  assignatura.  En cas  d'absència  a  classe  o  a  qualsevol  altra
activitat escolar obligatòria, quan l'alumne/a s'incorpore al Centre, haurà de presentar al
tutor/a, per escrit, un informe raonat o  document acreditatiu de l'absència, segons model
normalitzat. El tutor/a donarà el seu vist i plau si ho considera suficient, o posposarà el
visat, si estima oportuna fer alguna gestió prèvia de comprovació. Quan l'alumne/a tinga el
justificant visat pel tutor/a, el presentarà a cada un dels professors/es a les classes del qual
va  faltar  i,  finalment,  el  tornarà  al  tutor/a.

En  el  cas  d'alumnes  d'ensenyaments  postobligatoris  i  que  compaginen  estudis  amb
activitats laborals, l'equip educatiu valorarà individualment cada cas, sempre que l'alumne/
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a recupere les activitats proposades pels professors/es i justifique degudament les seues
faltes d'assistència a classe, que no han de sobrepassar el 30% de les hores en cada una de
les matèries.

2. Respectar els horaris aprovats per al desenrotllament de les activitats del Centre. 
3. Seguir les orientacions dels professors/es respecte al procés d'ensenyament i aprenentatge.

4. Respectar el dret als estudis dels companys/es.
5. Utilitzar correctament els béns i les instal·lacions del Centre. Quan algun alumne/a observe

un desperfecte, desordre o brutícia anormal en la seua aula, ha d'informar el seu tutor o a
Direcció d’estudis.

6. Presentar-se al professor/a de guàrdia, si ha sigut expulsat de classe.
7. Deixar lliures les aules durant els esplais, per a garantir-ne la seguretat i l'ordre; durant

aquest temps les aules hauran de romandre tancades.

8. No romandre en els corredors durant les hores de classe ni eixir al pati, tret de l'excepció
prevista de la classe d'Educació Física.

9. No romandre asseguts en les escales i per altres llocs d'accés i pas, per tal de no dificultar
la fluïdesa per aquests llocs de pas.

10. Canviar-se de roba després de les classes d'Educació Física, és a dir,  acudir correctament
vestits a les classes.

11. Atés que queda prohibit per decisió del Consell Escolar que l'alumnat d'ESO, Batxiller i
Grau Mitjà puga entrar en el Centre telèfons mòbils o altres aparells electrònics, no es
poden utilitzar  aquests  aparells  per tal  de no entorpir  el  desenrotllament  normal  de les
classes (les excepcions temporals han de ser sol·licitades a la Junta Directiva)

12. No practicar jocs d'atzar o d'envit dins del recinte del Centre.
13. No portar objectes que puguen causar riscos o danys a la integritat física de les persones o

provocar danys materials en les instal·lacions del Centre.

14. No fumar dins del recinte de l'Institut, d'acord amb la normativa vigent. L'alumnat d'ESO
no pot portar en la  seua indumentària,  carteres i  motxilles paquets de tabac;  en el  seu
defecte, serà requisat i lliurat  a pares o tutors.

15. Obligació de portar el carnet d'alumne/a i mostrar-lo a requeriment de qualsevol professor/
a, del personal de serveis del Centre i del personal de seguretat exterior.

C. Representants dels alumnes

 1. Delegats i delegades de grup.

 1.1. A principi de curs cada professor/a tutor/a anomenarà provisionalment en el seu grup a
un delegat/a i a un subdelegat/a; abans del 30 d'octubre corresponent, es triaran pels
alumnes  en  cada  grup,  en  presència  del  tutor/a,  un  delegat/a  i  un  subdelegat/a,  en
votació personal i secreta. Si en la primera votació es produïra un empat per a aquests
llocs, es procedirà a una segona ronda entre els candidats/es empatats/des. Els resultats
finals es faran constar en una acta que el tutor/a lliurarà a la Direcció d'estudis.

 1.2. El nomenament regirà per un curs escolar, sempre que no concórreguen circumstàncies
que obligaren a la seua revocació. En aquest cas, el subdelegat/a substituirà al delegat/a,
llevat que el grup i el tutor/a estimaren convenient la celebració de noves eleccions.

 1.3. El delegat/a, en tant que representa a tots els companys/es de la seua classe, pot i ha
d'exposar davant dels professors/es, el tutor/a i el Cap d’estudis les propostes, queixes i
conflictes del seu grup.
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 1.4. El  delegat/a  vetllarà  per  l'atenció  de  l'aula  on  el  seu  grup exerceix  les  activitats  i
comunicarà les deficiències i desperfectes que s’hi produïsquen.

 1.5. El delegat/a no podrà ser sancionat per l'exercici de les seues funcions.
 1.6. Podrà assistir,  en companyia del subdelegat/a,  a les juntes d'avaluació del seu grup,

quan es tracte d'assumptes que afecten a tot el grup, segons estimació del tutor/a.

 1.7. En absència del delegat/a, les seues funcions seran assumides pel subdelegat/a.
 2. Consell o Junta de Delegats/es.

 2.1. Es tracta d'un òrgan col·legiat integrat pels delegats/es de cada grup i pels representants
i les representants del sector d'alumnes en el Consell Escolar. Es reunirà, com a mínim,
una  vegada al  principi  de  curs  i  després  de  cada  una  de  les  avaluacions.  La  Junta
anomenarà a un coordinador/a i a un secretari/a anuals a principi de curs.

 2.2. Les seues funcions són les següents:

 a) Informar els consellers escolars d'estudiants sobre els problemes de cada grup.
 b) Rebre  informació  per  part  dels  representants  d'alumnes/es  en  el  Consell  Escolar

sobre els temes que s’hi tracten.

 c) Proposar  criteris  per  a  la  confecció  dels  horaris  de  les  activitats  docents  i
extraescolars.

 2.3. Té  dret  a  demanar  informació  sobre  la  gestió  del  Centre  i  a  disposar  dels  mitjans
necessaris per a la seua actuació.

 3. Representants d'alumnes/es en el Consell Escolar.
 3.1. Representen els alumnes i les alumnes en el Consell Escolar, que és el màxim òrgan

col·legiat i de participació del Centre. La seua elecció i duració en el càrrec es regulen
per les disposicions vigents en el DOCV.

 3.2. Les seues funcions són les següents: portar al Consell Escolar les inquietuds i peticions
de l'alumnat,  després d'haver convocat el Consell o Junta de Delegats/es; representar
amb fidelitat i dignitat  a tots els seus companys, així com defensar els interessos de
l'alumnat; participar activament en les reunions del Consell Escolar i en les comissions
en què s'integren;  abans i  després de cada Consell  Escolar,  seria  convenient  que es
convocara la Junta de Delegats/es i s'analitzaren i explicaren tots els assumptes tractats
en el Consell.

D. De les conductes contràries a les normes de convivència i 
de les conductes greument perjudicials per a la 
convivència en el Centre

 1. Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del Centre les següents
(Art. 35):
 a) les faltes de puntualitat injustificades,

 b) les faltes d'assistència injustificades,
 c) els actes que alteren el desenrotllament normal de les activitats del Centre, especialment

el desenrotllament de les classes,

 d) els actes d'indisciplina,
 e) els actes de desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat

educativa, pels mitjans que siguen, incloses les noves tecnologies,

 f) el furt o deteriorament intencionat d'immobles, materials, documentació o recursos del
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Centre,

 g) el furt o deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la comunitat
educativa,

 h) les accions que puguen ser perjudicials  per a la integritat  i  salut dels membres de la
comunitat educativa, 

 i) la negativa sistemàtica a portar el material pedagògic necessari per al desenrotllament
del procés ensenyament-aprenentatge,

 j) l'omissió o la negativa a traslladar  la informació facilitada als  pares,  mares,  tutors o
tutores per part del Centre,

 k) l'alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores
per part del Centre, 

 l) la suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar i educativa,

 m) l'ús inadequat de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que
es realitzen en el Centre,

 n) l'ús  de  telèfons  mòbils,  aparells  de  so  i  altres  aparells  electrònics  aliens  al  procés
d'ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el Centre,

 o) els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l'estudi d'altres alumnes,
 p) la incitació o l'estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència,

 q) la  negativa  al  compliment  de  les  mesures  correctores  adoptades  davant  d'aquestes
conductes contràries a les normes de convivència,

 r) l'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del Centre,

 s) la desobediència  en el  compliment  de les normes de caràcter  propi del Centre i  que
estiguen incloses en el Projecte Educatiu (PEC).

 t) Segons l'apartat  d)  de l'Art.  36 del  Decret  de Convivència  (DOCV 39/2008),  queda
prohibida l'entrada de mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics en el Centre;
aquesta mesura és aplicable a l'alumnat d'ESO, Batxiller, Grau Mitjà de CC.FF. i PQPI;
es poden contemplar excepcions a aquesta mesura, però amb limitació de temps.

 u) copiar o facilitar que altres alumnes copien.
 2. Mesures educatives correctores:

 a) amonestació verbal,
 b) compareixença davant de la Direcció d'estudis o Direcció de centre,

 c) amonestació per escrit,
 d) requisa de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics,

 e) privació del temps de recreació,
 f) incorporació a l'aula de convivència,

 g) realització de tasques educadores en horari no lectiu,
 h) suspensió  del  dret  a  participar  en  activitats  extraescolars  o  complementàries

programades,

 i) suspensió del dret d'assistència a determinades classes.
 3. Es  consideren  conductes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en  el  Centre  les

següents (Art. 42):

 a) els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat
educativa,

 b) l'agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol
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membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i
dignitat personals,

 c) les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar,
 d) l'assetjament escolar,

 e) la suplantació de personalitat en actes de la vida acadèmica,
 f) la falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica,

 g) els danys greus causats en els locals, materials o documents del Centre o en els béns dels
membres de la comunitat educativa,

 h) els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats
del Centre,

 i) les actuacions que perjudiquen greument la salut i integritat personal dels membres de la
comunitat educativa,

 j) la introducció en el Centre d'objectes perillosos o substàncies nocives per a la salut i
integritat dels membres de la comunitat educativa,

 k) les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del Centre, si es
realitzen col·lectivament o amb publicitat intencionada per qualsevol mitjà,

 l) la incitació a cometre una falta que afecte greument la convivència en el Centre,

 m) la  negativa  reiterada  al  compliment  de les  mesures  educatives  correctores  adoptades
davant de conductes contràries a les normes de convivència,

 n) la negativa reiterada al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les
faltes que afecten greument la convivència en el Centre,

 o) l'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del Centre,
 p) actes  que atempten contra el  projecte  educatiu,  així  com contra el  caràcter  propi del

Centre.

 q) la suplantació de la personalitat en actes de la vida acadèmica i la falsificació i sostracció
de  documents  acadèmics.  Es  considerarà  especialment  greu  la  sostracció  de  models
d'examen o còpies de les respostes, així com la seua difusió, possessió, compra o venda.

 4. Mesures educatives disciplinàries:

 a) realització de tasques educadores per a l'alumne/a,
 b) suspensió  del  dret  a  participar  en  les  activitats  extraescolars  o  complementàries

programades en el Centre,

 c) canvi de grup o de classe,
 d) suspensió del dret d'assistència a determinades classes,

 e) suspensió  del  dret  d'assistència  al  Centre  per  un  període  comprés  entre  6  i  30  dies
lectius.

 f) canvi de centre educatiu.

E. SOBRE LES BAIXES PER FALTES D'ASSISTÈNCIA 
INJUSTIFICADES

1. Si un alumne/a faltara, sense justificar o amb justificació improcedent, el 15% de les hores
lectives  d'una  assignatura  al  llarg  del  curs,  li  serà  aplicable  el  que  estableix  el  Decret
39/2008 de 4 d'abril  respecte  a  la  pèrdua  de dret  a  l'avaluació  contínua  sense que  això
signifique la pèrdua del dret d'assistència a classe. Així doncs, després de dos advertències
per escrit  a l'alumne/a i  familiars,  la Junta d'avaluació podrà imposar  la pèrdua del dret
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d'avaluació contínua de l'assignatura, que serà comunicada per escrit i amb registre d'eixida
del Centre, veient-se reduït el procediment ordinari d'avaluació a un examen global al final
del curs i la prova extraordinària. 

2. El  nombre  de  faltes  no  justificades,  o  amb  justificació  improcedent,  que  determina
l'anul·lació de la matrícula serà el que equivalga al 15% de les hores de formació en el
centre  educatiu  que corresponguen al  total  dels  mòduls/assignatures  en què l'alumnat  es
trobe  matriculat,  excloent-hi  els  mòduls  professionals  o  assignatures  pendents  de cursos
anteriors, si n’hi hagueren, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la
convocatòria. Així mateix, serà causa d’aquesta anul·lació de matrícula la inassistència no
justificada de l'alumne o alumna a les activitats formatives durant un període de deu dies
lectius consecutius.

IV. DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS 
(PAS)

1. El personal d'administració i serveis té l'obligació d'exercir les tasques pròpies del seu lloc
de treball, segons les disposicions vigents i les necessitats del servei.

2. Té dret a participar en l'organització i gestió del Centre a través del seu(s) representant(s) en
el  Consell  Escolar,  així  com  a  fer  les  observacions  sobre  els  seus  drets  i  deures  que
considere pertinents la Junta Directiva.

3. Té  igualment  dret  a  ser  informat  per  la  Junta  Directiva  de  les  disposicions  internes  o
externes que li afecten.

4. Té dret a ser tractat correctament i dignament com qualsevol altre membre de la comunitat
escolar, és a dir, al respecte a la seua intimitat, a la seua imatge personal i a la consideració
deguda a la seua dignitat personal i professional, incloent-hi la protecció enfront d'ofenses
verbals o físiques de qualsevol naturalesa,  en privat,  en públic o en mitjans mediàtics  o
informàtics.

V. DELS PARES I MARES D'ALUMNES
1. Els pares, mares i tutors/es d'alumnes tenen dret a associar-se, per a participar i col·laborar

en el millor funcionament del Centre.

2. Tenen dret a triar els representants que els corresponguen en el Consell Escolar de l'Institut,
i a participar a través d'ells en l'organització i gestió del Centre.

3. Rebran en el primer trimestre de cada curs escolar un Butlletí Informatiu amb el calendari
escolar, les dates de les avaluacions, l'horari d'atenció de la Junta Directiva, dels tutors/es i
del professorat, així com altres dades d'interés per al curs corresponent.

4. Tenen  dret  a  ser  tractats  correctament  i  dignament  com  qualsevol  altre  membre  de  la
comunitat escolar, és a dir, al respecte a la seua intimitat, a la seua imatge personal i a la
consideració deguda a la seua dignitat personal i familiar, incloent-hi la protecció enfront
d'ofenses verbals o en mitjans mediàtics o informàtics.

5. Pares, mares o tutors/es tenen l'obligació de cooperar amb el professorat, els tutors/es i els
membres del Departament d'Orientació en l'aprenentatge, ensenyament i formació general
dels seus fills i filles.
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VI. DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
 1. Estarà constituïda pel Director/a, els Caps i les Caps d'Estudis, dos professors/es, dos pares o

mares i dos alumnes. El Director/a pot delegar la proposta de les seues actuals funcions
sancionadores en la Comissió de Convivència o en el Consell Escolar.

 2. Per  tal  que  els  acords  d'aquesta  Comissió  siguen  vàlids,  han  d'estar  presents  en  les
deliberacions almenys un membre de cada sector mencionat. L'assistència del representant
del PAS és optativa.

 3. Les funcions de la Comissió de Convivència són:

 a) fomentar en el Centre valors humans i cívics com la tolerància, el respecte als membres
de  la  Comunitat  Escolar  i,  en  general,  tots  aquells  valors  reflectits  en  el  Projecte
Educatiu del Centre (PEC).

 b) reunir-se prèviament per a traslladar el Director/a les propostes de resolució d'expedients
sancionadors per la comissió de conductes perjudicials per a la convivència (Art. 42 del
Decret de Convivència).

 c) assessorar els membres dels distints sectors de la comunitat escolar sobre les incidències
relatives a la convivència, tant dins com fora de l'aula. 

 4. La Comissió de Convivència informarà el Consell Escolar de les seues actuacions.

 5. La Comissió es reunirà per convocatòria del Director/a, Direcció d’estudis o a proposta d'un
terç del nombre dels seus membres integrants.

 6. El  Director/a  o  el  Consell  Escolar  del  nostre  Institut  pot  delegar  en  la  Comissió  de
Convivència la potestat deliberativa i preparatòria de les propostes de sanció a les conductes
tipificades  en  l'Art.  42  de  l'actual  Decret  de  Convivència,  amb la  preceptiva  ratificació
posterior.

 7. Cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, la Comissió de Convivència pot
proposar  o  atorgar  (a  consulta  del  Director/a),  com  a  mesura  cautelar,  la  privació
d'assistència a classe per un període no superior a 5 dies lectius; també es pot proposar la
privació d'avaluació contínua, en els termes que estableixen les disposicions vigents.

 8. Per a l'expulsió definitiva d'un alumne/a del Centre, convé, per a un millor consens entre els
membres amb capacitat decisòria, que el Director/a consulte el criteri del Consell Escolar.

 9. La  Comissió  de  Convivència  pot  proposar  un  altre  tipus  de  mesures  sancionadores  i
correctores substitutives, com per exemple, la restitució del dany causat o la realització de
tasques (mai degradants) en benefici de la comunitat escolar. Cas d'incompliment d'aquestes
mesures, s'aplicaria la sanció prevista en l'actual Decret de Convivència.

VII. DE LA REVISIÓ D'AQUEST REGLAMENT DE RÈGIM 
INTERN (RRI)

1. Aquest  Reglament  no és  un document  tancat  i  inamovible,  perquè ha d'adaptar-se a  les
circumstàncies regnants i ha de servir per a allò per al que s'ha dissenyat, per la qual cosa
està sempre subjecte a revisió, seguint en eixe cas les pautes preestablertes per a això.

2. Tots els membres de la Comunitat Escolar tenen dret a manifestar els punts de vista sobre
els  aspectes  subjectes  a  la  revisió  d'aquest  Reglament,  i  iniciar  per  a  això  els  passos
preceptius.

3. Es podrà proposar qualsevol modificació dels seus articles, quan ho sol·licite almenys un
terç dels professorat en actiu del claustre, o un terç del Consell de Delegats dels alumnes i de
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les alumnes, o un terç dels membres del Consell Escolar. Com és lògic, la Junta Directiva,
per se, pot presentar propostes per a l'adaptació i millora de l'articulat d'aquest Reglament de
Règim Intern. Les propostes anteriors es lliuraran per escrit al Director/a de l'Institut, el qual
sol·licitarà l’opinió del Claustre en la següent convocatòria, i, en qualitat de President/a del
Consell Escolar, la inclourà en l'orde del dia de la següent reunió del Consell, òrgan decisori
que l'acceptarà o la rebutjarà.
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