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PREÀMBUL 
 

L’IES CAMP DE TÚRIA de Llíria és un centre públic depenent de la Generalitat Valenciana 
situat en una zona on està havent una immigració prou elevada procedent de distints països amb 
distintes llengües i cultures. A més a més, la societat espanyola ha experimentat un canvi molt gran 
els darrers anys que s’ha traduït en un augment de la complexitat en les relacions familiars. Si a tot 
això, afegim que els diferents canvis legislatius haguts en l’ensenyament secundari no han tingut els 
fruïts  esperats,  ens  porta  a  una  situació  en  la  qual  és  imprescindible  elaborar  i  aprovar  un 
Reglament de Règim Interior, adequat a la realitat actual, que regule les relacions humanes dels 
membres de la comunitat educativa i el funcionament del centre. 

 
 

El present Reglament de Règim Intern tracta d'establir les normes d'actuació dels/les protagonistes 
de l’ensenyament que conformen el centre, ja que és responsabilitat dels diferents col·lectius de la 
comunitat educativa mantenir-lo actualitzat de manera que s’adeqüe a la realitat existent en cada 
moment. Aquest reglament està d’acord amb la legislació vigent tal i com s’especifica en l’annex i 
en especial en el Decret 39/2008 de 4 d’abril del Consell sobre la convivència en els centres 
docents no universitaris sostinguts amb fons púbics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, 
mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis.. Per totes aquestes raons, 
dins del marc legal vigent, els diversos col·lectius o estaments que integren aquest Centre, elaboren, 
aproven i posen en vigor el present Reglament de Règim Interior, que tota la comunitat educativa 
ha de conèixer i respectar. 

 
 

CAPÍTOL 1. PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS EDUCATIUS 
 

1.1. ALUMNAT 
- Potenciar l’escola activa i participativa que fomente l’esperit crític i científic per tal d'aconseguir 

una formació integral de l’alumnat. 
-   Fomentar la tolerància i el respecte als valors democràtics. 
-   Valorar el treball i l’esforç fruit d'un comportament responsable. 
- Educar als alumnes en actituds positives i respectuoses amb l’activitat i la personalitat dels 

companys. 
- Contribuir a la formació de l’alumnat perquè siguen persones amb criteris propis i autònoms, 

que siguen capaços d’aprendre per ells mateixos, de manera que puguen incorporar-se a una 
societat plural i en constant evolució. 

- Fomentar una educació sana, afectiva i sexual, mediambiental, no discriminatòria, moral i cívica, 
per la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

- Plantejar la coeducació des de l’evident diferència de sexes fins convertir-la en una exigència 
ètica d'igualtat d'oportunitats. 

- Capacitar per a l’exercici de les activitats professionals i intel·lectuals  segons l’ensenyament 
impartit pel centre. 

 
1.2. PROFESSORAT 
- Promoure la dimensió investigadora del professorat a l’aula perquè utilitze noves ferramentes 

didàctiques basades en la realitat diferencial de l’aula. 
- Establir mecanismes de coordinació entre centres educatius i institucions de Llíria i comarca 

perquè desenvolupen projectes d'investigació i d'inserció a la vida activa. 
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- Possibilitar l’organització d'activitats complementàries, visites d'estudi, intercanvis d'alumnes i 
professors que estiguen previstes en la programació acadèmica. 

-   Fomentar la cooperació i el treball en equip. 
-   Evitar actuacions autoritàries abusives, així com la imposició de càstigs tant físics com psíquics. 
- Promoure  línies  metodològiques  actives  que  estimulen  la  participació,  la  cooperació  i  la 

investigació dels alumnes. 
-   Introduir i promoure la manipulació de noves tecnologies. 
-   Fomentar la participació del professorat en programes d'actualització científic- didàctica. 
- Incorporar en les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn 

pròxim dels alumnes. 
-   Ensenyar als alumnes a aprendre. 

 
1.3. CENTRE 
-   Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials. 
- Fomentar l’ús del valencià en tots els àmbits d’ús. Aquest Reglament estableix el compromís 

irrenunciable dels òrgans de govern i la vocació del Centre en la recuperació del valencià. És per 
això que: 
1. La direcció del centre garantirà i fomentarà l’ús del valencià en totes les actuacions tant 

acadèmiques com administratives. 
2. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua, que podrà emprar en qualsevol acte 

acadèmic, administratiu o reunió. En particular, queda garantit el dret del professorat i el 
personal no docent a desplegar en valencià la seua activitat professional. 

- Democratitzar els òrgans de gestió de l’institut, afavorint la participació activa de tots els seus 
components (alumnes, professorat, personal no docent, mares i pares). 

-   Aconseguir el coneixement i respecte d’aquest Reglament de Règim Intern. 
- Procurar  els  recursos  materials  necessaris  per  al  desenvolupament  eficaç  de  la  tasca  de 

l’aprenentatge. Concretament: 
 Mantenir actualitzats els fonts bibliogràfics i multimèdia. 
 Fomentar el desplegament de les infraestructures que calguen per tal d’adoptar les noves 

Tecnologies de la Informació. 
- Promoure la utilització de les Tecnologies de la Informació a tots els nivells, tant educatius com 

de gestió. 
- Arribar a nivells elementals de convivència per a dur a terme l’activitat del Centre, exigint el 

RESPECTE de paraula i acció de tots els membres del Centre. Aquest respecte suposa a més de 
no dificultar el compliment de les obligacions de la resta, la voluntat per part de tots de 
COL·LABORAR al màxim en tot allò que faça la tasca educativa més fructífera. En aquest 
sentit, cal rebutjar tot el que puga danyar l’esperit de treball en el Centre i tractar de trobar 
sempre una solució als problemes plantejats mitjançant el diàleg particular o en grup. 

- Promoure el respecte al medi ambient i la pràctica mediambientalment sostenible, segons el 
programa d’educació ambiental vigent al centre des de l’any 2007. 

 
 

CAPÍTOL 2. SERVEIS I UTILITZACIÓ DEL CENTRE 
 

L’Institut, a més de les dependències directament relacionades amb l’activitat docent, compta amb 
diversos serveis oberts a tota la comunitat escolar, per tal de contribuir a la millora del procés 
educatiu. 

 

Cal tenir en compte, que l’Institut ha modificat la seua manera de funcionar i ha passat d’establir 
aules assignades a grups, a aules assignades a matèries/departament. 
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2.1.- UTILITZACIÓ DEL CENTRE. 
 

a) Tots els estaments de la comunitat escolar vetllaran pel manteniment i la millora de les 
instal·lacions i el material del Centre. Cada inici de curs, els diferents Departaments elaboraran 
un inventari per a cada classe assignada a alguna de les matèries de les quals és responsable i hi 
faran constar els desperfectes, mancances o insuficiències que es detecten. 

 

b) Durant les hores lectives l’alumnat romandrà al centre, no essent permesa l’eixida. De les 
conseqüències que es deriven del no compliment d'aquesta norma seran responsables els/les 
alumnes. 

 

c) Quan es produïsca la falta o el retard d'algun professor o professora, l’alumnat seguirà les 
indicacions del professorat de guàrdia. Si aquest no es presenta, un representant de l’alumnat ho 
comunicarà al/a la cap d’estudis o secretari/a. En tot cas, s’evitarà la permanència dels/de les 
alumnes als corredors durant les hores de classe per tal de no pertorbar el desenvolupament de 
les activitats acadèmiques. Així mateix, l’alumnat romandrà fora de l’edifici, al pati, durant els 
descansos. Passats cinc minuts des de l’inici de l’esplai, tot l’alumnat ha d’haver eixit de 
l’edifici. S’establiran quins lavabos romandran oberts durant l’esplai. El professorat de guàrdia 
durant el descans s’encarregarà de fer complir aquestes normes. 

 

d) El Reial Decret 192/1988 de 4 Març de 1988 prohibeix fumar i beure begudes alcohòliques en 
tot el recinte. Si el professorat detecta, observa o té la sospita fefaent per indicis (comportament, 
gestos,  actitud,  olor,  aspecte, etc.)  que  l’alumne/a ha  pres  i/o  fumat alguna  substància  no 
permesa, cridarà els pares/mares o representants legals i li farà un part de faltes que podrà 
derivar en una expulsió (privació del dret d'assistència al centre al dia següent). 

 

e) L’alumnat que puga demostrar que és major de 18 anys estarà subjecte a les mateixes normes 
d’entrada i eixida del centre que la resta de l’alumnat. Només estarà permesa la seua eixida quan 
presenten un motiu justificat per escrit i, a criteri del professorat, la seua eixida no supose una 
alteració de la convivència del centre i no entrebanque el normal desenvolupament i organització 
del centre. 

 

f)  L'alumnat no té permesa l’entrada a consergeria. 
 

g) Per tal que es puga desenvolupar l’activitat docent amb dignitat, les aules hauran d'estar netes i 
en perfectes condicions. A tal efecte, en totes les aules (incloent les aules específiques), s’hauran 
de respectar les següents normes d’ús: 
- L’alumnat no podrà romandre dins de l’aula si no està acompanyat per un/a professor/a. 
- No es pot menjar ni beure en l'interior de l’aula. 
- Les normes d’ús de l’aula i l’horari d’ocupació estaran exposades en un lloc visible de la 

mateixa (damunt la taula del professor o professora). 
- En finalitzar l'última hora de la jornada, segons l'horari d'ocupació de l'aula, l’alumnat de la 

zona de l’aulari i els barracots, pujarà les cadires damunt la taula i qui estiga més a prop de les 
finestres abaixarà les persianes. També caldrà apagar els llums i tancar la porta de l'aula. La 
zona de l’edifici central no pujarà les cadires damunt la taula per la continuïtat de classes de 
l’EOI, però les deixarà ben col·locades sota la taula. 

- El departament responsable de l’aula i el professorat que la utilitze podrà encomanar a 
l’alumnat la neteja de l'aula si considera que no reuneix les condicions escaients, així com 
prendre altres mesures adients. 

- Els desperfectes causats dins de l’aula per l’alumnat hauran de ser pagats per tots els/les 
alumnes del grup responsable, llevat que siga possible identificar-ne els/les responsables 
directes; en aquest cas, seran aquests/aquestes qui abonaran els desperfectes. 

- L’alumnat no podrà manipular els aparells o qualsevol mitjà audiovisual que existisca en 
l’aula, llevat que tinguen l’autorització del professorat i aquest s’hi trobe present. 
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- El/La professor/a o instructor/a que utilitze l’aula per a qualsevol acte acadèmic, tant si és del 
centre com de fora del centre, serà responsable de complir i fer complir tant les normes 
generals com les normes específiques d’ús de l’aula. 

- L’accés a internet és compartit per totes les aules del centre. El secretari/La secretària, i en el 
seu cas, el/la responsable de manteniment dels equips informàtics, vetllaran perquè cap equip 
informàtic alentisca la velocitat d’accés a internet i menys que siga causa d’un mal 
funcionament de la xarxa del centre. Es tractarà d’evitar l’ús inadequat d’internet com pot ser 
baixar fitxers o accedir a pàgines web que no tenen res a veure en les activitats acadèmiques, 
així com les possibles manipulacions dels equips informàtics i les xarxes que conformen. 

- En les aules on existisquen equips informàtics seran vigents tant les normes d’utilització com 
les faltes i sancions que s’apliquen en les aules específiques d’informàtica. 

- Les aules romandran tancades amb clau entre classe i classe. Serà responsabilitat del/de la 
professor/a, que siga així. 

 
2.2.- AULES ESPECÍFIQUES 

 
2.2.1. Aules d'Informàtica 

 

Les aules d’informàtica són un espai compartit per l’alumnat i el professorat. És un deure elemental 
de tot/a usuari/a deixar l’ordinador que s’ha estat utilitzant en les mateixes condicions en què se’l 
troba. Només d’aquesta forma, estarà a la seua disposició la propera vegada que el necessite. 
Per tal de aconseguir-ho cal guardar les següents normes: 

 

a) Alumnat 
- A cada alumne-a se li assignarà un ordinador durant tot el curs escolar i un/a usuari/a. 
- No es permet la transferència de fitxers entre ordinadors sense permís del professorat. 
- Quan l’alumne/-a entre a l'aula, si se n'adona que algun ordinador presenta algun desperfecte 

físic o que funciona incorrectament, ho haurà de comunicar al professorat. 
- També caldrà avisar el  professorat quan hi  haja indici que l'ordinador ha  sigut utilitzat 

inadequadament (apareixen accessos a pàgines web de jocs o de fotos pornogràfiques o de 
continguts xenòfobs, els fitxers del l’alumnat ha sigut modificat o esborrat, l’ordinador no 
arranca correctament, ...). 

- Quan  siga  detectat  que  un  ordinador  presenta  un  desperfecte  físic,  o  que  funciona 
incorrectament, o que té indicis d'haver sigut utilitzat inadequadament, la responsabilitat 
recaurà, en principi, en l'alumne/a que haja utilitzat aquest equip en l'hora immediatament 
anterior. En cas que no hi haguera ningú utilitzant l'ordinador, tot el grup es farà responsable 
subsidiari dels desperfectes causats. 

- L’alumne/a sols podrà utilitzar les aplicacions que té al seu abast com a usuari “Alumne”. 

b) Professorat/Instructor/-a 
- No  podrà  instal·lar  software  nou  en  cap  equip  sense  la  prèvia  autorització  del/de  la 

responsable de l'aula d'informàtica. 
- El professorat interessat a utilitzar l'aula haurà de sol·licitar la reserva al/a la responsable de 

l'aula, amb la suficient antelació (1 setmana). 
- Caldrà fixar-se en l'horari d'ocupació de l'aula, que està penjat a la porta. Si veieu que és 

l'última hora, caldrà apagar els llums, tancar les finestres, tancar la porta de l'aula i apagar el 
servidor i la resta d'ordinadors correctament. 

- Avisarà el/la responsable de l’aula de l’existència de qualsevol desperfecte detectat. 
- Quan es desitge emprar un llibre o programa informàtic de l’aula, s’haurà de comunicar al/a la 

responsable i deixar constància del préstec. 
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- Serà  responsable  de  complir  i  fer  complir  tant  les  normes  generals  com  les  normes 
específiques d’ús d’aquestes aules. 

 

c)  Professorat de guàrdia 
- Procurarà que les guàrdies no es realitzen dins de l’aula d’informàtica. Si això no és possible, 

és convenient que els/les alumnes no puguen utilitzar els ordinadors. A tal fi, desconnectarà 
els interruptors dels endolls i racks de les aules d’informàtica que s’hi troben en el quadre 
elèctric que hi ha a l'entrada del corredor. En qualsevol cas, serà responsable de complir i fer 
complir tant les normes generals com les normes específiques d’ús d’aquestes aules. 

 

d) Professorat de l’assignatura d’Informàtica 
- Impartirà les classes d'Informàtica en grups de màxim 15 alumnes i amb un ordinador per 

alumne/a per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament. 
- Per tal que la major quantitat d'alumnes puga assistir a les classes d'informàtica, caldrà tenir 

en compte els següents aspectes per a confeccionar els grups: 
      Els grups aniran creant-se a mesura que l’alumnat vaja matriculant-se. 

 
      Quan en un grup hi haja més sol·licituds de matrícula que places existents, els/les alumnes 

amb millor expedient acadèmic (l'últim any) tindran preferència sobre els altres. 
 

e) Prioritat d’ús entre les diferents assignatures 
- Segons la normativa vigent en cada moment. 

f)  Faltes i sancions 
Es consideraran faltes lleus 
- La utilització inadequada de l’ordinador: colpejar l’ordinador o el ratolí ostensiblement, ratllar 

o fer malbé l’estoreta, anar a pàgines web que no tenen res a veure en el que s’està fent a 
classe, modificar fitxers de companys, modificar l’escriptori de l’ordinador... 

Es consideraran faltes greus 
- Causar desperfectes greus en l’ordinador per ús indegut: trencar o sostraure alguna peça 

externa a l’ordinador de poc valor (estoreta, ratolí, teclat), desconfigurar l’ordinador, esborrar- 
ne informació... 

Es consideraran faltes molt greus 
- Causar desperfectes molt greus en les xarxes d’ordinadors: trencar el cablejat de les xarxes, 

manipular els ordinadors per desconfigurar les xarxes,... 
- Sostraure peces internes de l’ordinador (CPU, placa base, targeta de xarxa, disc dur,...). 
- Sostraure o  trencar per ús  indegut peces externes a l’ordinador de prou  valor (monitor, 

impressora, escàner, projector, ...). 
 

2.2.2. Laboratoris de Física i Química 
 

Els laboratoris són un lloc de treball compartit per alumnes i professors/es on es realitza la tasca 
experimental imprescindible per una correcta docència en les matèries de F-Q i CN, la qual 
comporta riscos que cal conéixer i mantindre sota control si volem assolir les quotes de seguretat 
que requereix la conservació del patrimoni del centre i sobretot la salvaguarda de la integritat física 
de l’alumnat i professorat. Per tal cosa, es fa necessari eliminar totes les causes de risc, establint 
mètodes de treball adients que caldrà respectar i fer respectar, en definitiva, fer servir una bona 
organització i un estricte compliment. Per tal d’aconseguir-ho, caldrà guardar les següents normes: 
a) Procurar el bon ús de tot el material, aparells i productes utilitzats en les experiències 
b) Màxima precaució; on  hi ha desordre, no  es treballa, o  la feina és ineficaç i  molt menys 

formativa. Hauran d’evitar-se aleshores, sorolls, moviments precipitats, carreres i aglomeracions. 
c) Els desplaçaments per l’aula es reduiran als imprescindibles. 
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d) Evitar el balafiament de llum, gas i productes. El material és per a usar i no per a jugar. 
e) La neteja haurà de ser acurada. 
f)  Com a la resta de dependències del centre, no es podrà fumar, beure i menjar. 
g) El professorat es farà responsable de l’aula i es comprometrà a fer complir aquestes normes. 
h) Serà  indispensable el  lliurament del  material en  perfecte estat de  conservació, una vegada 

acabada la classe. Qualsevol desperfecte, producte d’actituds irresponsables serà abonat pel 
responsable del trencament i sancionat com a falta greu. 

i)  Així mateix, les sostraccions de material del laboratori seran sancionades com a falta greu, essent 
obligatori el reintegrament per part de l’autor/a del robatori o, per defecte, l’abonament d’allò 
sostret per tot el grup, el qual se’n farà càrrec. 

 
2.2.3. Laboratori de Biologia i Geologia 

 

L’aprofitament didàctic en les matèries científiques i experimentals passa per fer servir les 
instal·lacions i els materials dels seus respectius laboratoris. El caràcter delicat, quan no 
potencialment perillós, d’alguns materials de laboratori, així com el seu alt valor econòmic, 
aconsellen  plantejar  normes  de  comportament  específiques  per  a  tals  aules.  Assenyalem  les 
següents: 
a)  Insistir permanentment en la necessitat d’un bon ús del material, advertint que serà considerada 

falta greu el seu mal ús. 
b)  Recomanar la màxima precaució i el més estricte ordre, evitant moviments gratuïts i precipitats, 

etc. Procurar també una acurada neteja dels materials emprats. 
c)  Tot el material estarà tancat als armaris sota clau quan no es faça servir. Només el/la professor/a 

podrà traure’l a la taula de treball per efectuar la pràctica corresponent. 
d)  Es procurarà que l’alumnat entre i isca sempre per la mateixa porta, amb la finalitat d’evitar 

que puga quedar-se oberta alguna porta sense adonar-nos-en. Es comprovarà sempre que les 
portes d’accés queden tancades. 

e)  Només en casos excepcionals i degudament justificats podrà traure’s el material de laboratori 
fora de l’aula. 

f)   Qualsevol sostracció de material per part d’algun/a alumne/a, o el deteriorament deliberat del 
mateix,  comportarà  la  consideració  de  falta  molt  greu,  amb  la  proposta  immediata  a  la 
Regidoria d’Estudis d’apertura del corresponent expedient. Així mateix, l’alumne/a haurà de 
fer-se càrrec de reposar el material o de les despeses que comporte la reposició per part del 
Centre. 

g)  Cal utilitzar el laboratori com a tal i no com un aula d'ús alternatiu, sempre en la mesura del 
possible. 

 
2.2.4. Aules de música 

 

L'aula de música és un espai compartit per alumnes i professors/es. Per a un bon funcionament serà 
necessari guardar les normes següents: 
a) Respecte absolut durant les hores lectives impartides en l'aula, caldrà que s’abstinga d'entrar qui 

no pertanga al grup. 
b) Si un/a professor/a necessita l'aula per a utilitzar-la amb els seus alumnes, ho comunicarà al 

responsable de la mateixa. 
c) Quan  s'utilitze  l'aula  per  a  impartir  classe,  el/la  professor/a  serà  el/la  responsable  i  es 

comprometrà a fer complir aquestes normes. 
d) Quan es desitge demanar un llibre, partitura, gravacions, instruments, etc, de l'aula, s'haurà de 

comunicar al professorat de música i deixar constància del material sol·licitat en el quadern 
habilitat per a aquest fi, per un període màxim de 15 dies, anotant després la devolució. 



Pàgina 10 de 36  

e) Els faristols no es desmuntaran ni es manipularan sense permís. 
f)  Les baquetes després d'utilitzar-les es guardaran en el seu lloc. 
g) Els instruments d'afinació indeterminada es guardaran en l'armari de vidre i sota clau. 
h) Es realitzarà un correcte ús del mobiliari de l'aula i es mantindran en perfecte estat parets, portes i 

sòl. 
i)  No es permet l'ús de mòbils, aparells musicals o jocs dins de la classe. 
j)  Es prohibeix menjar i beure dins de l'aula 

 
2.2.5. Aules artístiques 

 

En les aules artístiques per a un adequat funcionament: 
a)  L’alumnat serà responsable directe del mal ús de les aules. 
b)  Si observen en les seues respectives taules o tamborets cap anomalia hauran de comunicar-ho al 

professorat immediatament perquè no se'l responsabilitze de l'esmentada anomalia. 
c)  Cal mantindre les taules i les banquetes sense ratllar amb estris tallants que les espatllen. 
d)  Cal utilitzar les papereres per dipositar totes les deixalles de materials que es produïsquen 

després del treball de classe. 
e)  No es pot a classe. 
f)   Cal mantenir les piques netes. 
g)  Utilitzeu els productes de neteja amb responsabilitat (sabó, paper per assecar-se, draps, etc.) o 

seran retirats de les aules. 
h)  Acabat l'últim esplai cal pujar les banquetes sobre les taules i tancar les finestres en les 

següents hores. 
i) No  es  pot  utilitzar  cap  aparell  o  element pertanyent a  l'aula  sense  el  permís  exprés  del 

professorat. 
j)   Els mòbils s’han de desconnectar abans d'entrar a classe. 
k)  Els desperfectes que ocasionen els/les alumnes seran responsabilitat seua, si no el responsable 

serà tot el curs. 
l)   Els treballs en elaboració s’hauran de deixar al lloc indicat per a tal fi. 

 
2.2.6. Aula-taller de Tecnologia 

 

Atesa la peculiaritat de l’Aula-Taller de Tecnologia, amb la presència de ferramentes i màquines 
que poden ocasionar greus accidents, el Seminari de Tecnologia aprova les següents Normes 
Bàsiques de Treball, el compliment de les quals cal exigir estrictament. Amb aquestes Normes es 
pretén, a més a més d’evitar tant com siga possible els accidents, procurar un bon ús tant dels 
materials com de les ferramentes, màquines i instal·lacions i introduir l’alumnat en les Normes 
bàsiques generals de qualsevol taller. 

 

1.- Ús de màquines i ferramentes. 
En l’ús de les diferents màquines de l’Aula-Taller, es tindran sempre en compte les pròpies 
normes de seguretat en el seu ús, i de forma general: 
1.1.- Les màquines i ferramentes són per a treballar i no per a jugar. 
1.2.- L’alumnat seguirà les instruccions donades pel professor en la utilització de les diferents 

màquines i ferramentes. 
1.3.-  El  professorat  comprovarà contínuament el  correcte  funcionament  de  les  màquines  i 

ferramentes, retirant de l’ús de l’alumnat les que presenten un mal funcionament. 
1.4.- Abans de començar a realitzar la construcció dels diferents treballs, els/les alumnes, tant en 

els treballs individuals com en els de grup, i en base a la planificació realitzada, demanaran 
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al/a la professor/a les diferents ferramentes manuals necessàries, de les quals es faran 
responsables mentre dure la classe. Cinc minuts abans d’acabar la classe, els/les alumnes 
tornaran al seu lloc, les ferramentes utilitzades amb la comprovació del/de la professor/a. 

1.5.- Seran considerades faltes greus, el mal ús intencionat de les màquines i ferramentes i la 
seua sostracció del taller sense permís. 

 

2.- Ús de materials 
2.1.- Així mateix en l’ús dels diferents materials es tindran sempre en compte les pròpies normes 

de seguretat en el seu ús, les quals seran especificades pel professorat. 
2.2.- Els/les alumnes seguiran les instruccions d’ús donades pel/per la professor/a a fí d’evitar 

possibles accidents i procurar el seu correcte aprofitament. 
2.3.- Cinc minuts abans d’acabar la classe, els/les alumnes guardaran els treballs en les taquilles 

assignades, les quals quedaran tancades amb clau, que guardarà el/la professor/a. 
2.4.- Seran considerades faltes greus, el mal ús intencionat dels materials, la seua sostracció del 

taller sense permís, i ocasionar desperfectes en els treballs dels companys/de les companyes. 
2.5.- El professorat de guàrdia, en cas de no pertànyer al departament de tecnologia, evitarà l’ús 

de material i ferramentes de l’aula-taller, mantenint l’alumnat assegut a les taules d’estudi de 
la zona pròxima a la pissarra. 

 

3.- Neteja i manteniment de l’Aula-Taller. 
3.1.- El/La professor/a vigilarà el correcte ús dels bancs de treball, assignats als diferents grups 

d’alumnes. 
3.2.- Cinc minuts abans d’acabar la classe, els/les alumnes netejaran el banc de treball i el seu 

espai adientment. Les màquines i els espais d’ús comú es netejaran per torns, d’acord amb les 
indicacions del professorat. 

3.3.- Seran considerades faltes greus, el mal ús intencionat dels bancs de treball i la manipulació 
dels extintors sense el permís. 

 

4.- Préstec de màquines i ferramentes a altres departaments. 
4.1.- Hi quedarà sempre constància escrita tant del nom del professor, com de les diferents 

màquines i ferramentes motiu del préstec. 
 

2.3. LA BIBLIOTECA 
 

Aquest servei és atés pel professorat, en funció de la seua disponibilitat horària. Hom procurarà que 
la Biblioteca estiga oberta el màxim nombre d'hores lectives possibles, així com en els descansos, 
per estimular i facilitar els hàbits de lectura i consulta de l’alumnat. Així mateix, es procurarà que 
tots els departaments estiguen representats en aquest servei, per tal de tenir actualitzats els fons 
bibliogràfics i multimèdia de cada matèria. Així doncs, el professorat encarregat tindrà les següents 
funcions: 
-    Mantenir l’ordre i el silenci escaients dins de la biblioteca. 
-    Ajudar l’alumnat en la consulta i préstec de llibres. 
-    Mantenir actualitzats els fons corresponents a la seua matèria. 
-    Seguir les indicacions del/de la professor/a que més temps dedique al servei de biblioteca. 
- Realitzar el prèstec d’exemplars, bé amb el llibre de préstec, bé per mitjà del programa de 

gestió de la biblioteca. 
 

Les normes específiques d'utilització de la Biblioteca són les següents: 
-    Es manté la prohibició d'entrar a la sala qualsevol tipus de menjar o beguda. 
-    Es recorda l’obligació de guardar silenci absolut dins la sala. 
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- Els préstecs s'efectuen per un període màxim d’un trimestre. La no devolució en el termini 
previst pot suposar a l’alumne/a la privació del dret a un préstec, a més d'altres mesures 
sancionadores. 

-    Els diccionaris, obres generals i llibres valuosos estan exclosos de préstec. 
- En  cas  de  pèrdua  o  dany  dels  llibres,  l’usuari  haurà  de  pagar  l'import  de  l’exemplar 

corresponent. 
 

2.4. L’AULA DE CONVIVÈNCIA 
 

L’espai serà l’aula situada davant de la zona de cafeteria. 
Els/Les professors/res directament implicats seran aquells que els falten hores en el seu horari i el 
completen amb hores de convivència. També algun professor/a pot tindre alguna hora de guàrdia a 
l’aula de convivència per tal de completar l’horari de l’aula. (De 8:50h a 14:10h de dilluns a 
divendres). 
Hi anirà l’alumnat expulsat de classe (tots/es) i el de 1r i 2n d’ESO castigat durant alguns dies. 
El/La professor/a que decidisca expulsar un/a alumne/a de l'aula ordinària, haurà d’omplir 
obligatòriament el BOS, en cas de 1r o 2n d'ESO, i el part d’expulsió en la resta de casos, on 
quedarà constància del nom, grup, professor/a, data, hora, motiu de l'expulsió i tasques a fer a l’aula 
de convivència. L’alumne/a acudirà a l’aula de convivència acompanyat del/de la delegat/da de 
classe o algun/a alumne/a responsable que determine el/la professor/a. 
Quan un/a alumne/a tinga un part de faltes i arribe a l'aula de convivència, el professorat que estiga 
a l’aula de convivència haurà de cridar a casa per comunicar-ho a la família. Si l'alumne/a arriba 
amb un BOS, haurà de complimentar el part de faltes per a 1r i 2n ESO (al calaix de la taula del/de 
la professor/a) i deixar una còpia a la safata de parts i una altra còpia al caseller del/de la tutor/a de 
l'alumne/a quan acabe la guàrdia. Si arriba amb un part de faltes directament, només caldrà deixar la 
còpia en la safata i en el caseller del/de la tutor/a. 
L'alumne/a que arribe a l'aula de convivència ha de reflexionar sobre la conducta que ha motivat la 
seua expulsió de classe. Per això haurà d'omplir el full de reflexió que li proporcionarà el/la 
professor/a de guàrdia de convivència. Després, si no du feina proposada pel/per la professor/a que 
l’ha expulsat, se li donarà un dossier d'activitats que farà fins que acabe l'hora de romandre a 
convivència. El dossier serà nominal per a cada alumne/a i quedarà arxivat a l'aula de convivència 
per a properes expulsions, si és el cas. 
Si un/a alumne/a es nega a treballar, cal cridar a casa per comunicar-ho a la família que haurà de 
vindre a per ell/a i fer-se'n càrrec eixe dia. 
Si no es pot localitzar cap membre de la família i l'alumne/a continua sense voler treballar és 
comunicarà al/a la cap d'estudis. 
El nombre màxim d'alumnes que pot haver expulsats/expulsades a convivència són 5. Si algun dia 
hi ha més alumnes en una mateixa hora és comunicarà al/a la cap d'estudis i els/les alumnes es 
repartiran entre la biblioteca i direcció. 

 
 
 
CAPÍTOL 3. ELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
3.1. L'EQUIP DIRECTIU 

 

3.1.1. Elabora la redacció del projecte educatiu, tot havent coordinat la seua elaboració d'acord amb 
les directrius establides pel Consell Escolar, coordina l’elaboració de la programació general i de la 
memòria anual de l’Institut. Coordina l’activitat general del Centre, d'acord amb la normativa, les 
decisions del Consell Escolar i les indicacions del Claustre. Ordinàriament, es reuneix una vegada a 
la setmana. 

 

3.1.2. Està integrada pels següents membres: director/a, cap d’estudis, secretari/a i vicedirector/a les 
funcions de cadascú són les establertes pel ROF. 
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3.2. EL CONSELL ESCOLAR 
 

D'acord amb la normativa vigent, el Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat  de govern del 
Centre i hi són representats tots els estaments de la Comunitat Escolar. 

 

3.2.1. Està integrat pels següents membres: el/la director/a (que convoca i presideix el Consell 
Escolar), el/la cap d'estudis, el/la secretari/a (que ho és també del Consell i que hi compta amb veu, 
però sense vot), huit professors/es elegits/elegides pel Claustre, cinc alumnes, un/a representant del 
personal no docent, sis pares/mares (un/a d'ells/es designat per l’associació de pares i mares més 
representativa del centre) i un/a regidor/a o un/a representant de l’Ajuntament. 

 

El Consell Escolar es renova per meitats cada dos anys de forma alternativa (la primera meitat: 4 
professors/es, 3  pares/mares i  3  alumnes; la  segona meitat: 4  professors/es, 3  pares/mares, 2 
alumnes i 1 PS) mitjançant les corresponents eleccions de representants en tots els estaments de la 
Comunitat Escolar. 

 

3.2.2. Les seues principals competències són les establertes al ROF i a la LOMQUE. 
 

3.2.3. El Consell Escolar es reuneix al principi i al final del curs, així com una vegada al trimestre i 
sempre que el convoque el/la director/a o ho sol·licite, com a mínim, un terç dels seus membres. 

 

3.2.4. Al si del Consell Escolar hi haurà les següents comissions, amb les funcions que s’hi 
especifiquen: 

 

- Comissió de convivència: 
a) Avaluar l’aplicació i el funcionament de les normes de convivència, tant les establertes al 

present reglament, com aquelles mesures acordades per la seua adaptació a les circumstancies 
del centre i de cada curs escolar. 

b) Assessorar la direcció del centre si és requerida la seua consulta en l’adopció de les mesures 
pertinents  en  la  resolució  de  les  denúncies  previstes  en  l’article  1.1.  del  capítol  4  del 
Reglament; en la instrucció d’un expedient per sancionar faltes greus o molt greus; i en 
qualsevol assumpte relacionat amb l’aplicació de les normes de convivència. 

c) Resoldre la recusació de l'instructor/a presentada per l’alumne/a o els seus representants legals 
afectats per la incoació d'un expedient. 

d) Resoldre el sobreseïment d'un expedient incoat a un/a alumne/a, en cas que l’instructor/a eleve 
una proposta en aquest sentit al Consell Escolar. 

e) Donat que la gestió de les incidències en primer i segon d’ESO genera molt de treball i per tal 
que les actuacions siguen eficaces i ràpides, es planteja la creació d’una sotscomissió de 
convivència formada pel/per la coordinador/a de convivència i igualtat, el/la psicopedagog/a i 
el/la cap d’estudis. 

 

Les seues funcions seran: 
- Reunió setmanal on es tractaran els fets importants relatius a convivència en 1r i 2n d’ESO i 

l’adopció de mesures correctores i suggeriments cap als/a les alumnes, pares/mares i 
professors/es. Contacte directe amb els serveis socials. 

-    Tramitarà tots els expedients disciplinaris relatius a aquests nivells. 
-     Ha de centralitzar tota la informació relativa a parts d’amonestacions i/o faltes de l’alumnat de 

1r i 2n d’ESO a més de controlar els punts dels alumnes. Per tal de realitzar aquesta tasca, el/la 
cap d’estudis utilitzarà un programa informàtic (un ACCES o un EXCEL). 

- La sotscomissió de convivència s’encarregarà de l’estudi i l’aplicació de les sancions als/a les 
alumnes que acumulen 3 o més punts dins del mateix mes. Les sancions aplicables podran 
ser: 

 1 o més dies a l’aula de convivència. 
 Privació del temps de pati (entre 1 i 5 dies màxim). 
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 Realització de tasques educadores per part de l’alumne/a en període no lectiu. 
 Suspensió del dret d’assistència a les activitats extraescolars. 
 Pèrdua temporal del dret d’assistència a una determinada assignatura (entre 1 i 5 dies). 

- En el cas d’alumnes que de manera reiterada acumulen parts disciplinaris en el mateix trimestre i 
en els/les quals s’observe que no compleixen les mesures correctores proposades o que 
aquestes no són efectives per tal d’aconseguir un canvi d’actitud en l’alumne/a, la sotscomissió 
podrà proposar l’apertura d’expedient disciplinari a l’alumne/a per incórrer en una falta greu de 
l’article 42 del decret 39/2008 apartat p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així 
com al caràcter propi del centre (desobediència en el compliment de les normes de caràcter 
propi del centre i que estan incloses en el projecte educatiu), que podria suposar-li la pèrdua del 
dret d’assistència al centre educatiu entre 6 i 30 dies lectius. 

 

- Comissió permanent i de coordinació pedagògica: coordinarà les altres comissions i vetllarà per 
la coherència entre el projecte educatiu, el curricular i la programació general anual del centre. Al 
seu si funcionarà la comissió de tutoria i orientació. 

 

- Comissió econòmica: informarà al consell escolar sobre totes les matèries d’índole econòmic que 
aquest li encomane. Al seu si funcionarà la comissió de cantina. 

 

Aquestes comissions estaran integrades pel/per la director/a, 2 professors/es, 2 pares/mares i 2 
alumnes. De la permanent i de la de convivència també formarà part el/la cap d'estudis, i de la 
d’econòmica el/la secretari/a. A més a més, el Consell Escolar podrà constituir les comissions 
permanents que es consideren convenients. 

 
 

3.3. EL CLAUSTRE 
 

El Claustre de professors és l’órgan propi de participació d'aquests en el govern de l'institut. Són 
competències principals del Claustre: 
a)   Realitzar propostes per a l’elaboració i modificació del projecte educatiu de l’Institut, de la 

programació general anual, de les activitats complementaries i extraescolars, del pla de 
normalització lingüística i del Reglament de Règim Intern. 

b) Aprovar i avaluar (segons el projecte educatiu del centre) els projectes curriculars d'etapa així 
com els aspectes docents de la programació general anual. 

c)   Elegir els seus/les seues representants en el Consell Escolar. 
d)   Conéixer les candidatures a la direcció i els programes presentats. 
e)   Establir criteris per a l’assignació de tutories i l’elaboració dels horaris de l’alumnat. 
f) Analitzar i avaluar l’evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge, mitjançant els resultats 

de les avaluacions. 
 

El Claustre es reunirà una vegada cada dos mesos i sempre que el convoque el/la director/a o ho 
sol·licite almenys un terç dels membres. Serà preceptiva, en tot cas, una sessió de claustre al 
començament del curs i una altra al final. 
L’assistència al Claustre és obligada per a tot el professorat. 

 
 
 
CAPÍTOL 4. L'ALUMNAT 

 
4.1. DRETS I DEURES 

 

Estan regulats pel Decret 39/2008 de 4 d’abril del Consell sobre la convivència en els centres 
docents no universitaris sostinguts amb fons púbics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, 
mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis: 
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4.1.1. Drets dels/de les alumnes  

 

 
a) Dret a una formació integral (article 15 del Decret 39/2008) 

 

1.  Tots els alumnes i totes les alumnes tenen dret a rebre una formació integral que contribuïsca al 
ple desenrotllament de la seua personalitat. 

 

2.  Per a fer efectiu aquest dret, l’educació de l’alumnat inclourà: 
a)  La formació en els valors i principis recollits en la normativa internacional, en la Constitució 

Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
b)  La consecució d’hàbits intel·lectuals i socials, estratègies de treball, així com dels necessaris 

coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i d’ús de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació. 

c)  La formació integral de la persona i el coneixement del seu entorn social i cultural immediat 
i, en especial, de la llengua, història, geografia, cultura i realitat de la societat actual. 

d)  La formació en la igualtat entre hòmens i dones. 
e)  La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la societat actual. 
f)   La formació ètica o moral que estiga d’acord amb les seues pròpies creences i conviccions, i, 

en el cas de l’alumnat menor d’edat, amb la dels pares, mares, tutors o tutores, en qualsevol 
cas, de conformitat amb la Constitució. 

g)  L’orientació educativa i professional. 
h)  La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals i intel·lectuals. 
i) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 
j) L’educació emocional que els permeta afrontar adequadament les relacions interpersonals. 
k)  L’educació que assegure la protecció de la salut i el desenrotllament de les capacitats 

físiques i psíquiques. 
l)   L’adequada organització del treball dins de la jornada escolar ajustada a l’edat de l’alumnat, 

a fi de permetre el ple desenrotllament de la seua personalitat i de les seues capacitats 
intel·lectuals. 

m) La formació en l’esforç i el mèrit. 
n)  La formació de l’oci i el temps lliure. 
o)  La formació en els bons hàbits del consum. 
p)  Qualssevol altres qüestions que els reconega la legislació vigent. 

 

3.  Els alumnes i les alumnes tenen dret que els seus pares, mares, tutors o tutores vetlen per la 
seua formació integral, col·laborant per a això amb la comunitat educativa, especialment en el 
compliment de les normes de convivència i de les mesures establides en els centres docents per 
a afavorir l’esforç i l’estudi. 

 
b) Dret a l’objectivitat en l’avaluació (article 16 del Decret 39/2008) 

 

1.  Els alumnes i les alumnes tenen dret que la seua dedicació, esforç i rendiment escolar siguen 
valorats i reconeguts amb objectivitat. 

 

2.  Així mateix, tindran dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris d’avaluació, de 
qualificació i de les proves a les quals seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de 
l’ensenyança en cada curs o període d’avaluació. 

 

3.  Els alumnes i les alumnes podran sol·licitar revisions respecte a les qualificacions d’activitats 
acadèmiques o d’avaluació tant parcials com finals de cada curs. 
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4.  Els alumnes i les alumnes podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i les decisions  

 

de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponga. A aquest efecte, la conselleria amb 
competències en matèria d’educació establirà el procediment per a fer efectiu aquest dret. 

 

5.  Estos drets podran ser exercits, en el cas d’alumnat menor d’edat, pels seus pares, mares, tutors 
o tutores. 

 
c) Dret al respecte de les pròpies conviccions (article 17 del Decret 39/2008) 

 

El respecte a les pròpies conviccions de l’alumnat comprén els següents drets: 
a)  Respecte a la seua llibertat de consciència i a les seues conviccions religioses, ètiques, 

morals i ideològiques, d’acord amb la Constitució. 
b)  A rebre informació sobre el projecte educatiu del centre, així com sobre el caràcter propi 

d’aquest. En el cas d’alumnes menors d’edat, aquest dret també correspondrà als seus pares, 
mares, tutors o tutores. 

c)  Qualsevol altres reconeguts per la legislació vigent. 
 
 

d) Dret a la integritat i la dignitat personal(article 18 del Decret 39/2008) 
 

El dret a la integritat i la dignitat personal de l’alumnat implica: 
a)  El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personals. 
b)  El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral. 
c)  La protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral, no podent 

ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants. 
d)  El desenrotllament de la seua activitat educativa en adequades condicions de seguretat i 

higiene. 
e) La disposició en el centre educatiu d’un ambient que fomente el respecte, l’estudi, la 

convivència, la solidaritat i la camaraderia entre els alumnes i les alumnes. 
f)   La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb la normativa 

vigent. 
 

 
e) Dret de participació (article 20 del Decret 39/2008) 

 

Els alumnes i les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del centre, de 
conformitat amb el que disposen les normes vigents. 

 

 
f)  Dret d’associació i de reunió (article 20 del Decret 39/2008) 

 

El dret d’associació i de reunió comprén els següents drets: 
a) A associar-se, amb la possibilitat de creació d’associacions, federacions i confederacions 

d’alumnes. 
b) A associar-se, una vegada acabada la seua relació amb el centre o  al terme de la seua 

escolarització, en entitats que reunisquen els antics/les antigues alumnes i col·laborar a través 
d’aquestes en el desenrotllament de les activitats del centre. 

c) A reunir-se en el centre educatiu. L’exercici d’aquest dret es desenrotllarà d’acord amb la 
legislació vigent i respectant el normal desenrotllament de les activitats docents. 

d) Les associacions d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres docents per a la realització 
de les activitats que els són pròpies, a aquest efecte, els directors i les directores dels centres 
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docents facilitaran la integració de les dites activitats en la vida escolar, tenint en compte el  

 

normal desenrotllament d’esta. 
 

g) Dret d’informació (article 21 del Decret 39/2008) 
 

1.  Els alumnes i les alumnes tenen dret a ser informats pels seus representants en els òrgans de 
participació en què estiguen representats i per part de les associacions d’alumnes, tant sobre les 
qüestions pròpies del centre com sobre aquelles que afecten altres centres docents i el sistema 
educatiu en general. 

 

2.  Els alumnes i les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores, quan els alumnes o les 
alumnes siguen menors d’edat, tenen dret a ser informats, abans de la recollida de les seues 
dades, de la destinació de les dades personals que se’ls sol·liciten en el centre, de la finalitat 
amb la qual seran tractades, del seu dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació i de la 
ubicació en la qual podran exercitar-lo, en els termes indicats en la normativa sobre protecció 
de dades de caràcter personal. 

 
h) Dret a la llibertat d’expressió (article 22 del Decret 39/2008) 

 

Els  alumnes  i  les  alumnes  tenen  dret  a  manifestar  lliurement  les  seues  opinions,  de  manera 
individual i col·lectiva, sense perjuí del respecte dels drets dels membres de la comunitat educativa i 
d’acord amb els principis i drets constitucionals i dins dels límits establits per la legislació vigent. 

 
i)  Dret d’ajudes i suports (article 23 del Decret 39/2008) 

 

El dret d’ajudes i suports comprén els següents drets: 
a) A rebre les ajudes i suports necessaris per a compensar les carències i els desavantatges de tipus 

personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en el cas de presentar necessitats 
educatives especials. 

b) A l’establiment d’una política de beques i servicis de suport adequats a les necessitats dels 
alumnes. 

c) A la protecció social, en l’àmbit educatiu en el cas d’infortuni familiar o accident, segons la 
legislació vigent. 

d) A qualsevols altres que s’establisquen en la legislació vigent. 
 

4.1.2. Deures de l’alumnat 
 

a. Deure d’estudi i d’assistència a classe (article 24 del Decret 39/2008) 
 

1.  L’estudi és un deure bàsic dels/de les alumnes, que comporta el desenrotllament i aprofitament 
de les seues aptituds personals i dels coneixements que s’impartisquen. 

 

2.  La finalitat del deure a l’estudi és que, per mitjà de l’aprenentatge efectiu de les distintes 
matèries que componen els currículums, els alumnes i les alumnes adquirisquen una formació 
integral que els permeta assolir el màxim rendiment acadèmic, el ple desenrotllament de la seua 
personalitat, l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, la preparació per a 
participar en la vida social i cultural, i la capacitació per a l’exercici d’activitats professionals. 

 

3.  Aquest  deure  bàsic,  que  requereix  esforç,  disciplina i  responsabilitat per  part  dels/de  les 
alumnes, es concreta en les obligacions següents: 
a) Tindre una actitud activa, participativa i atenta a classe, sense interrompre ni alterar el 

funcionament normal de les classes. 
b) Participar en les activitats formatives orientades al desenrotllament del currículum. 
c) Assistir al centre educatiu amb el material i l’equipament necessaris per a poder participar 

activament en el desenrotllament de les classes. 
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d) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seues funcions. 
e) Realitzar l’esforç necessari en funció de la seua capacitat, per a comprendre i assimilar els 

continguts de les distintes àrees, assignatures i mòduls. 
f)  Respectar l’exercici del dret i el deure a l’estudi dels altres alumnes. 
g) Respectar l’exercici del dret i el deure a la participació en les activitats formatives dels/de 

les altres alumnes. 
h) Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva. 
i)  Atendre les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a traure el màxim 

rendiment. 
j)  Qualssevol altres establides per la normativa vigent. 

 

4.  Els alumnes i les alumnes tenen, així mateix, deure d’assistir a classe amb puntualitat. 
 

b. Deure de respecte als altres(article 25 del Decret 39/2008) 
 

1.   Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats de tots 
els membres de la comunitat educativa. 

 

2.  Aquest deure es concreta en les obligacions següents: 
a)  Respectar la llibertat de consciència, i les conviccions religioses, morals i ideològiques dels 

membres de la comunitat educativa. 
b)  Respectar la identitat, la integritat, la dignitat i la intimitat de tots els membres de la 

comunitat educativa. 
c)  Col·laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de coneixements i 

valors. 
d)  Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat. 
e)  No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, 

llengua, o per qualsevol altra circumstància personal o social. 
 

c. Deure de respectar les normes de convivència (article 26 del Decret 39/2008) 
 

1. Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes d’organització, convivència i 
disciplina del centre educatiu. 

 

2. Aquest deure es concreta en les obligacions següents: 
a)  Participar i col·laborar en la promoció d’un ambient de convivència escolar adequat, així 

com conéixer el pla de convivència del centre. 
b)  Respectar el dret dels/de les restants alumnes que no siga pertorbada l’activitat educativa. 
c) Justificar de manera adequada i documentalment, davant del tutor o tutora, les faltes 

d’assistència i de puntualitat. En cas que siga menor d’edat, es justificarà per part dels pares, 
mares, tutors o tutores de l’alumne/a. 

d)  Utilitzar adequadament les instal·lacions, els materials i els recursos educatius utilitzats en el 
centre. 

e)  Respectar els béns i les pertinences dels membres de la comunitat educativa. 
f)  Complir el reglament de règim interior del centre. 
g)  Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats  del centre, sense 

perjuí de fer valdre els seus drets quan considere que alguna de les decisions en vulnere 
algun, d’acord amb el procediment que establisca el reglament de règim interior del centre i 
la legislació vigent. 

h) Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els centres docents, considerant 
expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents i 
psicòtrops. 

i)  Respectar el projecte educatiu, o el caràcter propi del centre, d’acord amb la legislació 
vigent. 
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j)  Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el centre 
educatiu i vicerversa. 

k)  Utilitzar  l’equipament  informàtic,  programari  i  comunicacions  del  centre,  incloent-hi 
Internet, per a fins estrictament educatius. 

l)  Respectar el que establix el reglament de règim interior del centre respecte als usos i 
prohibicions   en   la   utilització   de   les   noves   tecnologies   (telèfons   mòbils,   aparells 
reproductors, videojocs, etc.), tant en l’activitat acadèmica com quan no servisquen als fins 
educatius establits en el projecte educatiu del centre. 

 

 
4.2. APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES I DISCIPLINÀRIES. 

(ARTICLE 29 DEL DECRET 39/2008) 
 

1.  Les mesures correctores i disciplinàries que s’apliquen per l’incompliment de les normes de 
convivència tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el respecte als drets de 
l’alumnat i procuraran la millora en les relacions de convivència de tots els membres de la 
comunitat educativa. 

 

2.  En cap cas, els/les alumnes podran ser privats de l’exercici del seu dret a l’educació, ni en el 
cas de l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat. 

 

3.  No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen contràries a 
la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels/de les alumnes. 

 

4.  La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes en el present 
decret respectarà la proporcionalitat amb la conducta de l’alumne/a i haurà de contribuir a la 
millora del procés educatiu. 

 

5.  Quan els fets imputats puguen ser constitutius de delicte o falta, hauran de comunicar-se a 
l’autoritat judicial. Tot això sense perjuí que es prenguen les mesures cautelars oportunes. 

 
4.2.1. Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives disciplinàries 

(article 30 del Decret 39/2008) 
 
 

1. Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant la situació de 
l’alumne/a. Per a això, els òrgans responsables de la instrucció de l’expedient o d’imposició de 
mesures educatives correctores o disciplinàries, hauran de tindre en compte les circumstàncies 
personals, familiars o socials, i l’edat de l’alumne/a, per a la qual cosa podran sol·licitar tots els 
informes que consideren pertinents per a acreditar la dita situació o circumstància. 

 

2. A l’efecte de gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives 
disciplinàries, es tindran en compte les següents circumstàncies atenuants: 
a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 
b) La no-comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de convivència. 
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenrotllament de les 

activitats del centre. 
d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
e) La falta d’intencionalitat. 
f) El caràcter ocasional de l’acte en la conducta i el comportament habitual. 
g) La provocació suficient. 

3. A aquest efecte, es tindran en compte les següents circumstàncies agreujants: 
a) La premeditació. 
b) La reiteració. 
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c) Qualsevol  conducta  discriminatòria  per  raó  de  naixement,  raça,  sexe,  cultura,  llengua, 
capacitat   econòmica,   nivell   social,   conviccions   polítiques,   morals   o   religioses,   per 
discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 

d) Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es trobe en situació 
d’inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al centre o situació d’indefensió. 

e) La publicitat, incloent-hi la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

f)  La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat. 
 

4.2.2 Reparació de danys materials (article 31 del Decret 39/2008) 
 

1.   Els/les alumnes que, individualment o col·lectivament, causen, de manera intencionada o per 
negligència, danys a les instal·lacions, l’equipament informàtic (incloent-hi el programari) o 
qualsevol material del centre, així com als béns dels membres de la comunitat educativa, 
quedaran obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost econòmic de la reparació o 
restabliment, sempre que el professorat, tutors, tutores o qualsevol membre del centre docent 
responsable  de  la  vigilància  de  l’alumnat  menor  d’edat,  proven  que  van  emprar  tota  la 
diligència exigida per la legislació vigent i en els termes que aquesta preveu. 

 

2.   Els/les alumnes que sostraguen béns en el centre hauran de restituir els béns sostrets, o reparar 
econòmicament el valor d’estos. 

 

3.   Els pares, mares, tutors o tutores seran responsables civils en els termes previstos per la 
legislació vigent, en relació al que disposen els apartats 1 i 2 del present article. 

 

4.   La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible expedient disciplinari per 
l’actuació comesa. 

 

5.   La direcció del centre comunicarà, a la direcció territorial competent en matèria d’educació els 
fets arreplegats en els apartats 1 i 2 del present article perquè inicie l’oportú expedient de 
reintegrament. 

 
4.3. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL 

CENTRE EDUCATIU I MESURES CORRECTORES 
 

4.3.1. Tipificació (article 35 del Decret 39/2008) 
 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les següents: 
a)  Les faltes de puntualitat injustificades. 
b)  Les faltes d’assistència injustificades. 
c)  Els  actes  que  alteren  el  normal  desenrotllament  de  les  activitats  del  centre  educatiu, 

especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes. 
d)  Els actes d’indisciplina. 
e)  Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la 

comunitat educativa, incloent la incorrecció o desconsideració al professorat i la resta de 
persones de la classe per dur una indumentària inapropiada. 

f)   El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos del 
centre. 

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

h)  Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la 
comunitat educativa. 
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i)  La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del procés 
d’ensenyança-aprenentatge. 

j)   La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del 
centre i viceversa. 

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. 
m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats 

que es realitzen en el centre educatiu. 
n)  En la nostra societat l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (ordinadors, 

tauletes, telèfons mòbils...) forma part del dia a dia i ha d'entrar dintre del sistema educatiu; 
hem d'educar, per tant, el nostre alumnat en el seu ús responsable tant pel que fa als continguts i 
finalitat amb què s'usen, com als espais on s'utilitzen. Aquesta és la premissa que hem tingut en 
compte a l'hora d'establir aquesta nova reglamentació d'ús d'aparells mòbils al centre. 

1.  Es recomana que l'alumnat no duga el telèfon mòbil a centre, de manera que si ho fa serà 
sempre sota la seua responsabilitat. 

2.  En cas que algun/a alumne/a duga el mòbil al centre, no podrà fer-ne ús a les aules, als 
passadissos o a la biblioteca; s'inclou en aquest apartat els trasllats entre aules durant l'horari 
lectiu encara que s'isca en algun moment fora dels edificis. Si els/les alumnes els utilitzaren 
en aquests espais, el professorat els els demanarà i els deixarà en Direcció durant l'horari 
lectiu del dia i, la segona vegada que ocórrega el fet, el pare, mare o tutor /-a, haurà d'anar al 
centre a arreplegar-lo. 

3.  El/les alumnes que duguen el mòbil al centre podran utilitzar-lo durant els descansos en la 
cafeteria o en l'exterior dels edificis. L'ús que se'n podrà fer en aquests casos serà sempre 
aquell que permeta la llei, no podent-se fer, per tant, fotografies o vídeos. 

4.  Durant les guàrdies a les aules el professor o la professora que estiga de guàrdia podrà 
permetre a l'alumnat que porte mòbil que escolte música si ho considera convenient per a 
l'ambient d'estudi del grup. 

5.  Durant  les  classes  l'alumnat  podrà  utilitzar  el  mòbil  si  el  professor  o  la  professora 
corresponent ho considera profitós per a la classe que estiga impartint. 

o)  L'ús d'aparells de gravació tant d'imatges com de so, en tot el centre i durant tota la jornada 
escolar. 

p)  Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels companys i companyes. 
q)  La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 
r)   La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes contràries 

a les normes de convivència. 
s)   L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. 
t)   La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que estiguen 

incloses en el seu projecte educatiu. 
 

4.3.2. Mesures educatives correctores (article 36 del Decret 39/2008) 
 

1. Davant les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, tipificades en 
l’article anterior, es podran preveure mesures d’intervenció que concreten, ajusten o modulen les 
mesures educatives correctores recollides en aquest article i que són les següents: 
a) Amonestació verbal. 
b) Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o el director o la directora. 
c) Amonestació per escrit. 
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d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so  o  altres aparells electrònics aliens al procés 
d’ensenyança-aprenentatge, utilitzats de manera reiterada durant les activitats que es realitzen 
al centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals 
en presència de l’alumne/a. En cas que l’alumne/a siga major d’edat, se li tornarà una vegada 
finalitzada la jornada lectiva. 

e) Privació de temps de recreació per un període màxim de cinc dies lectius. 
f)  Incorporació a l’aula de convivència si el centre en disposa. 
g) Realització de tasques educadores per l’alumne/a en horari no lectiu. La realització d’aquestes 

tasques no es podrà prolongar per un període superior a cinc dies lectius. 
h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga 

programades el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura educativa 
correctora. 

i)  Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 
lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del procés formatiu 
de l’alumnat, aquest/a romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li 
siguen encomanats per part del professorat que li imparteix docència. El cap o la cap d’estudis 
del centre organitzarà l’atenció a aquest alumnat. 

 

2. Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la instrucció prèvia 
d’expedient  disciplinari;  no  obstant  això,  per  a  la  imposició  de  les  mesures  educatives 
correctores dels apartats h) i i) serà preceptiu el tràmit d’audiència a l’alumne/a, o als pares, 
mares, tutors o tutores en cas de ser menors d’edat, en un termini de deu dies hàbils. 

 

3. Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament executives; prescriuran 
en un mes, el mateix que les mesures correctores. 

 
4.4. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN 

EL CENTRE 
 

4.4.1. Tipificació (article 42 del Decret 39/2008) 
 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les següents: 
a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa 

que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l’article 35 del present decret. 
b) L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre 

de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal. 
c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si 

tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els/les alumnes més 
vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives. 

d) L’assetjament escolar. 
e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 
f)  La falsificació, el deteriorament o la 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 puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels 

membres de la comunitat educativa. 
j)  La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 
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k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre educatiu si 
concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà. 

l)  La incitació o l’estímul 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 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 atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre. 

 
4.4.2 Mesures educatives disciplinàries (article 43 del Decret 39/2008) 

 

1.  Davant de les conductes tipificades en l’article anterior, el pla de convivència i el reglament de 
règim interior del centre podran preveure mesures d’intervenció que concreten, ajusten o 
modulen les mesures disciplinàries recollides en aquest article. 

 

2.  Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en 
l’article anterior, lletres h), m) i n), són les següents: 

a)  Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, per un 
període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius. 

b)  Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga 
programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la mesura 
disciplinària. 

c)  Canvi de grup o classe de l’alumne o l’alumna per un període superior a cinc dies lectius i 
igual o inferior a quinze dies lectius. 

d)  Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període comprés entre sis i 
quinze dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del 
procés formatiu de l’alumnat, aquest romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs 
acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap 
o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a aquest alumnat. 

 

3.  Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en 
l’article anterior, excepte les lletres h), m) i n) recollides en l’apartat anterior, són les següents: a)  
Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés entre sis i 

trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu, durant el temps que 
dure  la  suspensió,  l’alumne  o  l’alumna  haurà  de  realitzar  els  treballs  acadèmics  que 
determine el professorat que li imparteix docència. El tutor/a s’encarregarà de replegar els 
materials del professorat i s’assegurarà de la presencia de l’alumnat en les diverses proves 
que hi haguera establertes. 

b) Canvi de centre educatiu. En cas d’aplicar aquesta mesura disciplinària, a l’alumnat que es 
trobe en edat d’escolaritat obligatòria, l’administració educativa li proporcionarà una plaça 
escolar en un altre centre docent sostingut amb fons públics, amb garantia dels servicis 
complementaris que siguen necessaris, condició sense la qual no es podrà dur a terme la dita 
mesura. 

 
4.4.3. Mesures especials per a 1r i 2n d’ESO 

 

Per tal d’implicar a l’alumnat d’aquestes etapes en el procés disciplinari i que siguen responsables 
ells mateixos dels seus actes, en tant que coneixedors de les conseqüències dels actes disruptius, 
s’ha fet una taula on es valoren de forma objectiva aquests fets. Es puntuen els actes disruptius i en 
funció de la valoració obtinguda, es corresponen una sèrie de mesures disciplinàries: 

 

4.4.3.1. SISTEMA DE PUNTS 
 

FETS SANCIONABLES AMB 1 PUNT: 
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A.  No dur el material escolar a una classe durant 3 dies (inclou no dur fets els deures). 
B.  Parlar,  distraure  en  classe,  molestar  (de  forma  reiterada  i  que  done  lloc  a  un  par 

d’amonestació). 
C.  Tres retards injustificats amb constància en un part d’amonestació. 
D.  Falta  de  respecte  cap  als  companys i  les  companyes i  altres  membres  de  la  comunitat 

educativa. (que supose un part d’amonestació). 
E.  Ús inadequat de les TICs. 
F.   Maltractament del material escolar comú i/o d’altres companys/es. 
G.  Ús d’aparells electrònics no autoritzats en hores lectives. 
H.  Negativa a traslladar la informació a la família (exemple, no retornar els parts signats). 
I. Intents d’agressió i/o encoratjar baralles entre alumnes (la gravetat i valoració de punts serà a 

judici dels professors/es). 
J. Botar la tanca per a entrar o eixir del centre. 
K.  Maltractament greu del material escolar. 
L.  Barallar-se (es valorarà la gravetat dels fets). 
M. Eixir del centre sense autorització. 
N.  Negar-se a complir les mesures correctores. 
O.  Altres. 

4.4.3.2.-SISTEMA DE SANCIONS 
 

Com ja s’ha dit abans, els conflictes s’han de solucionar dins de la classe. No obstant això, sempre 
es podrà comptar amb el suport de la Comissió de Convivència per tal de no arribar a mesures 
disciplinàries dràstiques. 
El deteriorament de material comú o particular haurà de esser reintegrat al centre o als afectats, a 
banda la sanció que comporta. 
La implicació dels professors o de les professores que amonesten comporta cridar la família sempre 
que es fica una amonestació o falta. 
Les sancions s’aplicaran de la següent forma: 
La comissió de convivència s’encarregarà de l’estudi i l’aplicació de les sancions als alumnes que 
acumulen 3 o més punts. Les sancions aplicables podran ser: 

- 1 o més dies a l’aula de convivència. 
- Privació del temps de pati (entre 1 i 5 dies màxim). 
- Realització de tasques educadores per part de l’alumne/a en període no lectiu. 
- Suspensió del dret d’assistència a les activitats extraescolars. 
- Pèrdua temporal del dret d’assistència a una determinada assignatura (entre 1 i 5 dies). 

 
 

Si un alumne/a és trobat per la policia local fora del centre en horari escolar i es retorna al centre, es 
cridarà a casa i el pare/mare o tutor/a legal l’haurà de vindre a recollir al centre i se l’haurà de dur a 
casa eixe dia. Si no s'aconsegueix contactar amb els representants legals, l'alumne/a romandrà a 
l'aula de convivència tot el dia. 

 

Si algun/a professor/a troba un alumne/a fumant tabac o altres substàncies dins del centre, es 
comunicarà el fet als seus representants legals i se li privarà del dret d'assistència al centre educatiu 
al dia següent. 

 

AUTOBÚS 
 

L’autobús es considera una extensió del centre educatiu, per tant s’aplicaran les mateixes normes i 
sancions establertes en aquest RRI. 

 

ESCALA D’INCENDIS 
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Està prohibit l’ús de l’escala metàl·lica d’incendis que dona al pati enjardinat. Es tracta d’un accés 
només per a casos d’emergència. L’alumnat que utilitze aquesta escala, serà objecte d’amonestació. 

 

 
4.5. REITERACIÓ D’ABSÈNCIES INJUSTIFICADES 

 

Les absències injustificades es converteixen en falta greu per reiteració. 
Cada departament didàctic inclourà obligatòriament en la seua Programació el nombre de faltes 
injustificades per àrea, assignatura i curs que suposen la pèrdua del dret a l’ avaluació contínua. 
De manera general, l’alumne/a no podrà acumular més de un 20% de faltes injustificades per 
avaluació. 
Aquests casos es comunicaran també a la comissió municipal d’absentisme si els alumnes són 
menors de 16 anys. 

 
 
 

4.6. EXPEDIENTS 
 

La imposició de sancions per faltes greus o molt greus requereix necessàriament la instrucció prèvia 
d'un expedient, en els terminis i procediments establerts al Decret sobre Drets i Deures dels alumnes 
(articles 45 a 49). La decisió de procedir a la instrucció de l’expedient correspon a la direcció del 
centre i inclourà el nomenament d'instructor/a, el/la qual recollirà la informació necessària i 
practicarà les actuacions pertinents per tal d'elevar a la direcció la proposta de resolució, que serà 
dictada finalment per aquesta. 
L’acord d’iniciació d’expedient ha de notificar-se a la persona instructora, als presumptes autors o 
autores, als seus representants legals si són menors d’edat. Si no fan al·legacions en el termini 
màxim de deu dies sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació serà considerada 
proposta de resolució, sempre que continga el pronunciament precís sobre la responsabilitat 
imputada.  Si hi ha al·legacions l’instructor o la instructora, en el mateix termini de deu dies i 
havent practicat les proves que considere pertinents, formularà proposta de resolució, que, si ha fet 
al·legacions, es notificarà a les persones interessades. 
El termini màxim per a la resolució d’expedients no podrà excedir d’un mes des de la incoació fins 
a la seu resolució. 
Quan hi haja raons d’interès públic s’aplicarà el procediment d’urgència i es reduiran a la meitat els 
terminis establits per al procediment ordinari. 
En el termini màxim de cinc dies es podrà interposar reclamació perquè la sanció puga ser revisada 
pel consell escolar del centre. 
Es podran aplicar mesures de caràcter cautelar, oïda la comissió de convivència del consell escolar, 
si així fóra necessari per a garantir el normal desenrotllament de les activitats del centre. Les 
mesures podran ser: un canvi provisional de grup, suspensió provisional d’assistir a determinades 
classes o activitats i la suspensió provisional d’assistir al centre. Sempre un màxim de cinc dies. 
Les conductes greus prescriuen en el termini de tres mesos dels fets. Les mesures tres mesos des de 
la seua aplicació. 

 
4.7. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 

 
4.7.1. Alumne delegat/alumna delegada 

 

Cada grup elegirà, a principi del curs escolar, un delegat o una delegada i un subdelegat o una 
subdelegada. 

 

Podran cessar per petició pròpia o  per la classe en votació per majoria absoluta, a proposta, 
almenys, de un terç de la classe. 

 

Les seues funcions seran: 
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a) Aplegar els suggeriments que realitze el grup per a presentar-los al professorat, Consell de 
Delegats i Delegades o Consell Escolar. 

b) Transmetre al grup la informació que reba com a representant i que vaja dirigida a l’alumnat. 
c) Vetllar per la correcta utilització de l’aula i del material que hi haja. Indicarà al professor/a 

tutor/a els desperfectes que s'hi produïsquen per fer-ho constar a l’inventari. 
d) Assistir a les reunions del Consell de Delegats i Delegades, on actuarà com a portaveu del seu 

grup. 
e) Fomentar la convivència entre els i les alumnes del seu grup. 
f)  Assistir a les sessions d'avaluació en la fase on es realitzen o s’exposen les conclusions i anàlisis 

globals del funcionament del grup. 
 

4.7.2. Consell de Delegats i Delegades 
 

Els delegats i les delegades dels diferents cursos acadèmics i els representants de l’alumnat en el 
Consell Escolar del Centre podran constituir el Consell de Delegats i Delegades amb les següents 
funcions: 
a)  Informar els/les representants de l’alumnat en el Consell Escolar de la problemàtica de cada 

grup. 
b)  Rebre informació per part d’aquests/es representants sobre els temes tractats en el Consell 

Escolar. 
c)  Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició del Consell. 
d)  Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern. 
e) Almenys una volta a l’any, en finalitzar cada curs escolar, la Junta de Delegats avaluarà 

l’adequació  del  Reglament  de  Règim  Interior  a  la  realitat  del  centre  en  eixe  moment  i 
presentarà a l’Equip Directiu i al Consell Escolar les propostes de millora del reglament que 
estime oportunes per tal d’adaptar-lo a eixa realitat. 

f)   Informar els/les estudiants de les seues activitats. 
g)  Elaborar propostes de criteris per a la confecció dels horaris d'activitats docents i extraescolars. 
h)  Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu i la programació 

general anual. 
i)   Ser escoltat en ple o en comissió quan ho sol·licite, pels òrgans de govern i de coordinació, 

especialment pel que fa a: 
- celebració de proves d’exàmens, 
- presentació de reclamacions en els casos d'abandó o incompliment de les tasques educatives. 
- reclamacions sobre l’objectivitat i eficàcia en la valoració del rendiment de l’alumnat. 
- proposta de sancions a l’alumnat per la comissió de faltes que comporten la incoació 

d'expedients. 
 
CAPÍTOL 5. EL PROFESSORAT 

 
5.1. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT 

 
5.1.1. Drets (article 53 del Decret 39/2008) 

 

Als professors i a les professores, dins de l’àmbit de la convivència escolar, se’ls reconeixen els 
següents drets: 
a)  A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la 

societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 
b)  A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització de les tasques 

escolars a casa, control d’assistència a classe, assistència a tutories, informació necessària per a 
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l’adequada atenció de l’alumne o alumna) per a poder proporcionar un adequat clima de 
convivència escolar i facilitar una educació integral per als seus fills i filles. 

c)  A realitzar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, on siguen respectats els seus 
drets, especialment el seu dret a la integritat física i moral. 

d)  A exercir les competències que, en l’àmbit de la convivència escolar, els siguen atribuïdes per 
part d’aquest decret i la resta de la normativa vigent. 

e)  A tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre un adequat clima de 
convivència durant les classes, assegurant el desenrotllament de la funció docent i discent, així 
com durant les activitats complementàries i extraescolars, segons el procediment que 
s’establisca en el reglament de règim interior del centre. 

f)   A rebre l’ajuda i col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la convivència en el 
centre. 

g)  A participar en l’elaboració de les normes de convivència del centre, directament o a través dels 
seus representants en els òrgans col·legiats del centre. 

h)  A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així com a realitzar 
propostes per a millorar-lo. 

i)   A rebre, per part de l’administració, els plans de formació previstos en l’article 14.2 del present 
decret, així com, la formació permanent en els termes establits en l’article 102 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

j)   A tindre la consideració d’autoritat pública, en l’exercici de la funció docent, a l’efecte del que 
disposa el present decret. 

k)  A la  defensa  jurídica  i  protecció  de  l’administració  pública  en  els  procediments  que  se 
seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional, com a conseqüència de l’exercici legítim 
de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d’Assistència Jurídica 
a la Generalitat. 

l) Conéixer el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 
 

5.1.2. Deures (article 54 del Decret 39/2008) 
 

Els professors i professores, dins de l’àmbit de la convivència escolar, tenen les responsabilitats 
següents: 
a)  Respectar i fer respectar el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 
b)  Complir les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar i les derivades 

de l’atenció a la diversitat del seu alumnat. 
c)  Exercir, de forma diligent, les competències que en l’àmbit de la convivència escolar els 

atribuïsquen aquest decret i la resta de la normativa vigent. 
d)  Respectar els membres de la comunitat educativa i donar-los un tracte adequat. 
e)  Imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del present decret. 
f)   Inculcar a l’alumnat el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. 
g) Fomentar un clima de convivència en l’aula i durant les activitats complementàries i 

extraescolars que permeten el bon desenrotllament del procés d’ensenyança i aprenentatge. 
h)  Informar els pares, mares, tutors o tutores dels/de les alumnes de les normes de convivència 

establides en el centre, dels incompliments d’estes per part dels seus fills i filles, així com de 
les mesures educatives correctores imposades. 

i)  Informar els alumnes i les alumnes de les normes de convivència establides en el centre, 
fomentant-ne el coneixement i compliment. 

j)   Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la programació de la tutoria, 
aspectes relacionats amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica de conflictes. 
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k)  Controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels alumnes i informar d’això els pares, 
mares, tutors o tutores, segons el procediment que s’establisca en el reglament de règim interior 
del centre. 

l)  Actuar amb diligència i rapidesa davant de qualsevol incidència rellevant en l’àmbit de la 
convivència escolar i comunicar-ho al professor-tutor o professora-tutora, de manera que 
s’informe convenientment els pares, mares, tutors o tutores i es puguen prendre les mesures 
oportunes. 

m) Informar els pares, mares, tutors o tutores de les accions dels/de les alumnes i que siguen 
greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

n)  Formar-se en la millora de la convivència en els centres docents i en la solució pacífica de 
conflictes. 

o) Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació que es dispose sobre les 
circumstàncies personals i familiars de l’alumnat, sense perjuí de l’obligació de comunicar a 
l’autoritat competent les circumstàncies que puguen implicar l’incompliment dels deures i 
responsabilitats establits per la normativa de protecció de menors. 

p)  Informar la conselleria competent en matèria d’educació de les alteracions de la convivència en 
els termes que preveu l’Orde de 12 de setembre de 2007, de la conselleria d’Educació. 

q)  Informar els responsables del centre de les situacions familiars que puguen afectar l’alumne o 
alumna. 

r)   Guardar  reserva  i  sigil  professional  sobre  els  continguts  de  les  proves  parcials  o  finals, 
ordinàries i extraordinàries, programades pels centres docents i de les planificades per 
l’administració educativa. 

s)  Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés 
d’ensenyança-aprenentatge. 

t) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament educatius. 
u)  Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i en particular complir i 

fer complir el que preveuen la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la 
Llei de Propietat Intel·lectual. 

v)  Atendre pares, mares, tutors, tutores i alumnes i, si és el cas, l’exercici de la tutoria. 
 

5.2. LES TUTORIES 
 

En un clima de relació i confiança amb l’alumnat, el/la tutor/a haurà de: 
a)  Orientar l’aprenentatge dels/de les alumnes al seu càrrec, ajudant-los a superar les dificultats 

que hi troben. 
b) Interessar-se pels diversos aspectes personals, familiars i de l’entorn sociocultural de l’alumnat 

que incidisquen en el seu procés educatiu. 
c)  Col·laborar amb el psicopedagog o la psicipedagoga del Centre i el departament d'orientació en 

l’elaboració i aplicació del pla d'acció tutorial. 
d) Fomentar la coordinació entre el professorat del grup quant a metodologia i criteris d’avaluació. 
e)  Presidir, coordinar i organitzar les sessions d'avaluació, redactar-ne les conclusions i realitzar el 

seguiment dels acords presos, llevat de les sessions finals de Segon de Batxillerat, que seran 
presidides pel director o per la directora del Centre. 

f)  Actuar  en  primera  instància  en  els  conflictes  d'ordre  acadèmic  o  disciplinar  que  afecte 
l’alumnat del seu grup. 

g) Informar l’alumnat de les normes reguladores del procés educatiu que els afecten. 
h) Formalitzar la documentació administrativa i pedagògica de l’alumnat del seu grup (quan 

aquesta tasca no estiga assumida per Secretaria) i assistir a les reunions per nivells amb el 
Departament d'Orientació. 
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i)  Controlar l’assistència a classe de l’alumnat a partir de les comunicacions quinzenals que rep 
del professorat del grup i comunicar-ho oportunament a la família. 

j)  Convocar, al començament del curs, tots els pares, mares, tutors o tutores del grup d'alumnes 
per   informar-los  de:   horari   de   classes,   professorat   responsable   de   cada   assignatura, 
funcionament de la tutoria, reglament de Règim Intern, faltes d’assistència, reclamacions de 
notes, legislació sobre consum d'alcohol i tabac, etc. 

k) Rebre els pares, mares, tutors o tutores durant la resta del curs per tal d'informar-los de la 
marxa  acadèmica  dels  fillso  de  les  filles  i  de  suggerir-los  mètodes  de  col·laboració  en 
l’educació d'aquests/es, com també recollir informació per tal d'aconseguir un millor 
coneixement de l’alumne/a. 

 
5.3. EL PROFESSORAT DE GUÀRDIA 

 

És l’encarregat de vetlar per l’ordre intern en el Centre i col·laborar en la resolució de les situacions 
anormals que s'hi produïsquen durant les hores lectives. 

 

Segons la distribució de tasques establerta per la Direcció del centre haurà de comprovar 
l’assistència a classe de tot el professorat, substituir en l’aula el professorat absent, vigilar que no hi 
haja alumnes fora de classe, atendre la guàrdia de Biblioteca o altres tasques que li siguen 
assenyalades. 

 
5.4. DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

 

Constituïts pel professorat que imparteix el mateix tipus d'assignatures, les seues funcions són: 
a)  Programar les assignatures d’acord amb les directrius generals establides per la comissió de 

coordinació pedagògica, subratllant els objectius mínims que ha d'assolir l’alumnat per tal 
d’aprovar. 

b)  Promoure la investigació educativa i el perfeccionament dels seus components. 
c)  Establir les activitats de recuperació per a l’alumnat amb assignatures pendents que segons la 

llei té dret a realitzar-les, així com realitzar les proves corresponents a l’alumnat lliure. La 
coordinació i l'organització d'aquestes activitats és responsabilitat directa del/de la cap de 
departament. 

d) Organitzar i realitzar activitats complementaries com ara viatges o intercanvis d'estudi, 
participació en setmanes culturals, eixides del centre, conferencies, etc. 

e)  Les reunions de departament són d’assistència obligada per a tots els seus membres. El/la cap 
de departament alçarà acta de cada reunió. 

f)   Formular propostes a l’equip directiu i al claustre relatives a l’elaboració del projecte educatiu, 
la programació general anual, Reglament de Règim Intern i el Projecte de Règim Econòmic del 
centre. Almenys una volta a l’any, en finalitzar cada curs escolar, cada Departament Didàctic 
avaluarà l’adequació del Reglament de Règim Interior a la realitat del centre en eixe moment i 
presentarà a l’Equip Directiu i al Claustre les propostes de millora del reglament que estime 
oportunes per tal de adaptar-lo a eixa realitat. 

g)  Formular  propostes  a  la  comissió  de  coordinació  pedagògica  relatives  a  l’elaboració  i 
modificació dels projectes curriculars d'etapa, i per a fomentar l'ús del valencià com a llengua 
vehicular. 

h)  Resoldre, en  primera instància, les  reclamacions derivades del  procés d'avaluació que els 
alumnes formulen al departament. 

i) Elaborar al final del curs una memòria. 
j) Proposar matèries optatives. 

 
5.5. EL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ 
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Aquest departament el formaran els següents membres: 
a)   Professorat  de  secundària:  almenys  hi  haurà  un  psicopedagog  o  una  psicopedagoga, 

especialitat que tindrà el/la cap de departament. 
b) Professors  i  professores  especialistes  de  pedagogia  terapèutica,  audició  i  llenguatge, 

fisioterapeutes i educadors/es si és el cas. 
c)   Són  funcions  principals  d'aquest  departament  (sempre  d’acord  amb  la  comissió  de 

coordinació pedagògica i amb els projectes curriculars d'etapa, en col·laboració amb els tutors i 
les tutores i amb l’equip directiu, i sota la dependència directa del o de la cap d 'estudis) les 
següents: 
- Elaborar  les  propostes  d'organització  de  l’orientació  educativa,  psicopedagògica  i 

professional, així com contribuir al seu desplegament. 
- Elaborar  propostes  per  a  les  adaptacions  curriculars  de  l’alumnat  amb  necessitats 

educatives especials. Així mateix, realitzarà l’avaluació psicopedagògica prèvia 
d'aquests/es alumnes. 

- Assumir la docència dels grups d'alumnes que els siguen encarregats. 
- Participar en el consell orientador de l’alumnat a l’acabament de l’ESO. 
- Elaborar una memòria al final del curs (amb redacció del cap de departament) 
- Oferir l’orientació escolar, acadèmica, vocacional i professional a l’alumnat. 
- Col·laborar amb el professorat en la resolució dels possibles problemes d'aprenentatge 

detectats en l’alumnat. 
- Facilitar la cooperació amb les famílies en l’acció orientadora. 
- Coordinar i presidir, mitjançant el/la cap de departament, les reunions periòdiques per 

nivells de les tutories. Els i les alumnes seran atesos individualment o en grup en les 
seues hores lliures o en el seu horari lectiu amb la recomanació expressa dels tutors i les 
tutores, del professorat o càrrecs directius, mitjançant cita prèvia. 

 

Els/les alumnes, famílies i el professorat podran demanar l’aplicació de proves psicotècniques (les 
quals no estaran obligats a realitzar), que tindran caràcter confidencial. 

 
5.6. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÓGICA 

 

Formada pel/a director/a (que en serà el president), el/la cap d'estudis, el/la coordinador/a de 
secundària  i  els/les  caps  de  departament  (el/la  més  jove  dels/de  les  quals  n’actuarà  com  a 
secretari/a), les seues funcions principals seran: 
a.  Establir directrius per tal d'elaborar i/o revisar els projectes curriculars d'etapa (escoltat el 

claustre), tot coordinant-ne l’elaboració i responsabilitzant-se’n de la redacció. 
b.  Analitzar la coherència entre el projecte educatiu del centre, els projectes curriculars d'etapa, la 

programació general anual i els programes d'atenció a la diversitat, tot informant-ne el claustre. 
c.   Establir directrius per a l’elaboració de les programacions didàctiques dels departaments, del 

pla d'orientació i del pla d'acció tutorial. 
d.  Proposar al claustre, per a la seua aprovació, els projectes curriculars i el seu pla d'avaluació. 
e.   Proposar al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació. 
f.   Promoure l’ús del valencià en totes les activitats que li competeixen. 
g.  Presentar al claustre, per a la seua aprovació, les propostes corresponents als procediments i als 

criteris d'avaluació de l’aprenentatge i als criteris de promoció de l’alumnat d'Educació 
Secundària Obligatòria. 

 

Al si d'aquesta comissió funcionarà una subcomissió de normalització lingüística, formada pel/per 
la cap d'estudis (que en serà el president) i per 4 caps de departament (un d'ells de Valencià), el més 
jove dels quals en farà de secretari/a. La seua funció bàsica serà analitzar el context cultural i 
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sociolingüístic de l'institut a fi de fer un seguiment del pla de normalització lingüística del centre 
per a la inclusió en el projecte educatiu de l’institut. 

 
5.7. L'EQUIP DOCENT DEL GRUP 

 

Compost pel conjunt del professorat que imparteix docència a un grup, actuarà coordinadament per 
a establir els criteris necessaris que garantisquen la convivència, S’ocuparà, així mateix, de la 
resolució dels problemes que afecten el grup i de la informació dels pares, mares o tutors legals de 
l'alumnat, 

 

El/la professor/a tutor/a coordinarà l’equip docent del grup, que constituirà la junta avaluadora 
d'aquest, Així mateix presidirà les reunions del grup, tant d'avaluació, com aquelles que convoque 
ell mateix, el cap d'estudis o el departament d'orientació. 

 
5.8. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

El vicedirector o la vicedirectora és el/la responsable de l’organització d’activitats extraescolars, 
conjuntament amb la Comissió de Coordinació Pedagògica, integrada pels/per les caps de 
departament. Les seues principals funcions seran: 
a) Elaborar la programació anual d'activitats extraescolars i realitzar-ne una memòria final de curs. 
b) Coordinar les activitats complementàries de cada departament didàctic. 
c) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració amb els diferents 

sectors de la comunitat educativa. 
d) Executar la distribució dels recursos econòmics destinats pel consell escolar a aquestes activitats. 
e) Coordinar l'organització dels viatges (d'estudis, intercanvis escolars, etc.) amb alumnes. 
f)  Organitzar  els  actes  que  es  produïsquen  a  l’institut  de  caràcter  cultural  recollits  en  la 

programació anual. 
 

5.9. EL COORDINADOR/LA COORDINADORA DE SECUNDÀRIA 
 

Serà proposat pel departament d’Orientació i designat pel director, i tindrà les següents funcions: 
a)  Formar part de la Comissió de Coordinació Pedagògica. 
b)  Participar en l’elaboració i redacció del projecte curricular. 
c)  Elaborar el pla d’informació dirigit a les famílies i a l’alumnat que s’incorporarà al nou sistema. 
d)  Coordinar les reunions del professorat que fa classe en els grups de Secundària Obligatòria. 
e)  Establir vies de coordinació per tal d'assegurar la coherència dels criteris educatius al llarg de 

tota l’etapa. 
f)   Informar el claustre i la resta de la comunitat educativa sobre l’etapa. 
g)  Elaborar i organitzar el programa anual de les activitats extraescolars i complementàries per a 

l’alumnat de l’etapa, 
h)  Col·laborar en la coordinació del pla d'acció tutorial en aquesta etapa. 

 
 
 
CAPÍTOL 6. L'AVALUACIÓ I LES RECLAMACIONS 

 
6.1. EL PROCÉS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA 

 

La  valoració  del  rendiment educatiu  de  l'alumnat  es  regeix  pel  principi  d'avaluació  contínua 
establert en la normativa vigent. Aquest principi comporta: 
a)  Una activitat sistemàtica integrada en el procés educatiu, la qual cosa implica el seguiment i la 

valoració del treball diari de l'alumnat. 
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b)  Un coneixement el més profund possible de l’alumnat per part del professor, facilitat pel tutor a 
través de les sessions d'avaluació i de les entrevistes amb els alumnes i, quan convinga, amb els 
pares. 

c)  Una observació de la progressió de l’alumne al llarg del curs par tal de valorar globalment el 
seu aprenentatge. Els alumnes tindran plena informació d'aquest procés d'avaluació contínua. 

 

El professorat utilitzarà els mitjans més adients per valorar la formació de l’alumnat, d'acord amb 
els criteris establits pels Departaments didàctics. 

 

A l’etapa d’Educació Secundaria Obligatòria, l’avaluació serà, a mes de contínua, integradora, és a 
dir, permetrà que l’alumnat avance si aconsegueix globalment els objectius educatius del primer 
cicle o d'algun dels cursos del segon cicle, tot i no ser avaluat positivament en alguna de les àrees. 

 
6.2. LES SESSIONS D'AVALUACIÓ 

 

Són les reunions realitzades al final de cada període d'avaluació pel conjunt de professors i 
professores que imparteixen classe a un mateix grup, els quals formen l’equip docent. Les sessions 
d'avaluació  seran  presidides  pel  tutor  o  per  la  tutora  del  grup  i  s’hi  analitzarà el  rendiment 
individual i col·lectiu de l’alumnat, les faltes d’assistència i la seua actitud, amb especial incidència 
en  els  casos  més  problemàtics.  A  tal  fi,  el  professorat  haurà  de  registrar  prèviament  les 
qualificacions obtingudes per l’alumnat. 

 

L'equip docent podrà proposar les mesures pedagògiques i disciplinaries que es consideren 
convenients, les quals seran notificades al/a la cap d'estudis i, si cal, al departament d'Orientació. 

 

El tutor o la tutora hi aportarà els suggeriments i informes presentats per l’alumnat i donarà al grup 
informació clara i completa d’allò tractat en la sessió d'avaluació. Així mateix, el delegat o la 
delegada del grup podrà assistir a aquestes sessions en la fase on s'exposen les conclusions i anàlisi 
global de funcionament del grup. 

 

Durant el curs es realitzaran, almenys, tres sessions d'avaluació, establertes en la programació 
general anual, a més de l’avaluació final. Es podran realitzar també altres sessions conjuntes de 
l’equip d'avaluació (amb els/les alumnes o els seus representants, si s'escau) quan el/la cap d'estudis, 
el departament d'Orientació i els mateixos tutors o tutores ho consideren oportú. 

 

A l’etapa de Secundària Obligatòria, l’equip docent actuarà com un òrgan col·legiat. Les decisions, 
si no poden adoptar-se de comú acord, s'adoptaran per una majoria qualificada de dos terços dels 
components del grup de professors i professores. 

 

 
6.3. RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS. 

 

Es considerarà allò que contemplen l’Ordre i Resolució de gener 1990. 
 
 

6.3.1. Els/les alumnes rebran les explicacions i els aclariments oportuns per part del professorat 
sobre el procés d'avaluació. Així mateix, l’alumnat o els seus representants legals podran efectuar 
reclamacions contra aquelles qualificacions estimades incorrectes per algun d'aquests motius: 
a)  Inadequació de les proves proposades als objectius i continguts de la matèria corresponent i al 

nivell previst en al programació realitzada pels Departaments. 
b)  Aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació establerts. 

 
6.3.2. El procediment per a l’exercici d'aquest dret a reclamar és el següent: 

 

6.3.2.1. Reclamacions efectuades contra les qualificacions obtingudes durant el curs acadèmic, 
derivades del procés d'avaluació contínua o de proves o exàmens parcials: 
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a)  Una vegada efectuats pel professorat els aclariments sol·licitats, l’alumne/a podrà reclamar 
mitjançant un escrit adreçat al/a la director/a del centre dins dels tres dies hàbils següents al 
dia que la qualificació va ser notificada. 

b)  El/la cap d'estudis, en el termini màxim dels tres dies següents a la recepció de la reclamació 
escrita, sotmetrà a revisió les proves que van motivar la qualificació i els criteris d'avaluació. 
A  tal  efecte,  constituirà  una  comissió  integrada  per  ell/a  mateix/a,  el/la  tutor/a,  el/la 
professor/a implicat/ada i dos professors/es del seminari corresponent. Amb el dictamen 
elaborat per aquesta comissió, el/la director/a confirmarà o rectificarà la qualificació i 
notificarà per escrit el resultat a la persona interessada en el termini màxim dels dos dies 
hàbils següents a la recepció del dictamen. 

 

6.3.2.2. Reclamació contra les qualificacions de caràcter final produïdes en juny o setembre o en 
convocatòries extraordinàries: 
a)  El primer pas és el mateix que en el cas anterior. 
b)  L’endemà del dia en què es registre l’entrada de la reclamació, el/la director/a constituirà una 

comissió amb la mateixa composició que l’esmentada en l'apartat 3.2.1.b) . Aquesta comissió 
emetrà un informe on constaran les actuacions realitzades i les conclusions obtingudes, en el 
termini màxim de tres dies des de l’endemà de la seua constitució. 

c)  El/la director/a resoldrà la reclamació en el termini màxim dels dos dies següents i la notificarà 
a la persona interessada per escrit. L'expedient general per la reclamació serà registrat i 
conservat en l’arxiu del centre. 

d)  Si persisteix la reclamació, la persona interessada podrà presentar al/a la director/a una nova 
reclamació en el termini dels tres dies següents a la recepció de la notificació denegatòria. 
L’endemà de la recepció, el/la director/a la trametrà a la Direcció Territorial de Cultura i 
Educació, juntament amb l’expedient que ha generat. Les autoritats educatives resoldran la 
reclamació i els possibles recursos posteriors. 

 
 
 
CAPÍTOL 7. ELS PARES I LES MARES D'ALUMNES 
Drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores dels/de les alumnes 

 
7.1. DRETS 

 

Els/les representants legals de l’alumnat tenen dret: 
a)  A ser respectats i respectades, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i 

per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 
b)  Que els seus fills i filles reben una educació amb la màxima garantia de qualitat, d’acord amb 

els fins i drets establits en la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 
i en les lleis educatives. 

c)  A participar en el procés d’ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles sense detriment de 
les  competències  i  responsabilitats  que  corresponen  a  altres  membres  de  la  comunitat 
educativa. 

d)  A conéixer els procediments establits pel centre educatiu per a una adequada col·laboració amb 
aquest. 

e)  A rebre informació sobre el progrés de l’aprenentatge i la integració socioeducativa dels seus 
fills i filles. 

f)   A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el centre. 
g)  A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre educatiu, en 

els termes establits en les lleis. 
h)  A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i suggeriments. 
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i)   A ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i professional dels seus fills 
i filles. 

j) Que els siguen notificades les faltes d’assistència i retards. 
k)  Que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en les quals 

puguen incórrer els seus fills i filles. 
l) A ser informats del projecte educatiu del centre i del caràcter propi del centre. 
m) A presentar  per  escrit  les  queixes, reclamacions i  suggeriments que  consideren  oportuns, 

relatius tant al funcionament del centre educatiu com a les decisions o mesures adoptades amb 
els seus fills i filles. 

 
7.2.  DRET  D’ASSOCIACIÓ  DELS  PARES,  MARES,  TUTORS  O  TUTORES 

DELS ALUMNES 
 

1.  Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació en 
l’àmbit educatiu. 

 

2.  Les  associacions  de  pares,  mares,  tutors  o  tutores  d’alumnes  assumiran,  entre  altres,  les 
finalitats següents: 
a)  Assistir els pares, mares, tutors o tutores en tot allò que concerneix l’educació dels seus 

fills i filles o pupils i pupil·les. 
b)  Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents. 
c)  Promoure la participació dels pares, mares, tutors o tutores des alumnes en la gestió del 

centre. 
 

3.  En cada centre docent podran existir associacions de pares i mares d’alumnes integrades pels 
pares, mares, tutors o tutores. 

 

4.  Les associacions de pares i mares d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres docents per 
a la realització de les activitats que els són pròpies, a aquest efecte, el director o directora 
facilitarà la integració de les dites activitats en la vida escolar, sempre que no alteren el normal 
desenrotllament d’aquesta. 

 

5.  Les administracions educatives afavoriran l’exercici del dret d’associació dels pares i mares, 
així com la formació de federacions i confederacions. 

 

6.  Reglamentàriament s’establiran, d’acord amb la llei, les característiques específiques de les 
associacions de pares i mares d’alumnes. 

 
7.3. DEURES 

 

Als pares, mares, tutors o tutores dels/de les alumnes els correspon assumir els deures següents: 
a)  Inculcar el valor de l’educació en els seus fills i filles i el de l’esforç i l’estudi per a l’obtenció 

dels  millors  rendiments  acadèmics  en  el  procés  d’aprenentatge  i  la  responsabilitat  que 
comporta. 

b)  Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l’escolarització dels seus fills i filles i 
atendre correctament les necessitats educatives que sorgisquen de l’escolarització. 

c)  Col·laborar amb el centre educatiu. Per tal de no interrompre el procés d’ensenyança- 
aprenentatge  de  l’alumnat,  els  pares/mares/representants  legals  respectaran  l’horari 
lectiu d’aquests i no podran traure’ls de classe a no ser per un motiu justificat.   Quan els 
pares, mares, tutors o tutores, per acció o omissió, no col·laboren amb el centre educatiu dels 
seus fills i filles, es procedirà d’acord amb el que disposa l’article 41.2 del decret 39/2008. 
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d)  Escolaritzar els seus fills o filles. Els pares, mares, tutors o tutores dels/de les alumnes que, per 
acció o omissió, no complisquen responsablement els deures que els corresponen respecte a 
l’escolarització dels seus fills o filles, és a dir, que permeten l’absentisme, l’administració 
educativa, amb un informe previ de la inspecció educativa, comunicarà a les institucions 
públiques competents els fets, a fi que adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de 
l’alumne o alumna continguts en el capítol I del títol II d’aquest decret. 

e)  Estar involucrats en l’educació dels seus fills i filles, al llarg de tot el procés educatiu. 
f)   Fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència del centre. 
g)  Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa. 
h)  Ensenyar els seus fills i filles a cuidar els materials i les instal·lacions del centre i respondre 

dels desperfectes causats en aquestos, en els termes de l’article 31.1 del present decret. 
i)   Vetlar per l’assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar. 
j)   Proporcionar al centre la informació que, per la seua naturalesa, siga necessària conéixer per 

part del professorat. 
k)  Comunicar-se amb l’equip educatiu sobre el procés d’ensenyança i aprenentatge dels seus fills i 

filles i el seu desenrotllament, socioeducatiu i emocional, així com cooperar en la resolució de 
conflictes. 

l)   Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les condicions necessàries 
per al progrés escolar. 

m) Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè 
els seus fills i filles o pupils i pupil·les cursen les ensenyances obligatòries i assistisquen 
regularment a classe. 

n)  Estimular-los perquè duguen a terme les activitats d’estudi que els encomanen. 
o)  Participar de manera activa en les activitats que s’establisquen, en virtut dels compromisos 

educatius que els centres docents establisquen amb les famílies, per a millorar el rendiment dels 
seus fills i filles. 

p)  Conéixer, participar i recolzar l’evolució del seu procés educatiu, en col·laboració amb els 
professors, professores i el centre docent. 

q) Respectar i fer respectar les normes establides pel centre, l’autoritat i les indicacions o 
orientacions educatives del professorat. 

r)   Ensenyar els seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en l’ús de les tecnologies 
de la informació i comunicació, vigilar el tipus d’informació a què accedeixen els seus fills i 
filles a través de les noves tecnologies i mitjans de comunicació. 

s)   Respectar el projecte educatiu del centre, així com el caràcter propi del centre. 
 
CAPÍTOL 8. PERSONAL NO DOCENT 

 

Drets i deures del personal d’administració i servicis en l’àmbit de la convivència escolar en els 
centres docents públics 

 
8.1. DRETS 

 

1. El personal d’administració i servicis, com a membres de la comunitat educativa, i en l’exercici 
de les seues funcions legalment establides, tindran els següents drets: 
a)  A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la 

societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 
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b)  A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en aquest. 
c)  A rebre defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se 

seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim 
de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d’Assistència 
Jurídica a la Generalitat. 

 
8.2. DEURES 

 

El personal d’administració i servicis tindrà els deures següents: 
a)  Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en aquest. 
b)  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament administratius 

o relacionats amb el seu lloc de treball. 
c)  Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
d)  Complir i fer complir el que preveuen la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i la Llei de Propietat Intel·lectual. 
e)  Custodiar la documentació administrativa, així com guardar reserva i sigil respecte a l’activitat 

quotidiana del centre escolar. 
f)   Comunicar a la direcció del centre totes les incidències que suposen violència exercida sobre 

persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o reiteració, perjudiquen la 
convivència en els centres docents 

 


