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1. INTRODUCCIÓ

Este document ha sigut elaborat tenint en compte la legislació següent:

 Reglament  Orgànic  i  Funcional  dels  Instituts  d'Educació  Secundària  (Decret

234/1997)

 DECRET 39/2008, de 4 d'abril,  del Consell,  sobre la  convivència  en els centres

docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de

l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i

servicis (DOCV NÚM. 5738/09.04.2008.)

 Ordre 69/2014 de 28 de juliol de la Conselleria d'Educació, sobre elaboració de

plans  de  convivència  i  protocols  d'actuació  davant  de  supòsit  de  violència

escolar.

 Ordre de 26/2016 de 13 de juny de 2016, que preveu la creació del Banc de llibres

al Centre.

 Resolució d'1 de setembre de 2016 d'atenció sanitària.

 Llei 15/2010, de 3 de desembre, d'Autoritat del professorat.

El RRI ha d'arreplegar les normes de convivència del centre, per la qual cosa ha de

coordinar el que establix el ROF amb la normativa vigent sobre drets i deures de

l'alumnat, les normes estatutàries establides per als funcionaris docents i empleats

públics; tot això garantint el compliment dels drets constitucionals. 

En  la  seua  redacció  s'han  arreplegat  les  aportacions  del  Claustre,  de  les

Associacions de Mares i Pares, associacions de l'alumnat i del Consell de Delegats

de l'alumnat.

Haurà de contindre les precisions següents:

 Les normes bàsiques de convivència que afavorisquen les relacions entre els

diferents membres de la comunitat educativa: drets i deures en concordança

amb  la  normativa  vigent,  procediments  d'actuació  davant  dels  supòsits

d'accident  o  malaltia  de  l'alumnat  en  horari  escolar  o  en  activitats

extraescolars  degudament  autoritzades,  inassistència  reiterada  a  classe  o



absentisme  escolar,  actituds  violentes,  disciplina  interna  en  l'aula,

comportament  inadequat  i/o  negligent  en  recreacions,  menjador  o

instal·lacions comunes del centre, normes en cas d'incendi, etc.

 L'organització  de  la  participació  de  tots  els  membres  de  la  comunitat

educativa:  Instruments  d'informació  a  pares,  mares  o  tutors  legals  de

l'alumnat, sistema de derivació de la informació escolar del professor/a tutor/a

a  l'equip  directiu  del  centre,  a  les  famílies  o  als  òrgans  municipals

competents, si és procedent.

 L'organització i repartiment de responsabilitats quan no estiguen definides per

la normativa vigent.

 L'organització i procediment d'intervenció de la Comissió de Convivència del

Consell Escolar.

 Les faltes de disciplina i les mesures correctores tindran un caràcter educatiu

i rehabilitador d'acord amb els principis de respecte als altres, l'atenció de les

instal·lacions del centre i dels béns col·lectius que s’hi contenen i la prevenció

de l'absentisme escolar en l'etapa obligatòria.  En cap cas els/les alumnes

podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació.

 Les normes i recomanacions d'utilització de determinats espais específics o

recursos didàctics que comporten algun risc: instal·lacions higiènic sanitàries,

esports, utilització de productes químics, etc.

 El procediment  d'elaboració inicial,  avaluació interna i  revisió periòdica del

RRI. El RRI haurà de ser conegut per tot l'alumnat i pels seus pares, mares o

tutors/es legals.

 El/la director/a podrà proposar als pares, mares o tutors/es legals, l'adopció

de  mesures  per  a  millorar  aquelles  circumstàncies  personals,  familiars  o



socials que puguen ser determinants de conductes contràries a les normes

de convivència.

2. CONCEPTES BÀSICS

El principi  bàsic de tot  centre educatiu ha de ser l‘organització de la vida

acadèmica de tal forma que garantisca a l'alumnat una formació integral, és a dir,

una  preparació  tal  que  li  capacite  per  a  donar  una  resposta  adequada  a  l'hora

d'integrar-se com a adult en la societat.

L'educació és un fet molt complex, freqüentment obviat a l'hora d'organitzar

les activitats docents, que es centren exclusivament en l'aportació de coneixements

i en el control sobre la recepció dels mateixos.

Per tot això, com a objectius fonamentals del centre, es fixen els següents:

1. Integració plena de tots els col·lectius del centre en el seu funcionament, tot

proporcionant a cada un la parcel·la de participació i responsabilitat que li

corresponga.

2. Potenciar  els  òrgans  de  representació  i  crear  els  procediments  adequats

perquè hi haja una relació directa i fluïda entre representants i representats,

de  tal  manera,  que  tots  els  membres  de  la  comunitat  escolar  tinguen

capacitat real per a expressar les seues idees i suggeriments.

3. Crear  un  ambient  no  consumista,  no  sexista,  tolerant,  pacífic,  saludable,

solidari, multi ètnic i multicultural d'acord amb el món en què vivim.

4. Incentivar  i  estimular  l'organització  d'activitats  complementàries  i

extraescolars que faciliten un clima de convivència i de creativitat i aporten

continguts no contemplats en la programació estrictament curricular.



5. Conseqüència d'este clima de convivència ha de ser el respecte mutu entre

tots els membres de la comunitat educativa partint de la base que totes les

funcions  són  importants  perquè  en  el  centre  es  puguen  aconseguir  els

objectius propis.

6. Convé insistir, de manera particular, en el respecte de l'alumnat entre si, tot

vigilant de manera especial que ningú/na es veja discriminat/da ni assenyalat

per  la  seua ideologia,  sexe,  orientació  sexual,  condició  social  o  capacitat

intel·lectual.

7. Ha de donar-se igualment summa importància a l'atenció de les instal·lacions

i  material  del  centre.  L'alumnat  ha  d’aprendre  a  utilitzar  tot  el  material

disponible però amb un sentit  de responsabilitat.  En definitiva,  un aspecte

important de l'educació és l’acceptació per part de cadascú/na de la pròpia

responsabilitat . “Cadascú/na és responsable del seu propi comportament” i

esta responsabilitat és exigible a tots i cada u dels membres d'esta Comunitat

Escolar.

3. OBJECTIUS

3.1.-  Les  persones  que  componem  la  Comunitat  Educativa  de  l'IES  CLARA

CAMPOAMOR d'Alaquàs ens hem dotat d'este Reglament de Règim Interior amb

els següents objectius:

 Establir els procediments, òrgans i equips de treball, participació i control per a

l'activitat en el nostre Institut.

 Concretar la forma en què es desenvolupen les diferents funcions que han de

realitzar totes les persones que formen part de la nostra comunitat educativa.



 Fixar  el  tipus  de  convivència  que  desitgem  mantindre,  les  accions  que

l'afavorixen i la manera en què estes s'estimulen, així com les accions que la

perjudiquen i el mode en què cal corregir-les.

 Organitzar l'ús i conservació dels recursos i instal·lacions de què disposem.

3.2.- L'alumnat, les mares, els pares, les persones que tutelen l'alumnat, el personal

d'administració  i servicis  i  el  professorat  del  nostre  institut  són  les  persones

afectades per este Reglament de Règim Interior.

3.3.-  El present Reglament de Règim Interior, i de forma especial les Normes de

Convivència que en ell s'establixen, són vigents per al personal afectat tant dins de

les instal·lacions com fora d'elles, sempre que es tracte d'assumptes que afecten a

les relacions entre les persones de la nostra Comunitat Educativa.

4. ÒRGANS, EQUIPS DE TREBALL, PARTICIPACIÓ I CONTROL

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Este punt  està desenvolupat  en  el  Reglament  Orgànic i  Funcional  dels  Instituts

d'Educació Secundària (Decret 234/1997) amb l'excepció de l'Equip de Convivència

i de l'Equip de Mediació.

4.1. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

S'adequarà al que disposa el Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern

Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels IES (DOGV del 8

de setembre), en els seus articles 98 i 99:

·Les activitats complementàries són aquelles activitats lectives desenvolupades pel

centre  -coherents  amb  el  projecte  de  Centre-,  avaluables  i  obligatòries  per  a



l'alumnat. Les activitats extraescolars seran aquelles que realitzen els centres, no

incloses en el  projectes curriculars,   amb caràcter  voluntari  per  a  l'alumnat i  no

avaluables.

·Les activitats complementàries i extraescolars han de constar en la PGA del centre

per a la seua aprovació pel Consell Escolar. Si al llarg del curs, s'organitza alguna

activitat no prevista en la PGA, haurà de presentar-se i aprovar-se en el Consell

Escolar.

·La Comissió d'activitats serà l'encarregada de promoure, organitzar i facilitar aquest

tipus d'activitats (decret 234/1997 cap.VI, 98, 1).

·La Comissió estarà integrada per la vicedirectora, un membre almenys de cada

departament didàctic, representats de l'alumnat i  representació de l'associació de

pares i mares (decret 234/1997 cap.VI, 98, 2). El claustre del professorat, el consell

de delegats/des i les associacions de l’alumnat tindran competència per a realitzar

propostes quant a activitats complementàries i extraescolars, de la mateixa manera

que les associacions de mares i pares, i les associacions d’alumnes, segons el que

s’estableix respectivament en el Decret 126/1986 (DOGV 14.11.1986), i en el Decret

127/1986 (DOGV 10.11.1986).

·Les funcions d'aquesta són:

5.1.  Elaborar  la  programació  anual  d'activitats  complementàries  i

extraescolars  on  es  recolliran  les  propostes  dels  diversos  sectors  de  la

comunitat educativa.

5.2.  Elaborar  i  donar  a  conèixer  la  informació  relativa  a  les  activitats  del

departament.

5.3. Coordinar les activitats complementàries de cada departament didàctic.

5.4. Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració

amb els distints sectors de la comunitat educativa.

5.5.  Executar  la  distribució dels  recursos econòmics  destinats  pel  Consell

Escolar a les activitats complementàries i extraescolars.



5.6. Coordinar l'organització dels viatges d'estudis, els intercanvis escolars i

qualsevol tipus de viatge que es realitze amb alumnat.

5.7.  Organitzar  els  actes  que  es  realitzen  en  l'institut  de  caràcter  cultural

recollits en la programació anual.

5.8. Realitzar la memòria final de curs de les activitats realitzades. (Decret

234/1997 cap.VI, 98, 5)

·Aquesta comissió  tractarà de repartir les distintes activitats entre els grups i amb 

una temporalitat al llarg del curs .

·Les activitats  extraescolars i  complementàries i  els  serveis  complementaris  que

s’incloguen en la PGA seran organitzades i realitzades pel centre, per associacions

col·laboradores, o en col·laboració amb les corporacions locals;  no discriminaran

cap membre de la comunitat educativa i no tindran ànim de lucre. Si les activitats i

els  serveis  generen  despeses  de  neteja  i  manteniment,  serà  necessària

l’autorització prèvia de la corporació local corresponent.

·El  programa  anual  d’activitats  extraescolars  i  serveis  complementaris  podrà

incloure, entre altres:

a) Les activitats i serveis culturals.

b)  Els viatges d’estudi i els intercanvis escolars que es pretenguen realitzar.

c)  Les activitats  esportives  i  artístiques que es  fan  dins  i  fora  del  recinte

escolar.

d) L’organització, el funcionament i l’horari de la biblioteca.

e) Totes les altres que es consideren convenients.



·Quan les  activitats  complementàries  i  extraescolars  incloses  en  la  programació

general  anual  impliquen  un  desplaçament  de  personal  docent  fora  del  centre,

correspon al  director  o  directora  d’aquest  centre  l’autorització  de la  comissió  de

serveis en aquells supòsits en què aquesta done lloc a indemnització per raó del

servei  segons  el  que  disposa  el  Decret  24/1997,  d’11  de  febrer,  del  Govern

València,  sobre  indemnitzacions  per  raó  del  servei  i  gratificacions  per  serveis

extraordinaris (DOGV 17.02.1997), el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell,

pel qual es modifica el Decret 24/1997 d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó

del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOCV30.05.2011)i el Decret 95

2014/, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24 1997/ d’11 de

febrer,  del  Consell,  sobre  indemnitzacions per  raó  del  servei  i  gratificacions per

serveis extraordinaris, i  el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel

qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’Administració del

Consell  (DOCV  19.06.2014)  En  aquest  cas,  les  despeses  seran  amb  càrrec  al

pressupost del centre.

·Perquè es realitze una activitat extraescolar hi haurà d'assistir almenys el 50% de

l'alumnat  a  qui  va  dirigida  aquesta  activitat.  S'estudiaran  les  circumstàncies

excepcionals.  Les  activitats  complementàries  tenen  un  caràcter  obligatori  per  a

l'alumnat implicat. 

·S'evitarà l'acumulació d'activitats en un dia. En cas que coincidisca més d'una i no

es puga canviar la data de cap d'elles, l'equip directiu estudiarà amb antelació les

mesures  necessàries  per  a  què  les  necessitats  del  centre  queden  cobertes.  El

professorat que tinga classe però no alumnes recolzarà al professorat de guàrdia.

·Les  eixides  s'evitaran  els  10  dies  hàbils  previs  a  les  dates  d'avaluacions.

S'estudiaran les excepcions a aquesta norma. 

·La ratio professor/alumne serà màxim de dos professors fins a 20 alumnes.



·El professorat que participe en l'activitat deixarà al professorat de guàrdia treball

tant  per  a  l'alumnat  que no participe  en l'activitat  com per  al  grup a  què deixe

d'impartir classe.

·El professor responsable s'encarregarà de l'organització de l'activitat prevista  i, si

escau, de la contractació del transport i/o activitat. La factura es remitirà al centre i el

centre ho pagarà per transferència.

·Si alguna activitat per les seues característiques té numerus clausus d'alumnes, el

departament  organitzador  podrà  aplicar  criteris  de  selecció  dels  alumnes

participants.

·Durant  qualsevol  activitat  o  eixida,  el  professorat  acompanyant  vetllarà  pel  bon

comportament de l'alumnat i al llarg d'aquesta seran vàlides totes les consideracions

i sancions contemplades en el Reglament de Règim Interior

·Quedarà al criteri del professorat i de la direcció d'estudis la participació d'aquells

alumnes  amb  amonestacions.  En  cas  d'amonestacions  quinze  dies  abans  de

l'activitat, l'alumne/a no hi podrà assistir  (Decret 39/2008 art. 36 i 43)

·L'alumnat  que  per  alguna  raó  no  participe  en  l'activitat  complementària  i

extraescolar ha d'assistir amb normalitat a les classes en l'horari corresponent.

·D'aquell alumnat que requerisca una atenció especial, el professorat responsable

en tindrà  coneixement  per  escrit  (certificat  mèdic,  informe,..).  En tot  cas,  l'equip

docent pot valorar la conveniència que un alumne participe o no en una eixida.

·Quan un alumne infringisca les normes de comportament, serà enviat de nou al

Centre  i  el  pare,  mare  o  tutors/es  legals  es  faran  càrrec  de  les  despeses

ocasionades.

·En cas que les activitats no ocupen tota la jornada lectiva, l'alumnat està obligat a

assistir a les classes prèvies i posteriors.



·Les activitats que impliquen pernoctar hauran de notificar-se a la Direcció Territorial

d'Educació.

·Tota  activitat  extraescolar  o  [complementària]  que  es  realitze  fora  del  centre

requerirà, per a la participació de cada alumne o alumna, menor d’edat, l’autorització

prèvia dels pares o representants legals d’aquests, on assumirà la responsabilitat

derivada del qualsevol comportament o actuació irregular del seu fill/a al llarg de

l'activitat. En  aquesta autorització haurà de constar:

·  Nom  i  cognoms  i  número  de  DNI,  passaport  o  un  altre  document  legal  del

pare/mare o tutor/a legal que autoritza l’activitat.  (En el cas de separació legal el

document anirà firmat pel progenitor o tutor/a legal amb el que l’alumne/ convisca.)

· Nom, cognoms i curs de l’alumne/a a què s’autoritza.

· Nivell i grup de l’alumne/a.

· Descripció de l’activitat.

· Objectius educatius de l’activitat.

· Lloc on tindrà lloc l’activitat.

· Hora de començament i hora de finalització aproximada de l’activitat.

· Professors i professores responsables.

· Preu de l’activitat.

· Observacions del pare/mare o tutor/a legal.

·  En  el  revers  de  l’autorització  podran  indicar-se  les  normes  de

comportament dels alumnes.

4.2. PARES, MARES I/O RESPONSABLES LEGALS DE L'ALUMNAT

Quant als seus drets i deures, estan establits en el DECRET 39/2008 de 4
abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 09-04-2008).



4.3. EL PROFESSORAT

4.3.1. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT

A més dels establits en DECRET 39/2008, de 4 d'abril, es tindrà en compte la

llei vigent: 30/1984 de 2 d'agost i la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig i en les que

en el seu dia propose l'estatut de la funció pública docent.

4.3.2. ASSISTÈNCIA A MALALTS I ACCIDENTATS

S’actuarà  d’acord  amb  la  RESOLUCIÓ  d’1  de  setembre  de  2016  de  la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de Conselleria de Sanitat Universal i

Salut  Pública,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  i  orientacions  d’atenció

específica en centres educatius per regular l’atenció sanitària específica en

centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes

de  salut  crònica,  en  horari  escolar,  l’atenció  a  d’urgència  previsible  i  no

previsible,  així  con  l’administració  de  medicaments  i  l’existència  de

farmacioles en el centres escolars.

1.- Hi haurà una Coordinació entre el Centre  de Salut i  el Centre per a fer una

valoració de les necessitats d’atenció sanitària.

2.- Es farà un llistat d’alumnat amb malalties cròniques que es farà arribar al Centre

de Salud.

3.- Hi ha una farmaciola en Consergeria, el personal responsable de la farmaciola és

el personal de consergeria, qui hi farà custodia i dura un registre del seu contingut.

4.- Les Alertes Sanitàries han de ser registrades per el professorat de Guàrdia, en

un  full  que  està  a  disposició  del  professorat  a  la  Sala  del  Professorat,  en  una

carpeta, que a més recollirà altra informació d’interès al respecte.



5.- En cas d’haver una Alerta Sanitària el professorat de Guàrdia cridarà a la família,

i al 112  per demanar instruccions de com procedir. (Si es necessari).

6.-  EL  Centre  Disposa  d’una  assegurança  mèdica  per  qual  en  cas  d’accident

escolar, no malalties, es pot sol·licitar que vinga un metge o metgessa a atendre

l’alumnat, el professorat de Guàrdia cridarà al metge o metgessa i complimentarà el

part administratiu.

7.- El Professorat de Guàrdia informarà a l’equip directiu de les circumstàncies que

siguen més importants.

8.- L’alumnat es reincorporarà a les classes sempre que siga possible.

9.- En cas de que es tinga que subministrar medicació a alumnat al  Centre per

malaltia crònica es tindran que complimentar els annexos V i VI de la Resolució 1 de

setembre de 2016.

4.4.L'ALUMNAT

4. 4.1. DRETS DE L'ALUMNAT

Els drets de l'alumnat vénen regulats en el Decret 39/2008 de 4 d’abril, del

Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV 09-04-2008), al qual s'acudirà en tot

allò que no estiga contemplat explícitament en este Reglament.

a. Tot l’alumnat veurà reconegut el seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió. Per

a això, s'utilitzaran els taulers d'anuncis del Centre. No s'acceptarà cap anunci

fora  d'ells  ni  pot  haver-hi  anuncis  anònims.  La  informació  difosa  estarà

únicament relacionada amb temes pedagògics, culturals i sindicals.



b. Tot  l’alumnat  tindrà  el  dret  de  conèixer,  a  l'inici  de  cada  curs,  els  criteris

d'avaluació, qualificació i proves d'avaluació a què seran sotmesos, així com el

període d'avaluacions.

c. Tot  l’alumnat  tindrà  dret  a  demanar  la  modificació  de  les  seues  opcions  de

matricula en: optatives, religió, història de les religions i atenció a l'estudi en el

termini màxim de quinze dies una vegada començat el curs.

d. L'alumnat tindrà dret a què siguen respectades les seues pròpies conviccions

(morals, religioses i ideològiques), així com la seua integritat i dignitat personal.

e. L'alumnat tindrà dret a participar en el funcionament i en la vida del centre (dret

de participació), així com a crear associacions dins d'ell (dret d'associació), per a

reunir-se  amb antics  alumnes i/o  amb alumnat  del  centre per  a  dur  a  terme

activitats relacionades amb la vida escolar. Cada associació ha de comunicar el

seu programa anual d'activitats al Consell Escolar del centre.

f. L'alumnat tindrà dret a ser informat (dret d'informació) 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 a altres centres docents i al sistema educatiu en general.

g. L'alumnat tindrà dret a la vaga en les condicions establertes en la llei.

h. S'establiran  Procediments  Específics  d'intervenció davant de  supòsits de

violència escolar

◦ Assetjament escolar i ciber assetjament.

◦ Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults, 

amenaces, agressions, baralles o vandalisme.

◦ Maltractament infantil.

◦ Violència de gènere.

◦ Agressions al professorat o al personal d’administració i servicis.



◦ Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions 

plantejades , si es produïxen fora del centre.

4.4.2. DEURES DE L'ALUMNAT

 Són d'obligat compliment per a tot l'alumnat sense consideració d'edat i nivell.

 Tot  l'alumnat  està  sotmès  al  respecte  estricte  dels  principis  de  neutralitat  i

aconfessionalitat. Igualment, han de respectar la dignitat i funció del professorat i

de qualsevol altra persona que treballe en el Centre.

 L'estudi  constituïx  el  deure  bàsic  de  l'alumnat:  este  deure  s'estén  en  les

obligacions següents:

 Carnet d'identitat escolar.

 En tot moment, els i les alumnes han de portar el carnet d'identitat escolar per a

presentar-lo a qualsevol membre de la comunitat educativa, tant a l'entrada com

a l'eixida del Centre. La seua pèrdua o un mal ús es sancionarà. 

5. NORMES DE CONVIVÈNCIA

5.1. CONVIVÈNCIA

CONSIDERACIONS GENERALS.



L'institut és un espai on convivim moltes persones. És per això que cal respectar

unes normes que facem més agradable la convivència, l'aprenentatge i tot el temps

que passem dins del centre. L'institut és de totes i de tots, és un deure i un dret

participar en la seua vida. La norma principal a partir de la qual podem conviure és

el RESPECTE a totes les persones del centre. Només si ens respectem tots i totes

farem de l'institut un lloc on sentir-nos a gust.

Per a fer possible l'activitat del centre, s'ofereixen una sèrie de serveis.

RECINTE ESCOLAR

 Cal mantenir i utilitzar amb respecte el centre i el seu material. L'institut és de

tots nosaltres i nosaltres som els qui anem a utilitzar els materials i els espais.

No  s'han  de  guixar  o  ratllar  taules,  cadires,  portes,  parets,  ni  embrutar

deliberadament cap espai del centre. Per als papers i embolcalls d'aliments cal

utilitzar les papereres (prompte se'n facilitarà el reciclatge).  En un centre més

net es treballa millor. 

 En acabar les classes les aules han de quedar endreçades, s'han de pujar les

cadires, tancar les finestres i apagar els llums.

 Els lavabos cal emprar-los amb higiene. A ningú no ens agrada trobar-los bruts.

 Les  pisares,  projectors  i  ordinadors  de  les  aules  són  per  a  les  activitats

acadèmiques.  No  s'ha  de  fer  ús  d'ells  fora  d'això.  Duraran  més  i  ens  hi

beneficiarem totes i tots.

 No es poden manipular les lames de les finestres: es trenquen amb molta facilitat

i  és difícil  reparar-les.  A més,  amb eixos diners es poden millorar  les  aules.

Òbviament, tampoc no es poden manipular els extintors: pot ser molt perillòs en

cas d'emergència.



 Hi ha espais, com ara les aules d'informàtica i la biblioteca amb unes normes

d'ús  específiques. Pregunta sempre al teu/a professor/a.

NORMES DE COMPORTAMENT

 No es pot eixir del recinte escolar durant l'horari escolar. En cas d'haver d'eixir

per  alguna  causa  justificada  (visita  mèdica,  etc.)  la  mare,  pare  o  persona

responsable ha de vindre a buscar l'alumna/e preguntant per ell/a en consergeria

i haurà de signar un justificant d'absència. (model annex)

 Tant els canvis de classe com les entrades i  eixides s'han de fer de manera

ordenada i respectant els company(e)s, facilitant el pas de totes les persones.

 Per a la distribució en l'aula se segueixen criteris pedagògics. Cal respectar la

col·locació  inicial,  els  grups  de  treball,  o  l'elecció  de  companys/es  que  el

professorat indique.

 No es pot romandre a les aules durant les hores del pati. Es podrà anar a la

biblioteca per a estudiar o fer deures (també es poden utilitzar els ordinadors si

s'han sol·licitat prèviament).

 Les eixides al pati es faran preferentment per la porta al costat de la biblioteca.

Ningú no pot quedar dins l'edifici a no ser que estiga amb algun professor/a. Als

corredors i la biblioteca no es pot menjar ni fer soroll. 

 L'hora del pati és hora escolar i, per tant, no es pot parlar amb la gent de fora de

l'edifici. Si necessites qualsevol cosa, sempre hi haurà professorat de guàrdia per

atendre't.

 No es pot anar a la part de darrere de l'edifici ni a les escales d'emergència.



 L'ascensor s'utilitza només quan és necessari. Si hi ha algun motiu per a emprar-

lo (lesió...) cal parlar amb direcció.

 No s'han de fer servir les portes d'emergència (excepte en cas d'emergència).

 Per a menjar disposem del pati. No s'ha de menjar dins el recinte escolar. 

 Està absolutament prohibit fumar dins de tot el recinte escolar.

 Per tal de no destorbar les activitats de classe no es pot fer ús dels telèfons

mòbils. Cal desconnectar-los durant les classes, a  no ser que la professora o

professor vulga que se'n faça ús amb un objectiu didàctic. 

 Cas d'incompliment, seran requisats i s'aplicarà la normativa vigent, establerta

com a conductes contràries a les normes de convivència :     

  

Article 36, d. Retirada  de  telèfons  mòbils,  aparells  de  so  o  altres  aparells

electrònics.  Es retiraran apagats i  seran  tornats als pares,  mares tutors i

tutores legals en presència de l'alumne o alumna.   El  Consell  Escolar del

Centre ha aprovat que siga després de 24h. 

Article 42,  La negativa reiterada al  compliment de les mesures educatives

correctores  adoptades  davant  de  conductes  contràries  a  les  normes  de

convivència suposarà  l'obertura immediata d'un expedient i  en el cas dels

mòbils, l'expulsió de cinc dies hàbils a partir de l'endemà dels dies què es

produïsquen els fets.

 Quan un professor falta  a classe cal  realitzar les activitats  escolars que haja

manat.  L'alumnat haurà  de fer treball i seguir les orientacions del professorat.

 Comentari sobre els medicaments: no s'administraran sense consentiment dels

pares i mares. 



ASSISTÈNCIA I DISCIPLINA

 Cal arribar puntual a totes les classes, tant a les hores d'entrada com després del

pati.   (Hi  ha  alumnat  que  arriba  sistemàticament  tard  i  destorba  l'inici  de  la

classe, molestant els companys/es que han arribat a l'hora. Arribar tard un dia

pot estar justificat, però tres retards suposaran una falta). 

 Totes les faltes d'assistència han d'estar justificades pel  pare,  mare o tutor/a

legal fent ús del model que l'alumnat pot arreplegar en consergeria. Les faltes, si

és possible, es justificaran amb antelació i si no, es justificaran posteriorment

sense demora. Les faltes d' assistència han de justificar-se totes per escrit. Els

justificants estan en Consergeria. (Cal informar a l'  alumnat que estem en un

programa municipal de control de l 'absentisme escolar).

 L'alumnat  ha  de  presentar  autorització  dels  pares  per  a  eixides  i  activitats

extraescolars. En cas que no es presentara, l'alumna/e no podrà participar en

l'activitat.

 En  cas  que  un  alumne/a  siga  expulsat  de  l'aula  haurà  d'anar  a  la  sala  del

professorat i donar el corresponent part disciplinari al professor o professora de

guàrdia,  qui  l'indicarà el  lloc on ha de fer el  treball  que li  haja encomanat el

professor/a que li ha posat el part. Si l'alumne no té un comportament adient el

professor de guàrdia podrà posar-li un altre part. 

Totes aquestes normes s'han fet  pel  bé de tota la comunitat.  En el  cas de que

sorgiren conflictes, hi ha un  equip de mediació  en què  alumnat preparat ajuda a

resoldre'ls. També hi ha una comissió de convivència formada per professorat per

a fer un seguiment de l'acompliment de les normes per part de tota la comunitat

educativa.



5.2. TIPIFICACIÓ DE FALTES I MESURES CORRECTORES DAVANT DE 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

La  tipificació  de  faltes  es  basa  en el  DECRET 39/2008,  de  4  d'abril,  del

Consell, publicat  el nou d'abril de dos mil vuit en el DOCV sobre la convivència en

els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i

deures  de  l'alumnat,  pares,  mares,  tutors  o  tutores,  professorat  i  personal

d'administració i servicis, on el capítol II fa referència als deures de l'alumnat i a les

conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  educatiu  i  les

corresponent mesures correctores, articles 35 al 40 i en el capítol III les conductes

greument perjudicials per a la convivència en el centre, articles 42 al 48.

Protocol d'actuació davant una conducta disruptiva de l'alumnat

Quan el professorat fique un part, es segueix el següent protocol: un full,

hi han tres, el blanc l'ha de signar el pare/mare i tornar-ho l'alumne/a, el groc es

queda arxivat en una carpeta a la sala del professorat i el rosa a l'espera de veure

si la mesura s'ha complit en la data prevista, en principi se'l queda el professorat

què l'ha ficat.

Setmanalment es reuneix la comissió de convivència integrada per quatre

persones, la psicopedagoga, el cap d'estudis i dos professores, que revisen els

tots els parts,  Si la mesura correctora s'ha complit  i  la conducta disruptiva ha

cessat, finalitza el procés, en cas contrari o si el fet és greu o molt greu, el part

rosa aplega al cap d'estudis qui inicia el procés d'obertura de l'expedient segons

l'establert per la llei, seguint els criteris de la comissió.



Mesures educatives correctores davant de conductes contràries a les normes de 
convivència

MESURES EDUCATIVES CORRECTORES El director o la directora del centre delegarà la
seua competència d'imposició de les mesures
educatives correctores en:

Amonestació verbal, sense expulsió de l'aula i sense 
part.

El professor o la professora present quan

Es reflectirà en la unitat personal l'alumne o l'alumna realitze la conducta
contrària a les normes de convivència de què es
tracte.

Compareixença immediata davant del cap o la cap El professor o la professora present quan
d'estudis o el director o la directora l'alumne o l'alumna realitze la conducta

contrària a les normes de convivència de què es
tracte.

Amonestació per escrit El professor o la professora present quan
l'alumne o l'alumna realitze la conducta
contrària a les normes de convivència de què es
tracte.

Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres 
aparells

El professor o la professora present quan

electrònics aliens al procés d'ensenyança– 
aprenentatge,

l'alumne o l'alumna realitze la conducta

utilitzats durant les activitats que es realitzen en el centre contrària a les normes de convivència de què es
educatiu tracte.
Privació de temps de recreació per un període màxim de El professor o la professora present quan
cinc dies lectius l'alumne o l'alumna realitze la conducta

contrària a les normes de convivència de què es
tracte.

Realització de tasques educadores per l'alumne o 
l'alumna,

El cap o la cap d'estudis del centre, a proposta

en horarino lectiu del professor o professora present quan l'alumne
o l’alumna realitze la conducta.

Incorporació a l'aula de convivència del centre El professor o la professora present quan
l'alumne o l'alumna realitze la conducta
contrària a les normes de convivència de què es

Suspensió del dret a participar en les activitats El cap o la cap d'estudis del centre.
extraescolars o complementàries que tinga programades
el
centre (*)
Suspensió del dret d'assistència a determinades classes 
per

No és delegable, si bé el cap o la cap d'estudis

un període no superior a cinc dies lectius (*) del centre organitzarà l'adequada atenció d'este
alumnat.



Per  a  l'aplicació  de  les  mesures  educatives  correctores  no  serà

necessària la prèvia instrucció d'expedient disciplinari; no obstant això, per a

la imposició de les mesures educatives correctores dels apartats amb (*)

serà preceptiu el tràmit d'audiència als alumnes, les alumnes, o als seus

pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d'edat, en un termini de

deu dies hàbils.

Les mesures educatives correctores que s'imposen seran immediatament 

executives.

CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE RESPECTE AL NOU DECRET DE 

DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT.

A. Les faltes lleus prescriuen en un mes, per tant la sanció i la mesura educativa

correctora corresponent ha d'imposar-se dins d'este termini.

B. La  imposició  d'estes  mesures  s'atindrà  al  que  disposa  l’esmentat  decret

(Vegeu-ne quadre corresponent).

C. Es tendirà a corregir les faltes de caràcter lleu dins de l'aula, sense imposició

de part disciplinari, evitant l'eixida de l'alumnat de la classe i registrant la falta a

través de la Unitat Personal de Gestió (Tamagochi) per a la seua comunicació

a la família.

D. Quan el professorat considere que la falta mereix l'eixida de l'alumnat de l'aula,

sempre  s'haurà  d'omplir  el  corresponent  part  de  disciplina,  que  haurà  de

contindre la mesura disciplinària imposada, segons el que s'ha dit en el punt B,

i del compliment de la qual, si és procedent,  es responsabilitzarà el mateix

professorat sancionador.



E. La Direcció d'Estudis adoptarà les mesures organitzatives necessàries per a

l'atenció a l'alumnat sancionat durant el temps de recreació.

F. Els tutors i les tutores han d'estar molt pendents que la informació l'hagen rebut

els pares/mares i/o tutors/es legals (part groc firmat).

5.2.1. L'EQUIP DE MEDIACIÓ

La mediació és un procés de resolució de conflictes que fomenta la participació

democràtica  en  el  procés  d'aprenentatge,  possibilitant  una  solució  del  conflicte

assumida i desenrotllada amb el compromís de les parts. 

L'equip  de  mediació  està  constituït  per  alumnat,  pares,  mares,  personal

d'administració i serveis i professorat del centre. A més compta amb la participació

de l’Ajuntament. Per a incorporar-se a l'equip de mediació és indispensable haver

realitzat un taller de mediació escolar. 

La coordinadora de mediació és la coordinadora de convivència i igualtat i forma

part de l'equip de convivència escolar. Aquest equip està format pel cap d’estudis,

l’orientadora del centre, la coordinadora de convivència i igualtat i una professora del

primer  cicle  d’ESO.  L’equip  es  reuneix  setmanalment  per  a  estudiar  els  parts

d’incidències i acordar les mesures educatives a seguir.

L'equip de mediació s'ocupa dels conflictes entre l’alumnat: discussions, casos no

greus d'enfrontament físic, assetjament lleu... A més participa en diverses activitats

del centre com són: pla d'acollida d'alumnat de 1r de l'E.S.O., acollida d'alumnat de

nova incorporació, participació en el dia de la dóna, en activitats mediambientals,

activitats per al bon ús de les xarxes socials... 

Acudir  a  l’equip de mediació  és de caràcter  voluntari  i  no és una

alternativa a la sanció.

5.2.2. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR



Les funcions de la Comissió de Convivència són les següents:

a. Canalitzar  les  iniciatives  de  tots  els  sectors  de  la  comunitat  educativa

representats en el Consell Escolar per a millorar la convivència, el respecte mutu

i la tolerància en els centres.

b. Coordinar  el  Pla  de  Convivència  Escolar  i  desenrotllar  iniciatives  que

afavorisquen la integració de tot l'alumnat.

c. Proposar  al  Consell  Escolar  les  mesures  que  considere  oportunes  per  a

millorar la convivència en el centre.

d. Informar al ple del Consell Escolar, almenys dos vegades al llarg del curs, de

les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts.

e. Escoltar l’opinió de l’alumne/a en cas d'expulsió preventiva.

5.2.3. CORRECCIONS

 Les  correccions  que  hagen  d'aplicar-se  tindran  un  caràcter  educatiu  i

recuperador,  garantiran  el  respecte  als  drets  de  la  resta  de  l'alumnat  i

procuraran la millora de les relacions de totes les persones de la Comunitat

Educativa. En tot cas, en la correcció dels incompliments haurà de tindre's en

compte:

 Cap alumne ni alumna podrà ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació.

 La imposició de les correccions previstes  en estes normes respectaran la

proporcionalitat amb la conducta de l'alumnat corregit i hauran de contribuir a

la millora del seu procés educatiu.



Atenuants

 El  reconeixement  espontani  de  la  conducta  incorrecta  i  la  falta

d'intencionalitat, com la no comissió amb anterioritat d'accions contràries a

les  normes  de  convivència  i  la  petició  d'excuses  en  els  casos  d'injúries,

ofenses  i  alteració  del  desenrotllament  de  les  activitats  del  centre  es

consideraran circumstàncies atenuants.

Agreujants

 La premeditació, la reiteració i la realització en grup: causar dany, injúria o

ofensa  a  l'alumnat  acabat  d'incorporar  al  Centre  o  al  de  menor  edat  i

discriminar  per  raons  de  naixement,  raça,  sexe,  nivell  social,  conviccions

morals o religioses, així com per discapacitats físiques o psíquiques o per

qualsevol altra condició personal o social, serà considerat agreujant. També

la publicitat donada a l'acció, per exemple anunciar-lo en internet, mòbil, etc.

 Durant  els  dies  que  dure  la  sanció  consistent  en  la  pèrdua  del  dret

d'assistència al centre, l'alumne o l'alumna davall sanció, haurà de realitzar el

treball que li siga encomanat per a continuar el seu procés formatiu. Per a

això, la direcció d'estudis es dirigirà al professorat de les àrees, matèries o

mòduls que es vagen a impartir al grup en els dies que dure la sanció per a

sol·licitar les corresponents tasques i el seu seguiment per a fer-les arribar a

l'alumne/a sancionat/a.

El professorat i la resta del personal que presta els seus servicis en l'Institut es

troben subjectes, per a la correcció de les possibles faltes que pogueren cometre,

al que disposa el Reglament de Règim Disciplinari dels funcionaris de

l'Administració de l'Estat i en el Conveni Col·lectiu per al personal laboral.



5.3. TIPIFICACIÓ DE FALTES I MESURES CORRECTORES DAVANT DE 

CONDUCTES

GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre. (Vegeu-ne

capítol III article 42)

Estes conductes només podran ser objecte de mesura disciplinària amb la

prèvia  instrucció  del  corresponent  expedient  disciplinari.  El  director/a  serà

l’encarregar d’incoar l'expedient disciplinari, atenent a les normes establertes en el

Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell sobre la convivència en els centres docents

no universitaris sostinguts amb fons públics.

5.4. GARANTIES PROCEDIMENTALS

Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre 

educatiu, tipificades anteriorment, les garanties procedimentals són les 

següents:

 Comunicació  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores  legals  de  l'alumnat  que  siga

objecte de mesures educatives correctores.

Totes  les  mesures  correctores  previstes  en  l'article  anterior  hauran  de  ser

comunicades formalment als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes menors

d'edat.

 Competència per a aplicar les mesures educatives correctores

1. Correspon  al  director  o  a  la  directora  del  centre  i  a  la  Comissió  de

Convivència, en l'àmbit de les seues competències, afavorir la convivència i

facilitar la mediació en la resolució dels conflictes.



Al director o a la directora del centre li correspon, així mateix, imposar les

mesures educatives correctores que corresponguen als alumnes o alumnes,

en  compliment  de  la  normativa  vigent,  d'acord  amb  el  que  establix  el

DECRET 39/2008, de 4 d'abril, en el Reglament de Règim Interior del centre i

en el  corresponent Pla de Convivència,  sense perjuí  de les competències

atribuïdes a l'efecte al Consell Escolar del centre.

2. A fi d'agilitzar l'aplicació de les mesures educatives correctores contemplades

en l'article 36 del decret citat i que estes siguen el més formatives possible i

afavoridores de la convivència en el centre, el cap o la cap d'estudis o el

professor o la professora d'aula, per delegació del director o directora, podrà

imposar les mesures correctores establides.

 Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores

De totes les mesures educatives correctores que s'apliquen haurà de quedar

constància escrita en el centre, amb excepció de les previstes en les lletres a), b)

i d), de l'article 36 del referit decret, que incloga la descripció de la conducta que

l'ha motivat, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada.

Posteriorment  el  director  o  directora  del  centre  o  persona en qui  delegue el

registrarà, si correspon, en el Registre Central conforme al que estabix l'Orde de

12 de setembre del 2007, de la Conselleria d'Educació, que regula la notificació

per  part  dels  centres  docents  de  les  incidències  que  alteren  la  convivència

escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la

Convivència en els centres docents de la Comunitat Valenciana

.

 Prescripció



1. Les  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  prescriuran  en  el

termini d'un mes, comptat a partir de la data de comissió.

2. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a

les normes de convivència prescriuran en el  termini  d'un mes des de la

seua imposició.

 Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels

pares, mares, tutors o tutores

1. En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció oportuna,

l'alumne  o  l'alumna  continue  presentant  reiteradament  conductes

pertorbadores per a la convivència en el centre, a més d'aplicar les mesures

educatives  correctores  que  corresponguen,  es  traslladarà,  prèvia

comunicació als pares, mares i/o representants legals en el cas de menors

d'edat,  a  les  institucions  públiques  que  es  consideren  oportunes,  la

necessitat d'adoptar mesures dirigides a modificar aquelles circumstàncies

personals,  familiars  o  socials  de  l'alumne  o  alumna  que  puguen  ser

determinants de l'aparició i persistència d’eixes conductes.

2. En aquelles actuacions i  mesures educatives correctores en què el centre

reclame la implicació directa dels pares, mares i/o representants legals de

l'alumne o alumna i estos la rebutgen, el centre ho posarà en coneixement de

l'Administració Educativa,  a fi  que s'adopten les mesures oportunes per a

garantir els drets de l'alumne i de l'alumna i el compliment dels seus deures.

L'Administració Educativa, si considera que esta conducta causa greu dany al

procés  educatiu  del  seu  fill  o  filla,  ho  posarà  en  coneixement  de  les

institucions públiques competents, previ informe de la inspecció educativa.

3. Respecte  a  l'alumnat  que  cursa   i  PMAR  és  d'obligat  compliment  el

Contracte-compromís  explícit  de  l'alumne/a  i  la  seua  família  en  què



s'arreplegaran les exigències mínimes, tot deixant clar que qualsevol mesura

transcendirà  a  Servicis  Socials  i  Administració  Educativa.  (Vegeu-ne

annexos)

Davant de les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre 

educatiu, tipificades anteriorment, les garanties procedimentals són les 

següents:

 Responsabilitat penal

La  direcció  del  centre  comunicarà,  simultàniament  al  Ministeri  Fiscal  i  a  la

Direcció Territorial competent en matèria d'educació, qualsevol fet que puga ser

constitutiu de delicte o falta penal, sense perjuí d'adoptar les mesures cautelars

oportunes.

 Aplicació i procediments

1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent

només podran

ser objecte de mesura disciplinària amb la prèvia instrucció del corresponent 

expedient disciplinari.

2. Correspon  al  director  o  directora  del  centre  incoar,  per  pròpia  iniciativa  o  a

proposta  de  qualsevol  membre  de  la  comunitat  escolar,  els  expedients  a

l'alumnat referits.

3. L'acord sobre la iniciació de l'expedient disciplinari es determinarà en el termini

màxim de dos dies hàbils des del coneixement dels fets.

4. El director o directora del centre farà constar per escrit l'obertura de l'expedient

disciplinari, que haurà de contindre:



a) El nom i cognoms de l'alumne/a.

b) Els fets imputats.

c) La data en què es van produir els fets.

d) El nomenament de la persona instructora.

e) El nomenament d'un secretari o secretària, si correspon per la complexitat

de l'expedient, per a auxiliar l'instructor o instructora.

f) Les mesures de caràcter provisional que, si és procedent, haja acordat

l'òrgan competent, sense perjuí de les que puguen adoptar-se durant el

procediment.

5. L'acord  d'iniciació  de  l'expedient  disciplinari  ha  de  notificar-se  a  la  persona

instructora,  a  l'alumne o  alumna presumpte  autor  dels  fets  i  als  seus  pares,

mares, tutors o tutores, en el cas que l'alumne o alumna siga menor d'edat. En la

notificació es farà constar que el termini màxim per a presentar al·legacions és

de  deu  dies.  De  no  fer-ho  així  la  iniciació  de  l'expedient  serà  considerada

proposta  de  resolució  quan  continga  un  pronunciament  precís  sobre  la

responsabilitat imputada.

6. Només els que tinguen la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a

conéixer el seu contingut en qualsevol moment de la seua tramitació.

 Instrucció i proposta de resolució

1. L'instructor o la instructora de l'expedient, una vegada rebuda la notificació de

nomenament  i  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils,  realitzarà  les

actuacions que estime pertinents i sol·licitarà els informes que jutge oportuns,

així com les proves que estime convenients per a l'esclariment dels fets.



2. Practicades  les  anteriors  actuacions,  l'instructor  formularà  proposta  de

resolució, que es notificarà a l'interessat, o al seu pare, mare, tutor o tutora, si

l'alumne o l'alumna és menor d'edat; concedint-los audiència en el termini de

deu dies hàbils.

3. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment,

ni siguen tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i

proves que les adduïdes per l'interessat/a.

4. La proposta de resolució haurà de contindre:

a) Els fets imputats a l'alumne o a l'alumna en l'expedient.

b) La tipificació que es pot atribuir a estos fets.

c) La  valoració  de  la  responsabilitat  de  l'alumne  o  de  l'alumna,  amb

especificació, si correspon, de les circumstàncies que poden agreujar o

atenuar la seua acció.

d) La mesura educativa  disciplinària  aplicable entre les previstes  en este

reglament.

e) La competència del director o de la directora del centre per a resoldre.

5. Quan  raons  d'interès  públic  ho  aconsellen,  es  podrà  acordar,  d'ofici

o  a  petició  de

l'interessat/a, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual

cosa es reduiran a la meitat els terminis establits per al procediment ordinari.

 Resolució i notificació



1. El termini màxim per a la resolució de l'expedient disciplinari des de la

incoació fins a la seua resolució, inclosa la notificació, no podrà excedir un

mes.

2. La resolució, que haurà d'estar motivada, contindrà:

a) Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne o alumna.

b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n'hi haguera.

c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.

d) El contingut de la sanció i data d'efecte d'esta.

e) L'òrgan davant el qual es pot interposar reclamació i termini d'esta.

3. La resolució de l'expedient per part del director o directora del centre

públic posarà fi a la via administrativa, per la qual cosa la mesura disciplinària

que s'impose serà immediatament executiva, excepte en el cas de la mesura

correctora prevista en l'article 43.

3.b) del DECRET 39/2008, de 4 d'abril, que podrà ser recorreguda davant de

la Conselleria competent en matèria d'educació.

4. Les resolucions dels directors o directores dels centres docents públics

podran ser revisades en un termini màxim de cinc dies pel Consell Escolar

del centre a instància, dels pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes,

d'acord amb el que establix l'article 127 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de

maig,  d'Educació.  A  tal  fi,  el  director  o  directora  convocarà  una  sessió

extraordinària del  Consell  Escolar en el  termini  màxim de dos dies hàbils,

comptats des que es va presentar la instància, perquè este òrgan procedisca

a  revisar,  si  és  procedent,  la  decisió  adoptada  i  proposar  les  mesures

oportunes.



 Prescripció

1. Les conductes tipificades en l'article 42 del decret citat prescriuen en el transcurs

del termini d'un mes comptat a partir de la seua comissió.

2. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini d'un mes des de

la seua imposició.

 Mesures de caràcter cautelar

1. En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seua instrucció, el

director  o  la  directora  del  centre,  per  pròpia  iniciativa  o  a  proposta  de

l'instructor o instructora i oïda la Comissió de Convivència del Consell Escolar

del  centre,  podrà  adoptar  la  decisió  d'aplicar  mesures  provisionals  amb

finalitats cautelars i educatives, si així fóra necessari per a garantir el normal

desenrotllament de les activitats del centre.

2. Les mesures provisionals podran consistir en:

a) Canvi provisional de grup.

b) Suspensió provisional d'assistir a determinades classes.

c) Suspensió provisional d'assistir a determinades activitats del centre.

d) Suspensió provisional d'assistir al centre.

3. Les mesures provisionals podran establir-se per  un període màxim de

cinc dies lectius.

4. Davant de casos molt greus, es podrà mantindre la mesura provisional fins a

la resolució del procediment disciplinari.



5. El director o directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les

mesures provisionals adoptades.

6. En el cas que l'alumne o alumna que ha comés presumptament els fets siga

menor d'edat, estes mesures provisionals s'hauran de comunicar a son pare,

mare o tutors.

7. Quan  la  mesura  provisional  adoptada  comporte  la  no  assistència  a

determinades classes, la direcció d'estudis del centre organitzarà l'atenció a

este alumnat.

8. Quan  la  mesura  provisional  adoptada  comporte  la  suspensió  temporal

d'assistència al centre, el tutor o tutora entregarà l'alumne o alumna un pla

detallat  de  les  activitats  acadèmiques  i  educatives  que  ha  de  realitzar  i

establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència

al centre per a garantir el dret a l'avaluació contínua.

9. Quan  es  resolga  el  procediment  disciplinari,  si  la  mesura  provisional  i  la

mesura disciplinària tenen la mateixa naturalesa, els dies que es van establir

com  a  mesura  provisional,  i  que  l'alumne  o  l'alumna  ja  ha  complit,  es

consideraran a compte de la mesura disciplinària a complir.

5.5. HORARI, ENTRADES I EIXIDES

Segons Guia de Centre.

5.6. ASSISTÈNCIA

 L'assistència a classe és obligatòria per a tot l'alumnat del centre.



 L'alumnat haurà de respectar els horaris aprovats per al desenrotllament de les

activitats del Centre.

 Els retards perjudiquen l'escolaritat i pertorben les classes, d'ací la necessària

puntualitat.

  Els retards superiors a cinc minuts seran registrat pel professorat. Tres retards

injustificats se sancionaran com a falta lleu. L'acumulació de tres faltes lleus, per

aquest  motiu,  constituirà  una  falta  greu,  que  serà  sansionada  segons  la

normativa vigent, què pot aplegar fins una expulsió temporal. (Vegeu-ne articles

33 i 35 del DECRET 39/2008, de 4 d'abril). El tutor o la tutora ho comunicarà als

pares, mares i/o tutors/es legals.

 Dret a la vaga de l'alumnat. Estarem atents a la normativa vigent.

 Segons l'article 34 del  DECRET 39/2008, de 4 d'abril, les decisions col·lectives

adoptades pels

alumnes a partir del tercer curs de l'ESO, respecte a la inassistència a classe, no

tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan

estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades

prèviament a la direcció del centre.

 Perquè l'alumnat puga faltar a classe per raons generals sense que es considere

falta  d'assistència  injustificada  i,  per  tant  no  hagen  de  ser  faltes  objecte  de

correcció, s'hauran de complir les condicions següents:

1. Ser assumida, almenys, per la meitat més una de les persones assistents a la

reunió del Consell de Delegats en què es troben presents, almenys, la meitat

més una de les persones que el componen.



2. Alçar acta de la reunió del Consell en què figuraran les persones assistents,

el motiu de la convocatòria i el resultat de la votació.

3. Entregar  còpia  de  l'acta  a  la  Direcció  d'Estudis,  almenys,  amb  48  hores

d'antelació.

4. En cada grup de classe, la persona delegada organitzarà una reunió per a

discutir  la convocatòria i  conéixer  les persones que desitgen i  les que no

desitgen adherir-s’hi; la relació d’alumnes s'entregarà a la Direcció d'Estudis,

almenys, amb 24 hores d'antelació.

5. Es garantirà la possibilitat de rebre classe per part de l'alumnat que decidisca

no sumar-se a la convocatòria.

6. Tot l'alumnat menor d'edat que desitge participar en les votacions i decisions

que  es  mencionen  en  els  apartats  anteriors  haurà  de  comptar  amb  el

coneixement i l'autorització escrita dels seus responsables legals.

5.6.1. FALTES D'ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT

 Si  no  hi  ha  pel  mig  causa  justificada  es  consideraran  faltes  individuals  les

absències del  grup.  Al  llarg del  curs quan l'alumne/a haja de ser  objecte de

correcció per cometre faltes d'assistència injustificades, la sanció consistirà en

una amonestació per escrit  que es comunicarà a la família, si es tracta d'una

persona de menor edat, i en la que figurarà l'advertència de les correccions a

aplicar  en cas de continuar  cometent-se faltes d'assistència injustificades.  Es

penalitzaran les reincidències. Per a l'alumnat que cursa FPB i PMAR es regirà

segons contracte i normativa vigent.

 Si arriba el cas, se seguirà el procés establit per Direcció d'Estudis, fins a arribar

a comunicar les absències als Servicis Socials de l'Ajuntament.



 Respecte  a  l'alumnat  amb  gran  nombre  de  faltes  justificades,  el  professorat

haurà d'atendre'l especialment.

 L'alumnat  que  no  vaja  a  assistir  a  classe  per  tindre  alguna  assignatura

convalidada  o  una  altra  raó  legal,  ho  notificarà  per  escrit  a  la  persona

encarregada de la seua tutoria,  acompanyarà a la notificació el  consentiment

escrit dels pares, si és menor d'edat.

6. DEPENDÈNCIES

Per tal de garantir el correcte desenrotllament de les activitats de l'Institut i

fomentar l'aprofitament del temps, l'alumnat que no assistisca a classe per qualsevol

raó, ha de seguir les indicacions del professor de Guàrdia.

 No s'ha de romandre en els corredors per a no entorpir a la resta de les classes.

 Durant les hores lectives, l'alumnat no ha de romandre en els corredors, pati

d’esplai o altres dependències que no siga en la seua aula específica, per a no

interferir en la resta de les classes.

 Durant el període d’esplai les aules romandran tancades, i l'alumnat abandonarà

els corredors, per a evitar situacions conflictives.

 El professorat que impartisca l'última classe, abans del pati i l'última del matí i/o

de la vesprada s'assegurarà de: tancar finestres, apagar llums, pujar les cadires i

tancar l'aula una vegada que s'haja efectuat el canvi de grup.

 La utilització de les pistes durant el període de pati se cenyirà al calendari previst

per Direcció d'Estudis.



 L'alumnat  no  podrà  romandre  en  les  aules  sense  estar  acompanyat  per  un

professor o una professora. L'alumnat no podrà ser autoritzat per a sol·licitar en

Consergeria  les  claus  de  cap  de  les  instal·lacions,  ni  d'armaris  o  taules  de

professor/a on es custodien elements útils per a l'aula.

6.1. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I RECURSOS

 L'ús del recinte, aulari i edifici ha d'estar limitat per l'existència de garanties per al

seu bon ús i conservació. Este ús no podrà portar aparellada la modificació de la

jornada ni les condicions de treball del personal del centre, llevat que es faça

comptant amb la seua acceptació.

 El Consell Escolar, i en el seu nom l'Equip Directiu, autoritzarà l'ús del recinte i

l'edifici  vetlant  perquè  s'establisquen  les  degudes  garanties  de  conservació.

L'Equip Directiu informarà al Consell Escolar de les autoritzacions d'ús que hi

haja realitzat amb la major brevetat possible.

6.2. L'EQUIPAMENT

 L'equipament del Centre també és de propietat pública, però les seues especials

característiques requerixen una utilització  més controlada,  sobretot  en el  cas

dels equips especialitzats per a l'activitat formativa.

 La  utilització  d'este  equipament  només  podrà  ser  autoritzada  amb  el

coneixement i voluntat de les persones responsables d'este davant la Comunitat

Educativa (Direccions dels Departaments i Famílies, Secretaria, etc.) i exigirà la

presència d'una persona degudament autoritzada que es responsabilitze de les

incidències que puguen derivar-se del seu ús.



 Quant  a  l'equipament  de  l'Institut,  del  que  els  departaments  tenen  el  ple

usdefruit, serà l'equip directiu qui, en últim terme, decidisca sobre l'ús racional

d'este.

6.3. Banc de Llibres

Per Ordre de 26/2016 de 13 de juny de 2016 es preveu la creació del Banc de 

Libres al Centre.

1.- Hi haurà una Coordinació del Banc de Llibres, i una Comissió de Banc de Libres, 

depenent del Consell Escolar, on hi participaran mares i pares, alumnat i professorat

on s’establiran els mecanismes i les normes que afecten al funcionament del Banc 

de Llibres del Centre.

2.- L’alumnat que ha participat en el Banc de Llibres l’actual curs 2016/17, disposa 

de llibres que són propietat del Centre i que segons la normativa han de ser 

reutilitzat almenys set cursos. 

3.- En aquest sentit i a l’efecte de garantir un bon funcionament del Banc de Llibres 

es donen les següents instruccions que s’han de complir per recollir els llibres el 

curs següent:

a) Cal  folrar els llibres.

b) No subratllar-los i si cal escriure alguna cosa, fer-ho sempre amb llapis i al

tornar-los esborrar tot el escrit.

c) Posar el nom i el grup del curs amb un adhesiu al folre del llibre.

d) Evitar les mans brutes, així com menjar i beure mentre estudies ja que es



poden tacar els llibres i les llibretes.

e) Evitar també guardar papers i / o coses dins dels llibres, es poden deformar.

f) Procurar obrir el llibre amb cura i sense forçar les pàgines.

g) Mantenir-los lluny de fonts de llum i calor.

h) Els llibres perduts, per robatori , deteriorament o qualsevol altra causa hauran

reposar-se o pagar-se.

¡¡¡ NOTA MOLT IMPORTANT !!!

Quan al final de curs es recullin els llibres:

No  s'admetran  llibres  subratllats,  arrugats  i  /  o  trencats  o  que  els  faltin

pàgines.

7. SEGURETAT I HIGIENE

 En les aules matèria  se seguiran les indicacions del  professorat  per  a  evitar

accidents, i els materials mai s'utilitzaran sense permís explícit.

 Les  finestres  de  les  aules  només  s'obriran  o  tancaran  amb  el  permís  del

professorat i amb compte per a no provocar accidents. L’alumnat no s’hi abocarà

en cap cas.

 Està  terminantment  prohibit  manipular  els  elements  de  seguretat:  extintors,

alarma,  etc.  Suposa  un  perill,  una  molèstia  i,  a  més,  un  treball  superflu  del

personal no docent encarregat de desactivar l'alarma i tornar a tancar les portes.

Els infractors a esta norma, a més de la sanció corresponent,

assumiran les despeses derivades del mal ús.



7.1. PLA D'EVACUACIÓ O EMERGÈNCIA

Hi ha un pla provisional d'evacuació. Els tutor/es donaran a conéixer el pla a

l'alumnat.  Tots  els  membres  del  centre  estan  obligats  a  respectar  les  normes

d'evacuació. (Vegeu-ne document a què tot el món pot tindre accés)

7.2. NETEJA I MANTENIMENT

 L'alumnat  ha  de  col·laborar  a  mantindre  la  neteja  del  Centre.  Cada  u  és

responsable del bon ús i pulcritud de la seua taula i cadira, i tot l’alumnat d'un

grup,  del  bon  estat  general  de  la  seua  aula  així  com  de  les  parcel·les  de

corredors i servicis pròxims.

 Les pistes i patis del centre es consideraran espais docents. Es regiran per les

mateixes normes.

 La brutícia fora d'allò usual de qualsevol d'eixos àmbits implicarà l'obligació

de neteja per part dels responsables (pintades en taules, parets, papers en el

sòl, servicis,...).

 De  la  mateixa  manera,  seran  responsabilitat  dels  alumnes  del  grup

corresponent,  els  desperfectes  de  qualsevol  dels  elements  d'aula,  pati  o

espais comuns no atribuïbles al desgast pel seu ús normal: vidres, persianes,

taules,  cadires,  pissarres,  llums,  armaris,  taulers  d'anuncis,  papereres,

cisternes, etc.

 És funció  del  Consell  de  Delegats  o  del  Delegat  de  Grup  donar  part  en

Consergeria de la brutícia i desperfectes anormals que observen en la seua

aula o espais veïns, tant si la deterioració és comesa pel curs com si no, a fi



de  proveir  la  reparació  o  neteja  corresponent,  així  com  delimitar

responsabilitats si n'hi haguera. Els conserges controlaran diàriament l'estat

de conservació de les aules i  el  mobiliari  i  informaran per escrit  a l'Equip

Directiu de les incidències.

 Les faltes relatives  a este apartat  podran ser  objecte de sanció per  mitjà

d'una  amonestació  escrita  a  l'alumnat  responsable  i,  en  el  cas  de

reincidència, podran ser considerades com a faltes greus.

 Es considerarà falta greu trencar elements de la instal·lació elèctrica o de

seguretat contra incendis, eixir a les terrasses o asseure's en les finestres.

 L'incompliment  de sancions o l'acumulació de faltes contra les normes de

convivència podrà ser  sancionat  amb l'exclusió de les activitats  culturals i

viatges que organitze el Centre.

8. DISPOSICIONS FINALS

 Tots els sectors afectats per este RRI podran realitzar el seguiment de tots

els  aspectes  que  conté  i  elevar  les  seues  propostes  perquè  siguen

conegudes i estudiades pels seus corresponents òrgans de representació i

pel conjunt de sectors de l'Institut.

 La Comissió de Convivència es reunirà, almenys dues vegades durant cada

curs escolar, per a arreplegar quantes observacions sobre el funcionament

del  RRI  existisquen  i  estudiar  els  modes  d’actuar  per  a  establir  la  seua

modificació.



 Una  vegada  a  l'any,   quan  la  Comissió  de  Convivència  estime

necessari  introduir modificacions en el RRI o quan reba propostes en este

sentit,  les  plantejarà  davant  del  Consell  Escolar,  indicant  també  si  la

proposta es considera convenient per a poder establir els procediments i

formes que conduïsquen a la seua reforma.

 El present RRI té una vigència anual. La seua pròrroga es considerarà

tàcita quan no existisquen propostes de modificació.

_________________________________________________________________


