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Reglamento de Régimen Interior del IES El Cabanyal 

Reglament de règim interior de l’IES El Cabanyal de 
València Curs 21-22 

PREÀMBUL 

  

 

 

 

 

 

El present reglament s’elabora per a complementar el 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. Es tracta d’una norma interna que inclou el conjunt 
d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de 
tots els membres de la comunitat educativa.  

Alguns dels principis bàsics que inspiren les activitats de l’Institut d’Educació Secundària 
(d’ara en avant, IES) El Cabanyal de València, com a centre públic de la Comunitat 
Valenciana,  són:  

 Una educació de qualitat perquè els/les alumnes aconseguisquen el major 
desenrotllament possible de totes les seues capacitats, tant individuals com socials, 
intel·lectuals, culturals i emocionals.  

 Proporcionar als alumnes el marc adequat per al ple desenrotllament de la seua 
personalitat i de les seues capacitats.  

 Una educació en el respecte als drets i llibertats fonamentals.  

 Una educació en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics 
de convivència, així com en la prevenció dels conflictes i la seua resolució pacífica.  

 Una educació basada en la responsabilitat individual i en el mèrit de l’esforç personal.  

Per a l’exercici de les seues activitats el Centre requerix la col·laboració de tots els 
components de la comunitat educativa a fi que els resultats escolars de l’alumnat no recaiguen 
únicament sobre ell, sinó també sobre les seues famílies, el professorat, i en general sobre la 
totalitat de la comunitat educativa.  

Tots els membres de la comunitat educativa, des dels seus respectius àmbits, promouran i 
impulsaran totes les mesures i accions que siguen necessàries per afavorir l’adequat ambient 
d’estudi i clima escolar, a fi de desenrotllar les capacitats individuals de l’alumnat i facilitar els 
processos d’ensenyança-aprenentatge i les millors condicions per a la qualitat de l’educació.  
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CAPÍTOL I 

DELS DRETS DELS/DE LES ALUMNES 

  

Els/les alumnes, verdaders protagonistes del procés educatiu, disfruten de tots els drets 
reconeguts en l’ordenament legislatiu vigent. Així i tot, seran recordats els principals drets i 
deures de l’alumnat. L’exercici estos drets implica el reconeixement i respecte dels drets de 
tots els membres de la comunitat educativa. 

  

1. Dret a una formació integral 

1. Tots els/les alumnes tenen dret a rebre una formació integral que contribuïsca al ple 
desenrotllament de la seua personalitat, que inclourà:   

a)  La formació en els valors i principis recollits en la normativa internacional, Constitució 
Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.  

b)  La consecució d’hàbits intel·lectuals i socials i 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 d’alumnat menor d’edat, amb la dels seus pares, mares, tutors o tutores; en tot 
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, cooperació i 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.  
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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 temps lliure.  

o) La formació en els bons hàbits del consum.  

      p) Qualsevol altre dret que els reconega la legislació vigent.  

  

2. Dret a l’objectivitat en l’avaluació 

1. Els/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/les alumnes podran sol·licitar revisions de les qualificacions d’activitats acadèmiques o 
d’avaluació tant parcials com finals de cada curs. Així mateix podran reclamar contra les 
qualificacions obtingudes i les decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que 
corresponga. El funcionament d’estes revisions es realitzarà d’acord amb el Capítol II d’este 
reglament.  

4. Estos drets podran ser exercits, en el cas d’alumnat menor d’edat, pels seus pares, mares, 
tutors o tutores. Els mecanismes per a exercir estos drets estan arreplegats en el Capítol II. 

  

3. Dret al respecte de les pròpies conviccions 

El respecte a les pròpies conviccions de l’alumnat comprén els següents drets:  

a)  que es respecte la seua llibertat de consciència i 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 seu caràcter 
propi. En el cas d’alumnes menors d’edat, este dret també correspondrà als seus pares, 
mares, tutors o tutores.  

c)  D' altres reconeguts per la legislació vigent.  
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4. Dret a la integritat i la dignitat personal 

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 podrà 
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/les alumnes.  

f)    La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb la 
normativa vigent.  

  

5. Dret de participació 

Els/les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del centre, de 
conformitat amb allò arreplegat en el Capítol IV. 

  

6. Dret d’associació i de reunió 

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 en acabar la seua 
escolarització, en entitats que reunisquen els antics alumnes i col·laborar a través d’elles 
en el desenrotllament de les activitats del centre.  

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

d)    L’associació d’alumnes disposarà d’un local adequat per a realitzar les seues activitats.  
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7. Dret d’informació 

1. Els/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 al 
sistema educatiu en general.  

2. Els/les alumnes , o els seus pares, mares, tutors o tutores, quan els/les alumnes siguen 
menors d’edat, tenen dret a ser informats, abans de la recollida de les seues dades, del destí 
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 tal dret, en els termes indicats en la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal.  

  

8. Dret a la llibertat d’expressió  

Els/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. 

9. Dret a l’expedició de títol  

No s’expedirà títol a l’alumne/a que ha abandonat qualsevol asignatura, ja que, com se sap, 
es pot expedir títol amb el consens de l’equip educatiu quan es tenen suspeses d’una a tres 
assignatures. Cal tenir en compte que sols es pot considerar abandonament en la 
convocatòria ordinària, la de juny; en canvi, no és així en l’extraordinària, la de setembre. 
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 CAPÍTOL II 

DEL DRET DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS 

ESTIMADES INCORRECTES 

Els / les alumnes, o els seus pares o representants legals en el cas de ser menors d’edat, 
tenen dret a reclamar contra les qualificacions en els termes que preveu la legislació vigent. 
Les normes bàsiques que regulen el dret de reclamació de les qualificacions considerades 
incorrectes són les que s’establixen a continuació:  

 

1. Objecte de reclamació:  

Podran ser objecte de reclamació tant les qualificacions d’avaluacions parcials, com les 
qualificacions d’avaluacions finals.  

 

2. Motius de reclamació:  

Els motius tipificats per a reclamació de les qualificacions obtingudes en les avaluacions 
són:  

a)    Inadequació de la prova als objectius, continguts i nivell previstos en la programació del 
departament didàctic corresponent i determinats al Projecte Educatiu i al Projecte 
Curricular del Centre, així com els criteris establits en les disposicions legals vigents.  

b)    Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació establits pel departament didàctic i adequats 
a la normativa vigent.   

c)    Inadequació de la prova al treball desenrotllat en l’aula.  

 
3. Procediment per a l’exercici del dret de reclamació:  

El procediment per a l’exercici del dret a reclamació de les qualificacions obtingudes en 
les diferents avaluacions és el següent:  

a)  Contra les qualificacions obtingudes en les avaluacions parcials.  

 Reclamació al professor o la professora i aclariments d’este. Si després d’este 
procediment es manté la reclamació:  

 Reclamació per mitjà d’un escrit dirigit al departament en el termini de tres dies hàbils 
des de la notificació de la reclamació.  

 En el termini d’una setmana el departament revisarà les proves, exercicis i altres 
elements que van donar lloc a la qualificació reclamada i els criteris utilitzats per a 
avaluar-los; per a la qual cosa es constituirà una comissió formada pel cap de 
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departament, el tutor o la tutora i el professor o la professora responsable de la 
qualificació reclamada.  

 El departament emetrà dictamen, firmat per tots els membres de la comissió, al Director 
o la Directora perquè confirme o rectifique la qualificació que es reclama.   

 El Director o la Directora notificarà per escrit a la persona interessada el resultat de la 
revisió en el termini màxim de dos dies hàbils comptats des de la recepció del 
dictamen.  

 Amb este acte s’esgota la via de reclamació contra les qualificacions a què fa 
referència este apartat.   

  

b)  Contra les qualificacions de caràcter final (juny, setembre, convocatòries extraordinàries, 
etc.).  

 El procediment és el mateix que el de l’apartat anterior. Si després de la notificació del 
director o la directora es manté la reclamació contra les qualificacions de caràcter final, 
les persones interessades presentaran una nova reclamació on s’exposaran els motius 
de la seua persistència al Director o la Directora del Centre, el qual enviarà l’expedient 
complet a la Direcció Territorial de Cultura i Educació.  
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CAPÍTOL III. 

DELS DEURES DE l’ALUMNAT 

  

  

1. Deure d’estudi i d’assistència a classe 

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

Este deure bàsic, que requerix l’esforç, la disciplina i la responsabilitat per part dels alumnes, 
es concreta en les obligacions següents:  

a)    Tindre una actitud activa, participativa i atenta en 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 equipament necessaris per a poder participar 
activament en el desenrotllament de les classes, tal com descriu el Capítol V. 

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 
altres alumnes.  

h)  Romandre al recinte escolar durant la jornada lectiva. La regulació dels accessos, eixides i 
permanències en el centre queden regulats en el Capítol V d’este reglament. 

i)     Atendre a les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a traure el 
màxim rendiment.  

j)     D' altres obligacions establides per la normativa vigent.  

  

Els /les alumnes tenen així mateix el deure d’assistir a classe amb puntualitat. La regulació 
dels accessos, eixides i permanències en el centre queden regulats en el Capítol V d’este 
reglament. 
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2. Deure de respecte als altres 

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

  

3. Deure de respectar les normes de convivència 

Els/les alumnes tenen el deure de respectar les normes d’organització, convivència i disciplina 
del centre educatiu. Este deure es concreta en les obligacions següents:  

a)     Participar i col·laborar en la promoció d’un adequat ambient de convivència escolar, així 
com conéixer el pla de convivència del centre.  

b)     Respectar el dret de la resta dels alumnes que no es pertorbe l’activitat educativa.  

c)    Justificar de forma adequada i mitjançant el document corresponent, davant del tutor o 
tutora, les faltes d’assistència i de puntualitat. La metodologia emprada per a la justificació de 
les faltes d’assistència i puntualitat s’arrepleguen en el Capítol V. 

d)     Utilitzar adequadament les instal·lacions, materials i recursos educatius del centre.  

e)    Respectar els béns i 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 vulnere algun 
d’ells, d’acord amb el procediment que establisca el reglament de règim interior del centre i la 
legislació vigent. Este procediment està descrit en el Capítol V. 
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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 
substàncies psicòtropes. 

i)     Respectar el projecte educatiu del centre, d’acord amb la legislació vigent.  

j)    Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el centre 
educatiu, i viceversa.  

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

l)     Respectar el que establix el reglament de règim interior del centre, capítol V, 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. 

  

 

CAPÍTOL IV 

DE LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 

  

1. L'alumnat participarà en la vida i el funcionament del centre, tant en l’activitat escolar com 
en la seua gestió, ajustant-se en tots els seus termes a allò que disposa la legislació vigent.  

2. Serà un deure del centre i de tots els sectors de la comunitat educativa potenciar la 
participació de l’alumnat en el Consell Escolar, consell de delegats i delegades i assemblea 
d’aula, bé directament o bé a través dels seus representants.  

3. Es realitzaran les assemblees d’aula amb l’objectiu de desenrotllar la reflexió, la 
responsabilitat i l’actitud crítica en la resolució de les qüestions que afecten l’activitat escolar. 
En iniciar-se el curs escolar, es comentaran i faran públics els drets i deures de l’alumnat en 
les assemblees d’aula.  

4. En tots els grups serà triada una persona delegada i una altra subdelegada abans de 
finalitzar el mes de novembre de cada curs escolar. En els primers dies de classe i amb 
caràcter provisional, el/la Cap d’Estudis, amb la col·laboració del tutor o de la tutora nomenarà 
una persona delegada i una altra subdelegada que exerciran les seues funcions 
administratives interinament mentres no es realitze l’elecció.  

a) El procés electoral s’ajustarà als més estrictes principis democràtics i serà un deure de tot 
el món vetlar pel seu compliment.  

b) El  personal de Direcció del centre establirà el calendari i reglamentarà el procés d’elecció. 
Dels seus resultats i incidències, es donarà compte al Consell Escolar.  
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5. Seran funcions de la persona delegada i, si és el cas, subdelegada:  

 Representar el grup en el consell de delegats i delegades.  

 Arreplegar les propostes del grup per a presentar-les davant del consell de delegats i 
delegades, la junta d’avaluació, el professorat o la Direcció del Centre i la Junta 
Directiva del' AMPA.  

 Moderar les assemblees d’aula.  

 Avisar el professorat de guàrdia davant de l’absència d’un/a professor/a.  

 Informar el grup de les reunions i temes tractats en les sessions del consell de delegats 
i delegades. Esta informació es donarà en la classe de tutoria.  

 Participar en la comissió de convivència del centre quan siga requerida la seua 
presència.  

 Observar que l’aula estiga en condicions i comunicar a la Direcció del centre qualsevol 
deficiència o desperfecte.  

 Transmetre al grup la informació proporcionada pel professorat del grup, el tutor o la 
tutora, o els components de la Junta Directiva i de la Junta Directiva de l’AMPA.  

6. Cap persona delegada o subdelegada podrà ser sancionada en l’exercici de les seues 
funcions. La Direcció del centre procurarà que els representants dels alumnes i de les 
alumnes puguen exercir les seues tasques amb tota llibertat i sense cap destorb.  

7. Les persones delegades o subdelegades cessaran en les seues funcions quan acabe el 
curs escolar, i només podran ser cessades amb anterioritat si es donen les circumstàncies 
següents:  

 Dimissió de l’interessat/la interessada.  

 Comissió de tres faltes lleus, una falta greu o una falta molt greu.  

 Censura presentada per majoria absoluta de la classe durant una assemblea.  

8. Quan concórreguen les circumstàncies especials de l’apartat anterior, es procedirà a una 
nova elecció, aplicant-se el que disposa l’apartat 4.a) d’este capítol.  

9. En el marc de la legislació vigent, es crearà un Consell de Delegats i Delegades com a 
òrgan col·legiat del centre que, després d'haver arreplegat les conclusions i propostes dels 
diferents grups de classe, servirà de punt de referència per als representants de l’alumnat en 
el Consell Escolar i de via de presentació d'este davant dels òrgans directius del centre.  

10. El Consell de Delegats i Delegades estarà integrat per les persones delegades o 
subdelegades de tots els grups, els i les representants de l’alumnat en el Consell Escolar i una 
persona designada per cada associació d’alumnes, si n'hi haguera. Es constituirà una 
comissió permanent, la composició de la qual  serà establida pel mateix Consell de Delegats. 
En tot cas, formarà part de la comissió permanent, almenys, un representant de l’alumnat del 
Consell Escolar.  

11. El període d’actuació del Consell de Delegats i Delegades serà d’un curs escolar, i es 
renovarà en les eleccions de cada començament de curs.  
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12. En la reunió constitutiva del Consell de Delegats i Delegades, es triarà, en votació secreta, 
una persona que farà les funcions de coordinador/a i una altra, que farà  de secretària.  

13. La reunió constitutiva estarà presidida pel representant de l’alumnat en el Consell Escolar 
de major edat, el qual informarà els membres del Consell de Delegats i Delegades de les 
funcions i funcionament d’aquell, presidirà la mesa electoral en l’elecció del coordinador o 
coordinadora i secretari o secretària d’este i n'alcarà acta. Cessarà en les seues funcions una 
vegada hagen finalitzat estes activitats.  

14. Són funcions del coordinador o la coordinadora:  

 Convocar el consell de delegats i delegades, prèvia comunicació a la Direcció del 
centre.  

 Arreplegar les propostes dels diferents grups per a confeccionar l’orde del dia.  

 Presidir i moderar el consell de delegats i delegades.  

 Actuar com a portaveu d'este davant la Direcció del centre.  

15. Són funcions del secretari o la secretària:  

 Assistir al coordinador o la coordinadora i realitzar les seues funcions en cas 
d’absència.  

 Alçar acta de les reunions que se celebren.  

16. Es facilitarà al consell de delegats i delegades un llibre d’actes que serà custodiat amb la 
resta de llibres del centre.  

17. Les funcions del consell de delegats i delegades vindran determinades pel que establix la 
legislació vigent. No obstant això, podran incloure’s noves funcions no previstes en la 
normativa vigent a proposta del propi consell i després de l’aprovació pel consell escolar del 
centre.  

18. A iniciativa del consell, podran assistir a les seues reunions, amb veu però sense vot, 
professors i professores, membres del departament d’Orientació o integrants del personal de 
direcció del centre i la Junta directiva de l’AMPA, en aquelles qüestions en què calga 
informació o assessorament.  

19. El consell es reunirà preceptivament una vegada al trimestre, o sempre que calga, davant 
la convocatòria d’un consell escolar, o a petició d’un terç dels delegats i delegades de grup a 
la persona coordinadora.  

20. La Direcció del centre facilitarà un lloc de reunió per al consell, així com també un horari 
per a les seues reunions que no dificulte la presència dels seus integrants.  

21. Els/les alumnes podran organitzar-se en una associació d’alumnes a través dels 
procediments que establisca la legislació vigent. Si constituïxen una associació d’alumnes, ho 
comunicaran a la direcció del centre a fi que esta en siga coneixedora.  

22. L’associació d’alumnes podrà participar en tots aquells aspectes de la vida del centre que 
la legislació vigent determine. En tot cas, l’associació d’alumnes del centre podrà reunir els 
seus afiliats, sempre que vulga i per a les finalitats pròpies de l’associació, en alguna 
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dependència del centre habilitada per a tal ús, prèvia comunicació a la Direcció, i sempre que 
es respecte el desenrotllament normal de l’activitat acadèmica.  

23. L’associació d’alumnes podrà presentar candidatures pròpies i diferenciades al Consell 
Escolar del centre.  
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CAPÍTOL V 

DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

1. Comissió de convivència  

L’institut és un lloc per a la formació i educació integral de l’alumnat, basada en la llibertat, la 
tolerància i el respecte mutu. Serà preocupació de tots i cada un dels membres de la 
comunitat educativa del centre resoldre els problemes de convivència en un ambient de diàleg 
i debat, procurant sempre d'arribar a solucions que facen innecessària la incoació de 
procediments sancionadors. Cal tenir en compte que l’objectiu últim que ha d'assolir-se és 
arribar, amb la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa, a un marc de 
convivència i de responsabilitat pròpia que faça pràcticament innecessària l’adopció de 
mesures disciplinàries. En tot cas, quan estes resulten inevitables, les correccions hauran de 
tindre un caràcter educatiu i hauran de contribuir al procés general de formació i recuperació 
de l'alumnat.  
 
1. El Centre vetlarà perquè hi haja un tracte respectuós entre tots els membres de la 
comunitat educativa, i també perquè s’use un llenguatge correcte, respectuós i no 
discriminatori entre totes les persones que conviuen en el Centre.  

 
2. El Centre vetlarà per la higiene corporal i vestimenta adequada en les activitats que es 
realitzen, i s'adoptaran les mesures necessàries quan s’observe un descuit en qualsevol 
d’estos aspectes.  

 
3. Es crearà, en el si del Consell Escolar del Centre, la comissió de convivència. Esta comissió 
aplicarà allò que dispose la normativa vigent. Entre altres aspectes, en destaquem els 
següents:  

a) La comissió de convivència es reunirà periòdicament, prendrà els acords per consens i 
estarà integrada per:  

 El Director o la Directora del centre o Cap d’Estudis.  

 Dos professors o professores del Consell Escolar.  

 Dos pares o mares d’alumnes.  

 Dos alumnes.  

 Estarà nomenat un suplent per cada estament.  

 En els casos de resolució de problemes de convivència en què es troben 
implicats un alumne o un grup d’alumnes, la comissió de convivència podrà demanar 
informació sobre l’assumpte en qüestió.  

b)  Són funcions de la comissió de convivència:  
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 Analitzar el marc de convivència en el qual s’exercix l’activitat acadèmica i 
educativa del centre, i proposar mesures que la fomenten.  

 El tractament de problemes de convivència i presa de decisions per delegació 
del Consell Escolar al qual informarà de les seues actuacions.  

 Decidir l’obertura d’expedients disciplinaris i les sancions cautelars aplicables en 
cada cas.  

4. Respecte a les faltes de disciplina i al seu procediment sancionador, s’aplicarà el que 
disposa la legislació vigent.  

5. Les notes escrites o comunicats de caràcter general dirigits als pares de l’alumnat han de 
realitzar-se amb paper que porte la capçalera de l’institut així com el vistiplau d’algun membre 
del personal de direcció.  

2. L’horari del centre  

1. L’horari del centre, que vindrà determinat per la normativa vigent, serà complit amb la major 
exactitud per l’alumnat, pel professorat i pel personal d’administració i servicis del centre.  

 
2. Per a garantir la seguretat i l’orde en l’institut, les portes exteriors estaran tancades durant 
l’horari lectiu del centre. L’alumnat d’ESO només podrà abandonar el centre, durant les hores 
lectives, en casos excepcionals.  

 
3. Quan, durant la jornada escolar d’un grup, falte un professor o una professora, els alumnes 
i les alumnes d’eixe grup hauran d’esperar en l’aula  que el professorat de guàrdia oriente les 
seues activitats. En cap cas podran abandonar el centre ni estar en els corredors o en el pati.  

 
4. Durant la realització de determinades activitats complementàries del centre, es permetrà 
l’entrada de pares i mares per poder participar-hi.  

 
5. Serà un deure de tots fomentar, com necessària i imprescindible, la comunicació entre 
pares o mares, o tutors legals, i el professorat per al bon desenrotllament de l’acció educativa. 
No obstant això, i per a garantir que esta comunicació es realitze en un ambient favorable i 
sense detriment de l’activitat acadèmica, es tindran en compte les orientacions següents:  

 Acordar prèviament una cita amb la persona corresponent.  

 Les entrevistes es realitzaran en l' horari d’atenció que es comunicarà a la família a 
l’inici de cada curs.  

3. Entrades i eixides del centre  

1. En l’horari habitual  

a)     L’institut s’obrirà per a facilitar l’entrada de l’alumnat a classe en els següents períodes 
de temps:  
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 Des de 15 minuts abans de l’inici de la 1a classe del matí fins a 5 minuts després.  

 Des de 5 minuts abans fins a 5 minuts després de l’inici de la segona classe.  

 Des de 5 minuts abans fins a 5 minuts després de les hores en què hagen d’eixir els 
alumnes.  

b)     Durant el període de temps que s’òbriga la porta de l’institut, un conserge estarà en la 
porta i un professor de guàrdia en els accessos al centre.  

c)     L’alumnat ha de ser puntual en les entrades a classe i sempre dirigint-se pel recorregut 
més curt.  

d)     El professorat de guàrdia animarà que l’alumnat es desplace directament a la classe i 
comprovarà que no quede ningú en els corredors.  

e)     En les eixides de classe per a canviar d’aula l’alumnat es traslladarà sense carreres i en 
el mínim temps.  

f)      El conserge obrirà la porta a l’alumnat que arribe amb retard, el qual es dirigirà a classe i 
el seu professor/a notificarà el corresponent retard.  

g)    Les persones que vinguen al centre amb vehicle, hauran de respectar les normes 
descrites en el capítol XVI. 

h)    En el  torn del matí, l’entrada i eixida del recinte escolar d’alumnat major d’edat serà 
possible identificant-se prèviament.  

 

2. En hora diferent de l’inici de la jornada:  

      Per a accedir a l’institut en hora diferent de l’inici de la jornada l’alumnat justificarà el retard, ja 
siga pels seus pares o tutors o pel corresponent justificant del metge o de qualsevol 
organisme on haja acudit. En cas de no portar-lo, podrà entrar al centre i se li exigirà 
posteriorment.  

 

3. Eixida abans del final de la jornada:  

a)  L’alumnat podrà eixir de l’institut sempre que presente la sol·licitud firmada pels seus pares 
o sempre que ho comuniquen telefònicament i ho justifiquen després.  

b)  En el cas que un/a alumne/a es trobe indisposat/ada s’avisarà als seus pares perquè 
vinguen a arreplegar-lo/-la o autoritzen la seua eixida. En cas de gravetat se'l /se la traslladarà 
o s’avisarà a la clínica concertada.  

c)   Cap  alumne de l’ESO pot eixir de l’institut abans de finalitzar les classes, llevat que ho 
autoritze expressament algun membre del personal de direcció que es trobe de guàrdia. Si, a 
pesar d’açò, s’abandona l’institut durant les hores lectives (inclòs el pati), ho farà davall la 
seua responsabilitat i serà objecte de sanció.  
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d)   L’alumnat de les ensenyances no obligatòries (Batxillerat i CF) podrà absentar-se del 
centre educatiu durant els períodes de descans sempre que els pares o tutors legals així ho 
autoritzen expressament. Per este motiu, s’expedirà un carnet especial que els permeta 
l’eixida i entrada de l’institut.  

e) S’expedirà un carnet semblant a l’esmentat en l’apartat anterior a aquells alumnes de 
batxillerat i cicles formatius amb assignatures convalidades o amb horaris incomplets per 
motius de selecció d’assignatures.  

f)   No obstant això, si algun d’estos/estes alumnes incomplix les normes de convivència 
establides pel RRI, el mencionat carnet serà anul·lat per la Direcció.   

g)   Els/les alumnes menors d’edat d’ensenyances postobligatòries podran eixir amb 
autorització expressa dels pares, mares o tutors legals l’última hora o mòdul, i també podran 
entrar una hora o mòdul més tard sempre que el professor haja informat amb antelació. 

h)   Els/les alumnes que vulguen eixir o entrar al centre, en horari no habitual, ensenyaran 
l’autorització, carnet o autorització que calga, dels pares, i si no, DNI, si es tracta de majors 
d’edat. El personal del centre encarregat per al control d’aquesta tasca és citat tot seguit per 
ordre de competència i prioritat: en primer lloc, els conserges, com a tasca pròpia del seu 
treball; en segon lloc, els professors de guàrdia; en tercer lloc, els professors; en quart lloc, el 
personal d’administració i servicis, i en cinqué lloc, l’equip directiu.  

 

4. Estada en el centre  

1. El/la tutor/a ha d’avisar els pares de l’alumnat menor d’edat, de les faltes sense justificar 
que han tingut els seus fills. Es realitzarà amb la periodicitat següent: setmanalment si és 
alumnat d’ESO i, quinzenalment si són estudiants d’ensenyança no obligatòria. La forma de 
comunicació amb els pares mes correcta en un cas greu seria per escrit, però es deixa a 
criteri del professor emprar el mètode de comunicació mes eficaç segons el cas ( per escrit, 
per correu electrònic , informat de la possibilitat de veure-ho en web per el SGD o 
telefònicament). Si les faltes son superior  
 
2. Durant els períodes de classe, l’alumnat ha d’estar atés per algun/a professor/a. Per tant, 
quan un professor/a no assistisca, la classe serà atesa pel/per la profesor/a de guàrdia 
corresponent. En el cas que l’atenció del/la professor7a de guàrdia siga durant una hora de 
classe l’especialitat de la qual  no s’impartisca en  una aula corrent, se'n buscarà una 
d'adequada per a l’atenció de l’alumnat.  

3. Durant l’horari escolar la circulació pel pati, corredors i servicis estarà restringida a 
l’estrictament necessari. L’alumnat evitarà romandre en els corredors entre classe i classe, 
excepte quan hagen de traslladar-se d’aula.  

4. Durant el pati els alumnes no deuen de romandre a l’aulari.  

5. L’alumnat ha de guardar silenci i tindre un comportament que permeta el desenrotllament 
de les classes amb total normalitat.  

6. L’alumnat i el professorat del Centre posaran especial atenció a mantindre netes i 
ordenades totes les seues instal·lacions i mobiliari.  
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7.  Segons la llei està prohibit fumar en l’interior de tots els edificis de l’institut.  

D’acord amb l’article 30.6.b de la llei 5/2002 de 27 de juny sobre Drogodependència i altres 
trastorns Addictius i que regula la publicitat, venda i consum d’alcohol, està prohibit la venda, 
subministrament i consum de begudes alcohòliques en els Centres educatius d’ensenyança 
primària, secundària, especial i esplai. Esta falta es tipificarà com a falta greu. 

8.  L’ús dels telèfons mòbils en l’institut no està autoritzat en els períodes de classe.  
Tant per als professors com per als alumnes en classe esta prohibida la seua utilització, 
tindre'l engegat, fer fotos i gravar tant imatges com so. Als alumnes se’ls requisarà el  mòbil i 
hauran de vindre a arreplegar-lo els pares/mares o tutors legals. Es tipificarà com a falta lleu  
o greu segons  corresponga. Respecte als professors se’ls cridarà a l’orde per part de la 
direcció.  

9. L’alumnat d’ensenyances no obligatòries exercix el dret a matricular-se voluntàriament en 
els estudis que desitja, però açò no l’eximix de l’obligació d’assistència a classe.  

10. El professorat de totes les etapes està obligat a registrar les faltes d’assistència i 
comunicar al professor tutor qualsevol anomalia que observe.  

11. En les àrees impartides en dos, tres o més sessions horàries seguides, els descansos de 
l’alumnat, si foren necessaris, es realitzaran en els canvis d’hora i en els períodes d' esplai 
generals.  

12. A l’alumnat amb assignatures convalidades o que siguen repetidors, que  no tinguen 
obligació de complir l’horari lectiu en la seua totalitat, se li facilitarà un carnet on figure el seu 
horari habitual per a poder justificar la seua entrada i eixida del centre fora de l’horari establit 
per al grup al qual pertany.  

13. Instruccions de realització de guàrdies segon l’annex corresponent. 

5. Alteració de la convivència  

Davant l’alteració de la convivència o del clima de treball en la classe per algun alumne o 
alumna (com per exemple retards reiterats i injustificats, interrupcions injustificades de classe, 
ús del telèfon mòbil, etc.), el professor o la professora podrà optar, una vegada esgotats tots 
els recursos, per enviar a l’alumne o a l’alumna amb un treball de classe, al professorat de 
guàrdia encarregat. Este anotarà el fet en el llibre de guàrdies i conduirà l' alumne/a al lloc que 
es determine, on realitzarà les activitats encomanades pel professor o professora. Esta 
incidència serà comunicada al pare o a la mare de l’alumnat afectat, explicant l’incident i 
sol·licitant que es prenguen les mesures oportunes perquè no torne a passar. En tot cas, serà 
considerada com una infracció simple o falta lleu segons els casos.  

 

6. Parts d’incidència  

 

1. El professorat registrarà les anomalies del comportament de l’alumnat completant el 
document de part d’incidències. El mencionat part constarà de quatre còpies: una per al 
professor, una altra per al tutor, una altra als pares i l’última al Cap d’Estudis.  
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2. El professor o la professora que va anotar la falta entregarà una còpia al Cap d’Estudis i 
l’original amb la còpia al tutor. El tutor o tutora enviarà la corresponent còpia als pares, i estos, 
una vegada firmat l’assabentat, la tornaran al tutor.  

3. Per a qualsevol actuació pel que fa a les sancions s’actuarà d’acord amb la legislació 
vigent.  

 

7. Faltes d’assistència i retards  

L’absència a les classes de manera reiterada pot provocar la impossibilitat de l’aplicació 
correcta dels criteris generals d’avaluació i la pròpia avaluació contínua. Cal recordar que el 
deure més important de l'alumnat és aprofitar positivament la plaça escolar que la societat 
posa a la seua disposició, per la qual cosa l’assistència a classe és la conseqüència del dret 
fonamental a l’educació. Per açò, és necessari establir les següents normes de control 
d’assistència i retards de l’alumnat.  

1. El retard injustificat podrà ser causa d’expulsió de l’aula, i l’alumnat implicat serà enviat amb 
una tasca concreta al professorat de guàrdia.  

2. Les faltes d’assistència i els retards de l’alumnat a les classes es controlaran per mitjà d’un 
full d’absències pel professor de la matèria, per tal d’informar les respectives famílies. En el 
cas que es detecte l’absència reiterada d’un alumne o alumna, es comunicarà de manera 
immediata al tutor o la tutora a fi que assabente la família o els seus representants legals.  

3. Les faltes d’assistència i els retards es justificaran al tutor o a la tutora, i també al professor 
o professora que ho requerisca, en el primer dia de reincorporació a l’institut, per mitjà d’una 
notificació dels pares o mares, o els certificats mèdics o documents oficials pertinents. 
L’acceptació o no dels justificants serà competència del cap d’estudis o de la persona en la 
qual es va delegar. El fet de no presentar la notificació abans mencionada davant del 
requeriment del tutor o la tutora, o d’una professora o d’un professor, podrà ser considerat 
com una falta lleu.  

4. Si durant l’absència d’un alumne o alumna a classe el grup al qual pertany realitzara 
qualsevol tipus de prova o examen, aquell només tindrà dret a ser examinat si presenta un 
justificant mèdic, un justificant de citació oficial o una justificació directa i personal del pare o la 
mare o dels representants legals. Este justificant haurà de ser considerat suficient per part del 
professor o la professora.  

5. El tutor controlarà les absències dels/de les alumnes del seu grup. Cada mes entregarà a la 
Direcció d’Estudis un resum de les absències i els retards dels alumnes del seu grup, amb les 
indicacions que estime pertinents. Quan les absències injustificades d’un alumne/a suposen el 
25% del total de les hores impartides durant un mes, podran considerar-se com una falta greu, 
que serà motiu d’advertència per escrit a la família o responsables legals de l’alumne/a.  

6. Els membres de l’Equip Directiu podran comprovar l’assistència a classe de l’alumnat i, en 
cas d’absència, telefonar les famílies o fer-les sabedores per escrit el mateix dia, per a 
verificar els motius de l’absència.  
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7. El tutor o tutora notificarà a les famílies dels/de les alumnes les faltes d’assistència a classe 
dels seus fills, tant les justificades com les no justificades.  

8. En cas de produir-se convocatòries de caràcter reivindicatiu (vagues, manifestacions, etc.), 
s’aplicaran les normes ja establides en relació a l’assistència a classe.  

9. La Direcció d’Estudis comunicarà als servicis socials de l’Ajuntament corresponent i a la 
Direcció Territorial d’Educació els casos greus d’absentisme escolar. 

 

8. Faltes d’assistència i avaluació  

Sense perjuí de les mesures educatives correctores que s’adopten, davant de les faltes 
d’assistència injustificades, s’establix com a màxim el 30% de faltes per curs, àrea i matèria 
per a no perdre el dret a l’avaluació contínua. Els alumnes i les alumnes que superen este 
percentatge perdran l'esmentat dret. Si l’alumne/a ha perdut el dret a l’avaluació contínua, el/la 
professor/a corresponent determinarà la forma d’avaluar. 

 

9. Decisions col·lectives d’inassistència a classe  

1.  De conformitat amb l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret 
a l’Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 

2/2006, de 3 de maig d’Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes i les 
alumnes a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, 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.  

  

2.  Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels/per les alumnes hauran 
de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas 
que els alumnes o alumnes siguen menors d’edat. 

  

3.  Les decisions col·lectives d’inassistència a classe, a les quals es referix l’apartat anterior, 
hauran d’estar avalades per més de 20 alumnes, de conformitat amb l’article 1.2 de la Llei 
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió. 

  

4.  L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna per a no assistir a 
classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de l’actuació de 
l’alumne o de l’alumna, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones. 

  

5.  L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà d’omplir-se 
d’acord amb el model establit en l’annex II del present reglament. 

  

6.  En tot cas, el centre docent garantirà el dret a assistir a classe i a romandre en el centre 
degudament atés l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes que 
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preveu la legislació vigent, així com els alumnes o les alumnes que no disposen de la 
preceptiva autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores. 

  

7.  Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d’exercir el seu dret de reunió, que 
impliquen la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors o tutores dels 
alumnes o les alumnes, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una 
antelació mínima de 5 dies naturals. 

  

8.  Els centres docents comunicaran als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter previ, les 
decisions col·lectives adoptades pels/per les alumnes respecte a l’exercici del dret de reunió. 

ANNEX II 

Model d’autorització per a pares, mares, tutors o tutores per a la no assistència a classe 
dels seus fills o filles. 

  

  

D............................................................................, pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de 

l’alumna ..........................................., del centre.........................................................en 

aplicació de l’article 34 apartats 4 i 5 del present decret, i als efectes de l’exercici del dret de 

reunió previst en l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a 

l’Educació, AUTORITZE el meu fill o filla per a la no assistència a classe el dia ……………….., 

i EXONERE el centre de les responsabilitats que es pogueren derivar d’esta autorització. 

   

................, a.......... de................... de 200…   

EL PARE, MARE, TUTOR O TUTORA 

  

Signat:.................................. 

  

10. Tipificació de les faltes  

1.  Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries, les conductes tipificades a 
continuació que siguen realitzades pels/per les alumnes dins del recinte escolar o durant la 
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realització d’activitats complementàries i extraescolars, així com durant la prestació dels 
servicis de menjador i transport escolar.  

2.  Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds que, encara 
que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament relacionades 
amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa. Tot això sense perjuí 
de l’obligació, si és el cas, d’informar les autoritats competents les dites conductes. 

  

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. 

 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. 

 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) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés 
d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. 
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 o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i 
companyes. 

 p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

 q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes 
contràries a les normes de convivència. 

 r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. S’inclou llançar 
els desperdicis al terra i no a les papereres. 

 s)  La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que 
estiguen incloses en el seu projecte educatiu. 

 t)  Fumar i/o consumir alcohol. Segons la llei està prohibit fumar en l’interior de tots els edificis 
de l’institut. D’acord amb l’article 30.6.b de la llei 5/2002 de 27 de juny sobre 
Drogodependència i altres Transtorns Addictius i que regula la publicitat, venda i consum 
d’alcohol, està prohibida la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en els 
centres educatius d’ensenyança primària, secundària, especial i esplai. 

 u) La negativa sistemàtica a fer els deures. 

 v) El consum de begudes i/o menjars a les aules del centre, incloent-hi llepolies. La biblioteca 
també es considera una aula del centre. Els/les alumnes podran menjar i/o beure en el pati i 
cafeteria quan les condicions meteorològiques ho permeten. En cas contrari podran usar el 
hall de l’institut. En qualsevol cas es tiraran els desperdicis a les papereres i no al terra. 

 w) No vestir adequadament durant les classes. Per exemple, no portar camiseta i/o anar amb 
gorra seria adequat per a anar a la platja però no per a estar en classe. 

  

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 anteriorment. 

 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 alumnes o 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, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica. 
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 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. 

 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 del centre. 

q) Els alumnes menors d’edat que durant el periode escolar abandonen el centre sense cap 
causa que ho justifique. 

 

11. Imposició de sancions  

A. Mesures educatives correctores 

1. Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, 
tipificades en l’article anterior, el pla de convivència i el reglament de règim interior del centre 
contemplen les següents mesures educatives correctores: 

 a)  Amonestació verbal. 

 b)  Compareixença immediata davant del/la cap d’estudis o el director o la directora. 

 c)  Amonestació per escrit. L’amonestació per escrit serà la forma de donar transcendència 
escrita a les mesures educatives correctores descrites en este article. Quan la seua 
quantificació siga superior a 6, passarà a considerar-se la conducta  de l' alumne/a com a 
conducta greu, i s’hauran de prendre algunes de les mesures educatives disciplinàries 
descrites en el punt B d’este apartat.  
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 d)  Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés 
d’ensenyança-aprenentatge, utilitzats  de forma reiterada durant les activitats que es realitzen 
en el centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores 
legals en presència de l’alumne o de l’alumna. En el cas que l’alumne o l’alumna siga major 
d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva. L’ús d’estos aparells en l’institut 
no està autoritzat en els períodes de classe, per tant han de romandre apagats.  

 e)  Privació de temps d'esplai per un període màxim de cinc dies lectius. 

 f)   Incorporació a l’aula de convivència,  

Les especificacions al voltant de l’aula de convivència:  criteris, condicions, activitats de la 
mateixa, professorat que atén l’aula, orientacions i implicacions dels tutors, estan descrites en 
el document del Pla de Convivència del centre. 

 g)  Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no lectiu. La 
realització d’estes 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, este romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li 
siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o el cap d’estudis 
del centre organitzarà l’atenció a este alumnat. 

 j)   Confiscació d’aquelles substàncies i objectes que es consideren nocives per a la salut. Per 
exemple begudes alcohòliques. 

 k)  Retirada del cigarret o paquet de tabac utilitzats en el centre educatiu. Es retiraran i seran 
tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l’alumne o de l’alumna. En el 
cas que l’alumne o l’alumna siga major d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada 
lectiva.  

 l)  Enviament de l’alumne o de l’alumna amb un treball de classe, al professorat de guàrdia 
encarregat.  

 

m) En cas de conflicte lleu amb algun /a  alumne/a a classe, el/la professor/a convidarà 
l’alumne/a  a eixir de classe i a romandre al corredor durant deu minuts, per tal de mitigar 
l’alteració que estava produint a l’aula. El/la professor/a ha de deixar la porta oberta per poder 
veure i controlar en tot moment l’alumne/a que es troba al corredor.  

  

2. 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 h) i i) serà preceptiu el tràmit d’audiència als alumnes, 
a les alumnes, o als seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d’edat, en un 
termini de 10 dies hàbils.  
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3. Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament executives. 

 

ANNEX I. Mesures educatives correctores davant de conductes contràries a les normes 
de convivència del centre 

  

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

Amonestació verbal El professor o la professora present quan l' alumne/a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

Compareixença immediata dant el/la cap d' estudis o 
el director o la directora  

  

El professor o la professora present quan l' alumne /a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

Amonestació por escrit El professor o la professora present quan l' alumne /a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o d'altres 
aparells electrònics aliens al procés d'ensenyança-
aprenentatge, uitilitzats durant les activitats que es 
realitzen en el centre educatiu. 

El professor o la professora present quan l' alumne /a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

Privació del temps d' esplai per un període màxim de 
cinc dies lectius. 

  

El professor o la professora present quan l' alumne /a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

Realització de tasques educadores per l'alumne/a, en 
horari no lectiu. 

El/la cap d'estudis del centre a proposta del professor o 

professora present quan l'alumne/a realitze la conducta. 

Incorporació a l'aula de convivència del centre. El professor o la professora present quan l' alumne /a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

Suspensió del dret a participar en les activitats 
extraescolars o complementàries que tinga 
programades el centre. 

El/la Cap d'estudis del centre. Serà preceptiu el tràmit 
d'audiència als/les alumnes, o als seus pares, mares, 
tutors o tutores si són menors d'edat , en un termini de 
1o dies hàbils. 

Suspensió del dret d'assistència a determinades 
classes per un període no superior a cinc dies lectius. 

No és delegable, per tant el/la cap d' estudis del centre 
organitzarà l' adequada atenció d' este alumnat. Serà 
preceptiu el tràmit d' audiència als/les alumnes, o als 
seus pares, mares, tutors o tutores si són menors d' edat, 
en un termini de 10 dies hàbils. 

Incautació d' aquelles substàncies i objectes que es 
consideren nocives per a la salut. 

El professor o la professora present quan l' alumne /a 
realitze la conducta contrària a les normes de convivència 
que es tracte. 

  



27 

Reglamento de Régimen Interior del IES El Cabanyal 

B. Mesures educatives disciplinàries 

1.   Davant de les conductes greument perjudicials per a la convivència tipificades en 
l’article anterior, el pla de convivència i el reglament de règim interior del centre contemplen 
les mesures disciplinàries arreplegades en este 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 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, este romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics 
que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o el cap 
d’estudis del centre organitzarà l’atenció a este 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) arreplegades 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 alumna haurà de realitzar els treballs acadèmics que 
determine el professorat que li impartix docència. El/la tutor/a de l’alumne/a s’encarregarà 
del seguiment del procés i del tràfec d’informació entre els/les professors/es i l’alumne/a, 
de manera que l’alumne/a puga realitzar els treballs pertinents així com els exàmens, 
concertant un horari de visites al centre per a poder realitzar-los. 

  

b)  Canvi de centre educatiu. En el cas d’aplicar esta 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 l'esmentada mesura. 

  

c)  Confiscació d’aquelles substàncies i objectes que es consideren nocives per a la salut, 
en el cas de la lletra j) de l’article anterior. 
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12. Circumstàncies atenuants i agreujants  

 

1.    Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant la 
situació de l’alumne o de l’alumna. 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 o de l’alumna, 
per a la qual cosa podran sol·licitar quants informes consideren pertinents amb tal d’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 comportament habitual. 

  

g) La provocació suficient. 

  

3.    Als mateixos efectes es tindran en compte les següents circumstàncies agreujants:  

  

a)  La premeditació. 

  

b)  La reiteració. 

  

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. 
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e)  La publicitat, incloent 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. 

 

13. Reparació de danys materials  

1.     Els/Les alumnes que individualment o col·lectivament causen de forma intencionada o 
per negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic (inclòs 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 seua 
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 esta preveu. 

  

2.  Els/Les alumnes que sostragueren béns en el centre hauran de restituir els béns sostrets, o 
reparar-ne econòmicament el valor. 

  

3.  Els pares, mares, tutors o tutores seran responsables civils en els termes previstos per la 
legislació vigent. 

  

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 perquè inicie l’oportú expedient de reintegrament.  

 

14. Pràctica i recepció de les comunicacions  

1.  La pràctica de les notificacions de les resolucions i actes administratius als/a les alumne, 
els seus pares, mares, tutors o tutores en l’àmbit dels centres docents públics haurà de 
realitzar-se d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú; qualsevol altre tipus de 
comunicació es podrà notificar per altres mitjans, en els termes que es determine 
reglamentàriament. 

  

2.  Els/Les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d’edat, 
estan obligats a facilitar, a l’inici del curs o en el moment de la incorporació a un centre docent, 
l’adreça postal del seu domicili, a fi de ser notificades, si és el cas, les comunicacions 
relacionades amb les conductes que alteren la convivència escolar.  

  

3.  Els canvis que es produïsquen al llarg del curs escolar de l’adreça postal del domicili, així 
com de la direcció electrònica, hauran de ser comunicades al centre en el moment en què es 
facen efectius. 
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15. Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores  

De totes les mesures educatives correctores que s’apliquen quedarà constància escrita en el 
centre, a excepció de les previstes en les lletres a), b) i d), de l’article 11A d’este reglament, 
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 ho registrarà, si és procedent, en el Registre Central d'acord amb el que establix 
l’Orde de 12 de setembre de 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. 

 

16. Material necessari per al desenrotllament correcte de les classes  

El llistat dels llibres de text necessaris per a un determinat curs serà publicat amb la suficient antelació 
abans de començar les classes lectives. 

Per a l’adequat desenrotllament de les classes l’alumne/a haurà de portar els esmentats llibres i el 
material auxiliar corresponent. Este material serà sol·licitat pel/per la professor/a amb la suficient 
antelació. 

Si un/a alumne/a amb dificultats econòmiques no pot accedir als llibres o material, haurà de 
parlar amb els/les professors/es de les assignatures corresponents, i seran els corresponents 
departaments els que faciliten este material a l’alumne/a. 

Si existira qualsevol altra circumstància lògica que no permetera de portar els llibres o el 
material a l’alumne/a, este/a ho notificarà immediatament al/a professor/a. 

 

17. Forma que el/l’alumne/a té per a reclamar  

   

 El procediment per a l’exercici del dret a reclamació de qualsevol tipus és el següent i seguint 
este ordre: 

 Reclamació al professor o la professora amb els aclariments corresponents. Si després 
d’este procediment es manté la reclamació: 

 Reclamació al tutor o la tutora amb els aclariments que calga. Si després d’este 
procediment es manté la reclamació: 

 Reclamació per mitjà d’un escrit dirigit al departament en el termini de tras dies hàbils 
des de la notificació de la reclamació. 

 En el termini d’una setmana el departament revisarà la reclamació. Si cal es constituirà 
una comissió formada pel/la cap de departament, el tutor o la tutora i el professor o la 
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professora responsable en primer lloc de la reclamació. Si després d’este procediment 
es manté la reclamació: 

 El departament emetrà dictamen, signat per tots els membres de la comissió i el 
traslladarà al/la cap d’estudis per a la seua valoració i resolució. Si després d’este 
procediment es manté la reclamació: 

 El dictamen del departament junt amb l’informe del/la cap d’estudis serà traslladat al 
directora o la Directora perquè confirme o rectifique la reclamació. 

 El Director o la Directora notificarà per escrit a la persona interessada en temps i 
manera el resultat de la reclamació segons la llei de procediment administratiu. 

 En darrera instancia, l’alumne/a, si després de la notificació del Director o la Directora 
manté la reclamació,  presentarà una nova reclamació on s’ exposaran els motius de la 
seua persistència al Director o la Directora del Centre, el qual enviarà l’expedient 
complet a la Direcció Territorial de Cultura i Educació. 

 

  

CAPÍTOL VI 

ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL CENTRE 

Introducció 

1. Els òrgans de govern col·legiats, de participació en el control i gestió i de coordinació són: 
l’Equip Directiu, el Consell Escolar, el Claustre de professors, la Comissió de Coordinació 
Pedagògica i els diferents Departaments.  
 
També podran funcionar com a òrgans de coordinació: l’equip de professors d’un grup-classe, 
el grup de professors d’un cicle i el grup de professors d’una etapa educativa.  
 
2.Respecte a les competències i funcions dels òrgans mencionats, s’actuarà d’acord amb el 
que dispose la legislació vigent.  
 
3.El Consell Escolar constituirà les comissions que s’especifiquen en la normativa vigent. 
Estes són les següents: de convivència; de tutoria i orientació; econòmica; permanent i de 
coordinació pedagògica; de menjador i cantina, si es disposa d’eixe servici. El Consell Escolar 
podrà constituir altres comissions per a assumptes específics, respectant la composició 
general de les comissions, establida per la legislació vigent.  
 
4.La C.C.P. estarà integrada pel director, que serà el seu president, el/els cap/s d’estudis, els 
caps dels departaments i actuarà com a secretari/a el/la cap de departament de menor edat.  
 
5.Les competències de la C.C.P. seran les que establisca la legislació vigent. La convocatòria 
de reunions sectorials d’este òrgan serà possible quan els temes a tractar així ho exigisquen.  
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1. Òrgans unipersonals: equip directiu  

 
Director  
Vicedirectora 
1r Cap d’Estudis de Cicles Formatius 
2n Cap d’Estudis de Cicles Formatius 
Cap d’Estudis d’ESO 
Secretari 

 

2. Òrgans col·legiats 
 
2.1. Claustre de professors: 
  
Està format per tot el professorat del Centre. Es reunix, almenys, una vegada cada trimestre i  
el presidix el/la Director/a de l’Institut. S’ocupa de la programació de les activitats docents, així 
com de la coordinació i seguiment dels aspectes acadèmics i pedagògics de la labor 
educativa. 
 
2.2. Consell Escolar: 
 
És l’òrgan col·legiat propi de participació en el govern del Centre. Els seus membres han sigut 
triats com a representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. 
Constituït per representants dels diferents estaments del centre.  
La composició del Consell en nombre és la següent: President de Consell Escolar “director”, 
secretari del centre, 1 cap d’estudis, 8 professors, 1 personal d’adminitració i servei, 5 
alumnes i 6 pares. 
 
S’ocupa de... (Art. 68 del Decret 234/1997 del 2 de setembre) 
 
Se reunirà com a mínim una vegada al trimestre, sent preceptiu una reunió al principi i una 
altra al final de curs. 
 
 
 

3. Òrgans de coordinació docent 
 
Departament d’Orientació 
 
L’orientació és un procés d’ajuda que pretén afavorir el desenrotllament integral de l’alumnat, 
procés que ha d’estar planificat i assumit de manera responsable per tots els estaments 
implicats en la Comunitat Educativa. 
Les funcions d’este departament es referixen en general a les següents grans àrees 
d’actuació: 
 
-         Atenció al procés d’ensenyança-aprenentatge 
-         Orientació acadèmica i professional 
-         Suport tècnic al Pla d’Acció Tutorial 
-         Orientació familiar i personal 
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L' horari d' atenció personal a l' alumne/a serà en les hores de tutoria o en una hora 
concertada. 
L’atenció a pares serà, prèvia sol·licitud.  
 
Departaments didàctics 
  
Integrats pel professorat que impartix una mateixa matèria o assignatura; tenen com a objectiu 
bàsic elaborar les programacions de les ensenyances corresponents, així com formular 
propostes relatives al Projecte Educatiu del Centre, Programació General Anual, Reglament 
de Règim Interior, etc. 
  
Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) 
  
Integrada pel director/a, els caps d’estudis i els caps de departament. En esta comissió es 
concreten i adeqüen els currículums oficials i els principis bàsics de l’activitat docent. 
 
Tutors 
 
Els tutors seran designats pel director/a, a proposta del cap o de la cap d’estudis, 
preferentment entre el professorat que impartisca docència al grup 
  
  

  

CAPÍTOL VII 

DELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

1. Departaments didàctics 

Els departaments didàctics són òrgans de coordinació docent, la missió bàsica dels quals  és 
organitzar i desplegar les ensenyances pròpies de les àrees, matèries o mòduls formatius 
corresponents i les activitats que els siguen pròpies, dins de l’àmbit de les seues 
competències.  
Els departaments didàctics estaran compostos per tot el professorat que impartisca 
l’ensenyança pròpia de les àrees, matèries o mòduls formatius assignats al departament. Els 
departaments organitzaran i activitats complementàries en col.laboració amb la direcció 
d’estudis.  
Respecte a les seues competències i estructura s’actuarà d’acord amb el que dispose la 
normativa vigent.  

 

 

2. Departament d’orientació  
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1. El departament d’Orientació té com a missions prioritàries col·laborar perquè l’orientació 
escolar, la tasca tutorial i l’atenció a la diversitat s’integren en la programació general del 
centre. Ha de convertir-se en el recurs tècnic que permeta recolzar i coordinar l’acció tutorial 
del professorat i l’orientació escolar, acadèmica, vocacional i professional de l’alumnat.  
 
2. La composició, estructura i funcions del departament d’Orientació seran les que establisca 
la legislació vigent. 

3. Departament d’activitats extraescolars  

1. Es constituirà una comissió d’activitats complementàries i extraescolars a fi de proposar, 
organitzar i harmonitzar estes en la planificació educativa del Centre.  
 
2. Formaran part de la comissió representants del professorat dels diferents departaments i de 
l’alumnat del Centre.  
 
3. Respecte a les seues competències, s’actuarà d’acord amb el que dispose la legislació 
vigent.  
 
4. Podrà proposar activitats extraescolars qualsevol estament del Centre: professorat, 
personal no docent, alumnat i representants de pares i mares.  
 
5. Les activitats que afecten tot el Centre hauran d’orientar-se, preferentment, a potenciar la 
convivència entre els membres de la comunitat educativa, la capacitat cognitiva, esportiva, 
cultural i cívica, etc. 
 
6. La realització d’activitats extraescolars haurà de tenir en compte els criteris d’organització i 
coordinació que consten en l’Annex I d’este reglament.  

  

CAPÍTOL VIII 

DEL PROFESSORAT 

  

El professorat complirà allò que dispose la legislació vigent respecte a les seues funcions, 

drets i deures. No obstant això, tindrà especial atenció en:  

 

1. Donar a conéixer als/a les seus/seues alumnes els objectius, continguts i criteris d’avaluació 

de la seua assignatura.  

 

2. Assistir a les reunions dels òrgans i comissions a què pertanga.  

 

3. Col·laborar en la realització de les activitats extraescolars 

 

4. Col·laborar amb el tutor o la tutora en totes les activitats que faciliten el coneixement i 
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l’orientació de l’alumne o l’alumna, així com en el control de l’assistència a les classes.  

 

5. Informar als/a les alumnes i als seus representants legals de tots aquells aspectes que 

afecten el seu desenrotllament educatiu.  

 

CAPÍTOL IX 

DEL PROFESSORAT TUTOR 

  

El professorat tutor atendrà en la seua tasca a tot el que disposa la legislació respecte a les 

seues funcions. No obstant això, tindrà especial atenció en:  

 

1. El professorat tutor informarà els/les alumnes del seu grup de tot allò a què fa referència 

este Reglament.  

 

2. El/La tutor/a és el/la coordinador/a de l’equip docent del seu grup. Per açò, presidirà les 

juntes d’avaluació, reunirà l’equip docent i reunirà els pares i mares dels/les alumnes quan ho 

estime oportú.  

 

3. Atendrà les qüestions que li plantegen els/les alumnes, els seus representants legals o els 

professors i professores del grup.  

 

4. Informarà els representants legals de l’alumnat de les seues absències , així com de 

qüestions referents a la vida escolar fent-ne seguiment en col·laboració amb el Cap d’Estudis.  

 5. Desenrotllarà el pla d’actuació tutorial en la línia que indica la legislació vigent, en 

coordinació amb els serveis psicopedagògics del centre.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL X 
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DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA 

  

1. D’acord amb la legislació vigent, s’establirà un horari de professorat de guàrdia que incloga 

tota la jornada lectiva amb presència d’alumnat en l’institut.  

2. A l’hora de dissenyar l’esmentat horari de guàrdia, la Direcció d’Estudis vetlarà perquè les 

dependències del centre estiguen ateses convenientment en tots els períodes lectius per part 

del professorat necessari. 

3. Són funcions del professorat de guàrdia:  

 

a) Atendre als grups d’alumnes que es troben sense professorat per qualsevol circumstància i 

orientar les seues activitats.  

 

b) Vetlar per l’orde i pel bon funcionament de l’institut.  

 

c) Finalitzat el període de guàrdia, anotar en el full corresponent les absències o retards del 

professorat i qualsevol altra incidència que s’haja produït.  

 

3. A fi d'acomplir estes funcions, el professorat de guàrdia tindrà en compte les orientacions 

següents:  

 

a) Els professors i les professores de guàrdia vetlaran perquè es puga desenrotllar l’activitat 

docent amb tota normalitat; per tant la guàrdia s’iniciarà en el moment just de sonar el timbre.  

 

b) Els professors i les professores de guàrdia evitaran especialment la presència injustificada 

d’alumnes pels corredors, bar, pati, escales d’incendi, i qualsevol altre espai del centre que no 

corresponga amb l’activitat docent.  

 

c) Si algun alumne o alumna patix algun accident o problema mèdic, el professorat de guàrdia 

es responsabilitzarà de la comunicació a la família. En la secretaria i en la consergeria de 

l’institut es disposa dels telèfons i direccions necessaris. A més, seguirà el protocol d’actuació 

que preveu el Capítol XIX del present Reglament. 

 

d) Si falta un professor o professora en qualsevol aula, el professor o professora de guàrdia 

el/la substituirà o arbitrarà les mesures necessàries perquè els alumnes i les alumnes no 

alteren la normalitat acadèmica.  

 

e) En el cas que el nombre de professors i professores de guàrdia siga menor que el nombre 

de professors i professores que falten, caldrà atendre preferentment els grups dels nivells 

inferiors.  

 

f) En el cas d’alteració de la convivència per part d’un/a alumne/a, el professorat de guàrdia, a 
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instàncies del professor/a responsable de la classe en qüestió, actuarà tal com preveu el punt 

5 del Capítol V del present Reglament. 

 

g) Durant les hores d'esplai, els professors i professores de guàrdia vigilaran perquè cap 

alumne o alumna romanga per l’aulari. Així mateix, vigilaran que no hi haja cap incidència en 

els patis i controlaran les portes d’accés als alumnes, segons el que preveu el Capítol V, punt 

3, apartat 3h d’aquest Reglament de Règim Intern.  

 

h) Per a cada període de guàrdia s’establirà un professor/a coordinador/a. Haurà d’organitzar 

les tasques del professorat encarregat de la guàrdia, sobretot quan hi haja grups d’alumnes 

que requerisquen atenció i el nombre de professors o professores de guàrdia siga inferior al 

d’absents. En qualsevol cas, se seguirà el criteri d’atendre amb preferència als grups d’E.S.O..  

 

i) Correspon també al professorat de guàrdia la vigilància dels corredors i les aules buides a fi 

de previndre robatoris de material escolar. 

 

j) Es facilitarà la localització fàcil i ràpida del professorat de guàrdia distribuït pels espais del 

centre per tal d’atendre adequadament qualsevol incidència que es produïsca.  

 

  

CAPÍTOL XI 

DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVICIS 

  

El personal d’administració i servicis haurà d'acomplir allò que dispose la legislació vigent 

respecte a les seues funcions, drets i deures.  

 

1. Són funcions dels conserges:  

 

a) Portar documents i objectes no pesats i organitzar adequadament els materials del centre.  

 

b) Utilitzar les fotocopiadores i altres màquines semblants en benefici de la comunitat 

educativa. 

 

c) Controlar l’accés als edificis i dependències, i atendre al públic. Hauran de demanar la 

corresponent identificació a qualsevol persona que accedisca al recinte, segons s’especifica 

en el Capítol V, punt 3, apartat h del Reglament de Règim Intern. 

d) Obrir i tancar les dependències del centre, amb els treballs inherents. 
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e) Realitzar qualsevol altra tasca o funció pròpia del seu lloc de treball. 

 

2. Són funcions del personal de neteja:  

 

Realitzar tasques de neteja i ordenació del mobiliari de les instal·lacions del centre, tot fent 

servir, si s'escau, maquinària de neteja.  

 

3. Són funcions dels auxiliars administratius:  

 

a) Atendre i informar al públic. 

 

b) Classificar i arxivar documentació.  

 

c) Executar i portar el seguiment dels treballs i procediments administratius de tràmit. 

 

d) Comprovar i supervisar les dades de què disposen.  

 

e) Realitzar qualsevol altra tasca o funció pròpia del seu lloc de treball. 

  

  

 

CAPÍTOL XII 

DELS REPRESENTANTS LEGALS DELS  ALUMNES 

  

1. Les mares,pares i els representats legals dels alumnes i de les alumnes tenen dret a:  

 

a) Participar en aquells òrgans i comissions en els quals s’establisca la seua presència.  

 

b) Ser atesos per la direcció del centre, pel professorat i el/la tutor/a, en les hores establides 

per a tal efecte.  

 

c) Utilitzar les instal·lacions del centre per a realitzar aquelles activitats que vagen en benefici 

de la tasca educativa dels seus fills i filles, sempre que no interferisquen la marxa del Centre.  

 

d) Presentar les queixes, les propostes i els suggeriments que estimen oportunes a la Direcció 

Del Centre, al professorat i al consell escolar, per la via dels seus representants, per a la 

millora de la qualitat de l’ensenyança i per a un millor funcionament del Centre.  
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e) Rebre i sol·licitar informació sobre el procés d’ensenyança-aprenentatge  dels seus fills i 

filles, dels criteris d’avaluació i de qualificació dins del termini i la forma escaient, dels criteris 

de promoció i titulació, de les normes de convivència establides en este Reglament i de tot allò 

que forma part del procés educatiu dels seus fills i filles, bé a través de la Direcció del Centre o 

dels tutors dels seus fills i filles.  

 

2. Les mares, pares i els representats legals dels alumnes i de les alumnes tenen l' obligació 

de:  

 

a) Contribuir de manera decidida a l’educació dels fills i filles.  

 

b) Acudir al Centre sempre que siga requerida la seua presència.  

 

c) Atindre’s als horaris establits pel centre per a realitzar les seues visites.  

 

d) Participar en les activitats que s’organitzen en el Centre on siga requerida la seua 

presència.  

 

e) Facilitar als seus fills i filles el material escolar que el professorat estime necessari per al 

procés d’ensenyança-aprenentatge.  

 

f) Informar-se del rendiment escolar i de la conducta que els seus fills i filles mantenen en 

l’institut.  

 

g) Fomentar en els seus fills i filles l’estima i el respecte per la institució escolar i per 

l’educació, així com per tots els membres de la comunitat educativa.  

 

h) Tornar firmats, en el termini que s’establisca, els butlletins de notes i els resums 

d’absències de l’alumnat o qualsevol altra documentació que el centre envie a les famílies.  

 

3. Les mares, pares i els representats legals podran organitzar-se en associacions de mares i 

pares d’alumnes (AMPA), tal com establix la legislació vigent. Les AMPAS hauran d’estar 

legalment constituïdes i posseir uns estatuts. Estes associacions tenen dret a:  

 

a) Dotar-se d’un reglament de funcionament i triar els càrrecs oportuns de manera 

independent.  

 

b) Utilitzar les instal·lacions del centre per a totes aquelles activitats pròpies de l’associació.  

 

c) Promoure totes aquelles activitats que contrubuïsquen a la millora de la qualitat de 

l’ensenyança i del millor funcionament del centre.  

 

d) Establir els mecanismes de comunicació amb les famílies que estimen oportuns.  

 

e) Conéixer de primera mà les activitats i el funcionament general de l’institut, així com la 
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Programació General Anual i la Memòria Final del Centre.  

 

f) Presentar candidatures diferenciades al Consell Escolar del Centre.  

  

  

CAPÍTOL XIII 

DE l’ÚS DEL MATERIAL MOBILIARI I 
INSTAL·LACIONS 

  

1. L’alumnat que individualment o col·lectivament cause danys de forma intencionada o per 
negligència a les instal·lacions del Centre o al seu material, sense perjuí de les sancions 
disciplinàries previstes al capítol quint, queda obligat a reparar el dany causat o a fer-se càrrec 
del cost econòmic de la seua reparació. L’equip directiu avaluarà econòmicament el cost dels 
desperfectes, que serà satisfet pels responsables dels danys.  

  

2. Igualment, l’alumnat que sostraga béns del Centre haurà de restituir allò sostret. En tot cas, 

el pare o la mare o els representants legals de l’alumnat seran responsables civils en els 

termes previstos per les lleis.  

 

3. La gravetat de les faltes relatives als desperfectes podrà reduir-se per mitjà de la 

col·laboració en el manteniment de les dependències de l’institut.  

 

4. Tots els membres de la comunitat escolar han de col·laborar en el manteniment de la neteja 

del Centre. En aquest sentit una contribució mínima passa per no tirar papers ni deixalles al 

terra, i utilitzar les papereres i contenidors disponibles. Així mateix no s’ha de permetre 

escriure ni ratllar en les parets, en les portes o en el mobiliari del Centre.  

 

5. Atesa la importància de la neteja del Centre, no sobra recordar uns quants consells per al 

seu manteniment:  

 

- No s’han de tirar papers ni deixalles al terra. 

 

- S’han d’usar les papereres i utilitzar els contenidors.  

 

- No s’ha d’escriure ni ratllar en les parets, en les portes, en les cadires, ni en les taules.  
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CAPÍTOL XIV 

SOBRE L’ÚS DE LES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE 

 1.- Les aules i la resta de dependències del Centre servixen per a la formació i educació de 

l’alumnat. Tots els membres de la comunitat educativa en faran un ús adequat a aquesta 

finalitat.  

 

2.- L’ús de qualsevol dependència s’haurà de regir per les normes de respecte cap a la 

dependència i el material que allotja. Qualsevol mal ús o deteriorament conscient de qualsevol 

àrea del centre o del material es considerarà, com a mínim, com a falta greu.  

 

3.- Cada departament tindrà assignades les aules específiques que es corresponguen amb les 

assignatures o les activitats que impartisca. Serà tasca seua determinar les normes d’ús 

d’eixes aules i del material que contenen.  

 

4.- Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà sol·licitar l’ús d’una dependència 

concreta tenint en compte el criteri general que establix el punt 1 del present capítol. Amb 

aquest fi haurà d’adreçar la seua sol·licitud a la Junta Directiva, que es posarà en contacte 

amb el Departament corresponent si es tracta d’una aula específica, o decidirà directament si 

es tracta d’una dependència comuna.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Reglamento de Régimen Interior del IES El Cabanyal 

CAPÍTOL XV 

SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA 

  

1.- Entre les dependències comunes destaca la Biblioteca. La Junta Directiva organitzarà dins 
de l’horari del centre, les hores en què la Biblioteca estarà a disposició de l’alumnat. Les hores 
de dedicació del professorat a la vigilància d’esta dependència figuraran en el seu horari 
personal. L’horari d’obertura de la Biblioteca intentarà cobrir el màxim possible de jornada 
escolar, amb atenció preferent a facilitar el servici de préstec de llibres.  

2.- La Biblioteca és un lloc d’estudi, no de reunió. Per tant, són normes bàsiques per a tots els 
seus usuaris guardar silenci i evitar menjar o beure en la sala.  

3.- Qualsevol professor/a pot utilitzar ocasionalment la Biblioteca i els seus recursos per a 
l’activitat docent, avisant amb antelació suficient el personal responsable. En aquest sentit, 
s’atendran amb preferència les peticions dirigides al foment de la lectura i la difusió dels fons i 
les normes d’ús de la Biblioteca entre l’alumnat. En cap cas es farà servir la Biblioteca com a 
aula per a la docència regular d’una assignatura. 

4.- L’alumnat podrà sol•licitar llibres de dos formes distintes: consulta en la Biblioteca o 
préstec durant un període màxim de dos setmanes (quinze dies).  

5.- En el cas de sol•licitar un llibre per a consulta en la Biblioteca, l’alumnat s’adreçarà al 
personal encarregat o a qualsevol professor/a que estiga de guàrdia en la sala. Els llibres així 
rebuts no podran eixir de la Biblioteca. Acabada la consulta, s’haurà de deixar el llibre a l’espai 
disposat a l’efecte, sense retornar-lo a les prestatgeries. 

6.- En cas del préstec d’un llibre, l’alumne o l’alumna haurà de presentar el seu carnet escolar 
i se li obrirà la corresponent fitxa de préstec.  

7.- La Junta Directiva determinarà les persones responsables de la gestió i dinamització de la 
Biblioteca. En cas que hi haja una persona amb dedicació exclusiva o majoritària a la 
Biblioteca, serà l’encarregada de gestionar el préstec de llibres a l’alumnat. L’equip que 
gestione la Biblioteca serà el responsable, a més, d’avisar els tutors de l’alumnat que no haja 
tornat els llibres prestats. En última instància, transmetrà a la Junta Directiva la relació de 
prestataris amb llibres no tornats perquè execute les sancions corresponents. 

8. La Biblioteca disposa d’unes normes d’ús:  

 

FUNCIONS DE LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca és el lloc on es consulten llibres, es llig, es treballa i estudia. Per tant, S’HA 
DE ROMANDRE EN SILENCI.  

Són funcions de la Biblioteca: 

Estimular en l’alumnat l’hàbit i el plaer de la lectura, i col·laborar amb el professorat en el 
desenvolupament de les activitats que afavorisquen a aquesta finalitat.  
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Contribuir que l’alumnat accedisca a la informació i a altres recursos per a la seua formació 
i aprenentatge. 

      Educar l’alumnat en el correcte maneig i utilització dels fons de la Biblioteca.  

Proporcionar a tots els usuaris el material bibliogràfic necessari per l’acompliment de les 
activitats acadèmiques. 

Atendre, en la mesura que siga possible, els suggeriments dels usuaris: alumnat, 
professorat i altres membres de la comunitat educativa.  

      LA BIBLIOTECA EN CAP CAS SERÀ UNA AULA DE CÀSTIC.  

 

FUNCIONS DEL PROFESSORAT AMB GUÀRDIA  

EN LA BIBLIOTECA 

      Són funcions del professorat:  

1. control de la sala de lectura 

      ha de vetllar per l’acompliment de les normes generals  

      ha de vigilar perquè no se supere el nombre màxim d’usuaris en sala 

 

2.  control de l’ús dels ordinadors 

ha de vetllar per l’acompliment de les normes específiques  

ha d’inscriure a l’alumnat en el llibre de registre i assignar-li un ordinador 

 

3.  servici de préstec i devolucions 

      ha de complir el protocol corresponent 

EN CAP CAS I NI CAP CIRCUMSTÀNCIA L’ALUMNAT PODRÀ ROMANDRE SOL EN 
LA BIBLIOTECA 

 

USUARIS DE LA BIBLIOTECA,  

PERÍODES DE PRÉSTEC I SANCIONS. 

 

Seran usuaris de la Biblioteca tots els alumnes que presenten el carnet d’aquesta. També 
els professors del centre que impartixen-hi classe durant cada curs escolar així com el 
personal no docent que pertanga a la nostra comunitat educativa (administració, 
consergeria, neteja,…). 

Tots els usuaris de la Biblioteca hauran de tindre carnet per a accedir als préstecs. La 
confecció dels carnets així com la seua distribució serà tasca de la persona encarregada 
de la Biblioteca o, si no n’hi ha, de les Direccions d’estudis. 

L’alumnat NO podrà traure els llibres dels Departaments llevat que ho autoritze algun 
professor d’aquests, i en aquest cas, el responsable del préstec serà l’esmentat professor.  

El professorat podrà accedir al préstec de llibres, VHS, DVD, CD, publicacions periòdiques 
o qualsevol altre material en depòsit. 
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PERÍODES DE PRÉSTECS 

 

Usuari Material a la 
seua 

disposició 

Quantitat de 
llibres 

Dies de préstec Freqüència de 
renovació 

Alumnat llibres 2 15 1 

Altres 
usuaris 

llibres 3 20 1 

 

El professorat establirà estos criteris amb la persona encarregada de la biblioteca en 
funció de les seues necessitats. 

 

 

INSTRUCCIONS SOBRE L’ÚS DE LA BIBLIOTECA 

1. La Biblioteca és un lloc de treball i estudi 

      2. En la Biblioteca: 

a) està prohibit menjar o beure 

b) està prohibit escoltar música, utilitzar el telèfon mòbil, reproductors de so, etc. 

c) s’ha de mantindre silenci per a no molestar altres persones. 

d) s’ha d’acomplir i respectar els terminis de préstec dels llibres 

 3. L’usuari de la Biblioteca és responsable:  

   a) del seu lloc de lectura (que ha de quedar net i ordenat  després del seu ús). 

   b) dels llibres que consulta en la sala o es porta en préstec (del deteriorament de la     

   qual se’n farà càrrec). 

Acudeix a la Biblioteca amb el carnet per a ser reconegut com a usuari.   

Els llibres senyalitzats amb un punt roig NO poden traure's de la sala de lectura. 

Consultes en sala: pots prendre els llibres directament de la prestatgeria i després 
d’usar-los, deixa’ls en la taula indicada per a això. 

Préstecs i devolució de préstecs: acudix a la persona encarregada de la Biblioteca 

 

 

 

INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DELS ORDINADORS 

 DE LA BIBLIOTECA 

Els ordinadors estan disponibles per a realitzar consultes  
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NO està permès de jugar, xatejar o visualitzar pàgines que no tinguen a veure amb 
l’activitat acadèmica. 

Està prohibit descarregar i/o instal·lar programari des d’Internet. 

Per a la utilització dels ordinadors, dirigeix-te a la persona encarregada de la 
Biblioteca, qui t’inscriurà en el llibre de registre destinat a això i t’assignarà un ordinador. 

En cada ordinador només podrà treballar una persona.  

El treball en grup amb l’ordinador només estarà permès sota la supervisió directa del 
professorat de guàrdia de Biblioteca.  

 

L’incompliment d’estes normes suposarà l’abandó immediat de la Biblioteca i la 
consideració de falta disciplinària, que serà valorada i sancionada per Direcció 
d’Estudis.  

 

CAPÍTOL XVI 

SOBRE L’APARCAMENT DE VEHICLES 

 

1. Per raons de seguretat i educatives, és necessari que es controle l’accés al pati dels distints 

vehicles per a no reduir l’espai disponible per al descans i les zones esportives. El personal 

del Centre (professors i professores, personal d’administració/serveis i subaltern) que utilitze 

l’aparcament es responsabilitzarà d’obrir i tancar les portes i vetlarà perquè cap alumne o 

alumna abandone el Centre.  

2. El personal del Centre (professors i professores, personal d’administració i serveis i 

subaltern) que vinga a l’Institut amb bicicleta o moto aparcarà al lloc delimitat per a estos 

vehicles. No podrà circular amb estos vehicles pel recinte del Centre. Tant per a accedir-hi 

com per a abandonar-lo, haurà de baixar del seu vehicle i mantindre apagat el motor en el cas 

de les motocicletes. 

3. L’alumnat que vinga a l’Institut amb la seua bicicleta o moto seguirà les mateixes normes 

citades al punt 2 per a accedir i abandonar el recinte del Centre. Aparcarà en el lloc delimitat 

per a estos vehicles i respectarà l’horari d’obertura i tancament d’este espai. No podrà traure 

el seu vehicle fora d’este horari. 

4. En cap cas l’institut es farà càrrec de la custòdia dels vehicles, ni es responsabilitzarà de les 

sostraccions o desperfectes causats en ells.  

5. La utilització de monopatins, patinets, patins, etc, està limitada a l’espai i les hores que la 

Junta Directiva determine. En qualsevol altra circumstància està totalment prohibida, llevat 

que es tracte d’una activitat escolar o de carácter esportiu organitzada pel Departament 

competent. 
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6. La utilització de l’aparcament per a cotxes és d’ús limitat per a professors, professores, 

personal d’administració/serveis i subaltern. 

Nota: Com a mesura cautelar fins que el centre no estiga acavat de contruir, les motos i 

cotxes, tenen l’accés prohibit per l’entrada principal. 

 

 

CAPÍTOL XVII 

SOBRE EL SERVICI DE CAFETERIA 

  

La cafeteria del Centre és un servici que es presta tant a l’alumnat com el professorat durant 

la jornada escolar. L’horari d’obertura i tancament de la cafeteria, així com el calendari de 

funcionament, serà l’adequat per a prestar un servici de qualitat als membres de la comunitat 

escolar.  

 

En la cafeteria, els/les alumnes no podran romandre durant els períodes de classe, llevat que 

els que per les seus circunstàncies especials no estiguen sotmesos a tot l’horari lectiu. 

Tothom que estiga en la cafeteria guardarà les normes més elementals de convivència i tot el 

que dispose al respecte este Reglament. 

En la cafeteria no es podrà vendre ni tabac ni begudes alcohòliques. Tot el món contribuirà 

perquè la cafeteria, com qualsevol altra dependència del Centre, complisca les mínimes 

condicions d’higiene, pulcritud i salubritat.  

  

 

 

 

 

 

CAPÍTOL XVIII 

SOBRE EL PLA D’EMERGÈNCIA 
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Segons la legislació vigent, es redactarà un pla d’emergència per a desallotjar el centre en cas 

de qualsevol eventualitat. Durant el curs es realitzaran els simulacres d’emergència que el pla 

establisca per a comprovar la seua efectivitat.  

  

  

CAPÍTOL XIX 

ACTUACIONS EN CAS D’ACCIDENT 

  

1. Qualsevol membre de la comunitat educativa que detecte un cas d’actuació mèdica haurà 
de comunicar immediatament al professor de guàrdia la incidència per poder actuar-hi d’una 
forma àgil, eficaç i en el menor temps possible, i així, poder resoldre adequadament el cas en 
què ens trobem. En el cas que algun alumne o alumna patisca un accident en el centre durant 
l’horari escolar, se seguiran les instruccions següents: 

a . Si l’accident és lleu i només requerix una xicoteta cura, esta es realitzarà amb el material  
de farmàcia que existix en consergeria i en les distintes dependències del centre.  

  

b. Si la persona accidentada no pot ser atesa en el centre, el professor o professora de 
guàrdia ho notificarà a la família. En el cas que la família no puga fer-se càrrec de l’alumne o 
l’alumna, s’acompanyarà a la persona accidentada al centre hospitalari més pròxim o es 
donarà avís als servicis d’urgència segons el procediment següent: 

a. Els alumnes de primer cicle de l’ESO (1r i 2n ESO) no disposen 
d’assegurança escolar, si es considera oportú una actuació mèdica, en primer 
lloc cal avisar als pares. 

b.      Els alumnes de segon cicle de l’ESO (3r i 4t ESO), batxillerat, i cicles 
formatius disposen d’assegurança escolar en el centre, cal tindre present, que 
 els alumnes disposen de l' assegurança fins als 28 anys, cas que es pot donar 
en cicles formatius. 

c.      En cas de ser alumnes del punt b) es poden produir les circumstàncies 
següents: 
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 Si és greu telefonar a la clínica Sorolla i que es desplace una 
ambulància per a emportar-se a l’alumne. 

 Si no és greu el professor de guàrdia acompanyarà a la clínica 
Sorolla l’alumne, si és possible a peu o en taxi; en cap cas amb el 
cotxe del professor. 

 Si l’alumne és major de 28 anys no es realitzaran actuacions en la 
clínica Sorolla, sinó en el lloc que tinga concertat la persona que cal 
atendre ( Seguretat Social o entitats privades que l’alumne designe).   

 

d. L’assegurança escolar de l’IES El Cabanyal amb els alumnes que en 
disposen, és en la Clínica Sorolla, situada en la C/ Músic Gines. 
  

  

CAPÍTOL XX 

SOBRE EL CONSUM DE TABAC I BEGUDES 
ALCOHÒLIQUES 

  

Segons la legislació vigent: 

1. Està prohibit fumar en l’interior de l’institut. 

D’acord amb l’article 33.d de la llei 5/2002 de 27 de juny sobre Drogodependència i altres 

Transtorns Addictius i que regula la publicitat, venda i consum de tabac, està prohibida la 

venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en els centres educatius 

d’ensenyança primària, secundària, especial i esplai. 

2. Està prohibit introduir o consumir en el centre begudes alcohòliques i substàncies 

psicotròpiques.  

D’acord amb l’article 30.6.b de la llei 5/2002 de 27 de juny sobre Drogodependència i altres 

Transtorns Addictius i que regula la publicitat, venda i consum d’alcohol, està prohibida la 

venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en els centres educatius 

d’ensenyança primària, secundària, especial i esplai. 
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 CAPÍTOL XXI 

SOBRE ACTIVITATS COMPLEMETÀRIES I 
EXTRAESCOLARS 

 
1. Programa d’Activitats culturals, complementàries i extraescolars. 
 
1.1.Fondaments de llei 
 
 
Es permeten descriure entre Activitat Complementària i Extraescolar. 
 
El Decret 200/1997 de 3 de Setembre i en el Decret 234/1997 de 2 de Setembre que 
contempla en Reglament Orgànic del IES. Fa un regulació de les Activitats Complementàries i 
Extraescolars. Desenvolupat mitjançant l’Ordre de 14 de juliol de 1998, per la que es regulen 
les dites activitats i els serveis prestats per els Centres Docents Públics no universitaris i les 
Instruccions de 18 de Desembre de 1998 de la Direcció General de Planificació sobre 
l’Organització de les Activitats Complementàries i Extraescolars. 
Es fa una especial menció de la gestió econòmica d’aquestes activitats potenciant l’autonomia 
dels Centres recollida en la llei 7/1987 de 26 de juny de la gratuïtat del estudis en els centres 
públics i l’autonomia de la gestió econòmica d’aquest Centres i l’Ordre 11 de juliol de 1991 de 
la Conselleria d’Economia i Hisenda i d’Educació i Ciència on es donen instruccions sobre les 
despeses de funcionament i s’ha procedit a regular la gestió econòmica dels serveis que 
poden prestar els Centres Docents, potenciant l’autonomia dels mateixos i la capacitat de 
decisió i organització dels Consell Escolars. 
 
1.2.Naturalesa i  fonament del programa. 
 
Dins de les activitats, les que anomenem complementàries són de tipus curricular i són les 
que s'han desenvolupat pels distints departaments didàctics i la seua finalitat és aconseguir un 
objectiu docent; les extraescolars són de caràcter  educatiu i perseguixen una finalitat mixta 
(cultural, instructiva, de relació,...) i la seua organització  pot dependre dels departaments o de 
qualsevol estament educatiu.  
 
1.3.Objectius generals 
  
Les activitats complementàries i extraescolars de l'Institut Cabanyal pretenen una doble 
finalitat. D'una banda, comprenen aspectes curriculars no abordats en les aules i per una altra 
han buscat la completa formació de l'alumne en un mitjà habitual per a aquest. S'ha tractat 
d'oferir a la comunitat escolar un ampli programa d'activitats per a suplir  les possibles 
carències de l'entorn a través dels recursos humans i materials que estan a disposició del 
Centre. Tot això s'ha aconseguit per mitjà de pedagogies actives amb la participació 
d'alumnes, professors i pares/mares i tutors legals consensuant en tot moment les diverses 
tasques. 
 
1.4.Els objectius proposats són: 
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4. Fomentar les actituds cíviques en tot allò que s'ha relacionat amb el Centre. 
5. Realitzar activitats d'oci i temps lliure encaminades a incrementar els hàbits de 

cooperació, exteriorització de valors, tolerància i voluntarietat. 
6. Sensibilitzar els alumnes sobre les situacions d'injustícia i marginalitat d'alguns 

col·lectius, creant-los consciència de solidaritat. 
7. Organitzar activitats relacionades amb l'educació per a la pau, educació 

mediambiental, igualtat entre sexes i altres possibles temes transversals continguts 
en les programacions dels distints departaments. 

8. Connectar el Centre amb el món exterior per mitjà d'una adequada programació de 
viatges, xarrades, conferències, visites, etc. 

9. Col·laborar amb altres institucions que perseguisquen objectius semblants i unir 
esforços i recursos que permeten un millor compliment dels objectius. 

10. Implicar al nombre més gran de persones en els distints projectes, potenciant 
qualsevol iniciativa de pares, professors o alumnes. 

 
 
 
 
 

 

2. Criteris sobre l’Organització i Coordinació d’Activitats Complementàries i 
Extraescolars aprovats per la cocope del 25/2/04 i el consell escolar del 
13/9/04 
 
2.1. Per a poder dur a terme una activitat fora del Centre, s'han de complir els requisits 
següents: 

a) Estar aprovada pel Consell Escolar. 
b) Disposar del permís del pare/mare o tutor/a dels alumnes menors d'edat que 

participen en l'activitat. Estes autoritzacions són obligatòries i en elles es farà 
constar, a més d'altres informacions, que els alumnes que no assistisquen a 
l'activitat estaran atesos pel professorat i que no s'avançarà matèria. 

c) Tindre coberta la substitució de les classes del professorat que assistisca a 
l'activitat. L'organització d'aquestes substitucions serà responsabilitat de la 
Vicedirecció amb la cooperació del departament afectat. 

 
2.2. Les activitats complementàries proposades pels departaments seran coherents 
amb la programació d'àrea i se sol·licitaran a la Vicedirecció amb una setmana 
d'antelació com a mínim. Una vegada rebuda la sol·licitud, esta es farà pública indicant la 
informació següent: 
 

a) Denominació de l’activitat. 
b) Finalitat de l’activitat. 
c) Data de realització 
d) Lloc i hora d'eixida i arribada de la visita. 
e) Forma del desplaçament. 
f) Quantitat a pagar (si és el cas). 
g) Nombre d'alumnes previst. 
h) Professorat responsable de l'activitat. 
i) Informació sobre les tasques, en el centre, dels alumnes que no participen en 

l’activitat complementària. 
j) Resguard d’autorització per a signatura dels Pares/Mares o Tutors legals. 
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k) Petició fotocopia D.N.I. dels Pares/Mares o Tutors legals (en el cas d’alumnes 
menor d’edat). 

l) Si els alumnes son majors d’edat s’aconseja demanar tanmateix el resguard amb la 
signatura dels Pares/Mares o Tutors legals o la de l’alumne. 

m) També s'especificarà si a la conclusió de l'activitat l'alumnat tornarà directament al 
seu domicili o tornarà a l'Institut acompanyat pels responsables de l'activitat. 

 
3.3. La participació de l'alumnat, per curs, serà superior al 60% del grup / classe. No 
obstant això s'evitaran eixides massives, amb molts cursos, i en cas que es realitzen, el 
professorat responsable haurà de ser suficient: un professor per cada 10 alumnes 
 
3.4. La realització de l'activitat serà supervisada en tot moment pel professorat responsable. 
 
3.5. Quinze dies abans de la 1a i 2a avaluació i 30 dies abans del final de curs, no es 
podran realitzar activitats escolars complementàries. 
 
3.6. En totes les eixides aniran com a mínim 2 professors responsables del grup. 
 
3.7. Es comunicarà i insistirà a l'alumnat que les activitats complementàries són 
obligatòries, sobretot les gratuïtes. No obstant això, l'assistència a activitats 
complementàries d'alumnes amb actituds contràries a la convivència pot ser vetada. 
 
3.8. L'alumnat que no assistisca a l'activitat, estarà atès pel professorat segons l'horari 
habitual. 
3.9. Els criteris per a determinar la indemnització per dietes al professorat que realitze 
activitats extraescolars i complementàries fora del centre són els següents: 
 

a) Tindran dret a indemnització per dietes aquelles activitats que es realitzen fora de l'àrea 
metropolitana de València. 

b) Les dietes només comprendran els subconceptes següents: 
- Restauració. 
- Altres despeses. 

a) Els despeses per transport i hostalatge del professorat així com altres despeses 
generats per l'activitat hauran d'estar inclosos en el pressupost de la mateixa, el qual es 
cobrirà amb aportacions que no procediran dels fons ordinaris del centre. 

b) Les dietes per restauració només es percebran quan el pressupost de l'activitat no 
incloga aquesta despesa. 
La percepció de dietes per restauració es regula d'acord amb les normes següents: 

1. Quan l'hora d'eixida siga anterior a les 15:30 i la tornada siga posterior a 
esta hora però anterior a les 22:00 es percebrà el 50% de la dieta per 
restauració. 

2. Quan l'hora d'eixida siga anterior a les 15:30 i la tornada siga posterior a 
les 22:00 es percebrà el 100% de la dieta per restauració. 

3. Quan l'hora d'eixida siga posterior a les 15:30 i la tornada siga posterior 
a les 22:00 es percebrà el 50% de la dieta per restauració. 

4. Quan l'hora d'eixida i la de tornada siguen anteriors a les 15:00 no es 
percebrà dieta per restauració. 

L'import de la dieta per restauració en activitats realitzades a Espanya és el fixat en el 
Decret 88/2008 de 26 de juny i el valor del qual és el següent: 
 -37’40 Euros/dia 



52 

Reglamento de Régimen Interior del IES El Cabanyal 

L'import de la dieta per restauració en activitats en l'estranger serà el que la normativa 
determine per al país corresponent. 

a) El subconcepte Altres despeses es meritarà per 8,33 Euros/dia d'acord amb l'establit en 
el Decret 88/2008 de 26 de juny, sense necessitat justificants i comprendrà al conjunt 
de despeses que s'entenen comunament com de difícil justificació. 

b) Els Departaments organitzadors d'activitats que generen dietes podran renunciar a les 
mateixes fent-ho constar en la petició d'autorització corresponent. El professorat que 
participe en estes activitats, pertanga o no al Departament organitzador, no percebrà 
indemnització. 

 
3.10. Segons allò que s'ha acordat per la COCOPE en la reunió del 26/11/03 el pagament de 
l'import de les dietes correspondrà el 50% al Departament organitzador i l'altre 50% a 
Despeses Generals. 
 

3. Procediment de subvencions d´Activitats Extraescolars 
 

  Destinació de les subvencions aprovada pel Consell Escolar el 12 de juliol de 2007. 

Activitats 

A. Activitats complementàries 

 
Les subvencions a les activitats complementàries es dedicaran principalment a: 
 
1. Pagament de mitjans de transport: autobusos, bitllets col·lectius, bonobusos i  

bonometres. 
2. Pagament total o parcial d’entrades. 

 
 

B. Activitats extraescolars 

 
Les subvencions a les activitats extraescolars es dedicaran principalment a: 
 
1. Regals dels diversos concursos que el centre puga organitzar. 
2. Materials utilitzats en activitats organitzades pel departament d’activitats 

extraescolars. 
3. Subvenció excursions fi de curs 
4. Subvenció viatges fi de curs.  
 
 

Ajudes llibres i materials 

 
 Estaran destinades a alumnes que per algun problema econòmic familiar no 
poden comprar els llibres de text o determinats materials. 
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Imprevistos 

 
 Ajudes a alumnes que per problemes econòmics no poden anar a una activitat 

complementària. 

 Distribució subvenció Activitats 

 
 El 60% dels ingressos per prestació de serveis que es destinen a activitats es 
distribuirà de la següent manera: 1/3 es destinarà a subvencionar activitats 
extraescolars i els 2/3 restants a les activitats complementaries. 
 La quantitat per a les activitats complementàries es dividirà proporcionalment al 
número d’alumnes en 2 blocs: un per alumnes de Cicles i l’altre per als d’ESO i 
Batxillerat. 

La quantitat corresponent als alumnes de cicles es destinarà a subvencionar 
les activitats complementàries proposades pels departaments de les 4 famílies 
professionals i el de FOL. 
 En cas de l’ESO i Batxillerat, la quantitat es destinarà a subvencionar les 
activitats complementàries proposades pels departaments que imparteixen aquests 
ensenyaments.  
 
 

Distribució subvenció Activitats Complementàries 

 
La comissió econòmica s’encarregaria de distribuir les subvencions a partir 

de les propostes dels departaments procurant que tots els grups puguen rebre 
subvenció. 

 
Nota: per als tutors sobre l’alumnat amb dificultats per adquirir material. 

 
 El 20 % de l’ingrés que els alumnes fan en concepte de prestació de serveis està 
destinat a ajudar a alumnes que per algun problema econòmic familiar no poden 
comprar els llibres de text o determinats materials. Quan es detecte una situació 
d’aquest tipus s’ha de comunicar al Secretari per tal de concretar l’ajuda. 
 
 
Nota: per als caps de Departament sobre la subvenció de les activitats 
complementàries. 
 
 2/3 del 60 % de l’ingrés que els alumnes fan en concepte de prestació de serveis 
està destinat a subvencionar activitats complementàries. 

Cada departament pot proposar a la Comissió econòmica del Consell Escolar 
que determinades activitats puguen ser subvencionades, procurant que siguen 
aquelles que beneficien a la major quantitat d’alumnes. En la proposta s’ha 
d’indicar els grups, nombre d’alumnes aproximat que participaran i cost aproximat 
de l’activitat. 

En qualssevol cas, les activitats proposades per a subvencionar hauran 
d’estar incloses a la PGA. 

La proposta d’activitats a subvencionar s’ha de lliurar al Secretari i la data 
límit per a presentar-la serà el primer dia hàbil d’octubre. 
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La Comissió econòmica del Consell Escolar distribuirà les subvencions a 
partir de les propostes dels departaments procurant que tots els grups puguen rebre 
subvenció fins esgotar el pressupost. 

 

4. Procediment d’actuació, en el cas de suspensió l’Activitat Extraescolar. 

1. Si es suspèn l’activitat els alumnes s’han de quedar al centre. 

 

2. Si l’activitat es suspèn, els alumnes assistents hauran de reprendre les classes amb 

normalitat, els professors  responsables de l’activitat  hauran de fer-se’n càrrec 

d’aquells fins deixar-los ubicats a les seues classes i amb el seu professor corresponent. 

 

3. Ni els professor responsables de l’activitat, ni el professorat en general, ni els 

conserges, ni els membres de l’equip directiu, han de permetre que els alumnes truquen 

per telèfon, als pares, per a que vinguen a replegar al seu fill, com a conseqüència 

d’haver-se’n suspès  l’activitat extraescolar.  

 

4. Hem de tenir en compte que els alumnes no poden trucar amb el seu mòbil des del 

centre.    

 

5. Els alumnes hauran de portar el material necessari per si es suspenen l’activitat 

extraescolar  i guardar-ho en les seues respectives taquilles, per si finalment no es fa 

l’activitat i es reprenen les classes. 

 

6. Els professors que no van a l’activitat no estan eximits de complir el seu horari al 

centre. 

 

CAPÍTOL XXII 

SOBRE ELS CANVIS EN ESTE REGLAMENT 

Este Reglament és susceptible de perfeccionament, per la qual cosa s'establiran els canvis 
que decidisca el Consell Escolar quan així ho acorde per majoria de dos terços dels seus 
membres. En el cas que hi haja alguna modificació de la legislació que afecte este Reglament, 
el canvi s’aplicarà de manera automàtica als articles corresponents.  

  

 

 



55 

Reglamento de Régimen Interior del IES El Cabanyal 

ANNEX. LEGISLACIÓ 

  

-Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació i normes 
complementàries.  
 
- Orde de 23 de gener de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana, per la qual es regula l’exercici del dret de reclamació de qualificacions 
estimades incorrectes en els nivells d’ensenyances no universitàries (DOGV 1.239, de 7 de 
febrer de 1992).  
 
- Resolució de 23 de gener de 1990, de la Direcció general d’Ordenació i Innovació Educativa 
per la qual s’establix el dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes, regulat per 
l’Orde de 23 de gener de 1990 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. (DOGV 1.239, 
de 7 de febrer de 1992).  
 
- Decret 246/1991, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre drets i 
deures dels alumnes dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.  
 
- Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual 
s’aproven instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels centres docents que 
impartixen ensenyances del segon cicle d’Educació Infantil, Preescolar, Primària, General 
Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, 
mantinguts amb fons públics i que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
de la Generalitat Valenciana.  
 
- Orde de 23 d’abril de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre avaluació 
en Educació Secundària Obligatòria (DOGV 2.031, de 25 de maig de 1993).  
 
- Orde de 17 de gener de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre 
avaluació en Batxillerat (DOGV 2.460, d’1 de març de 1995).  
 
- Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels 
centres docents.  
 
- Orde de 20 de setembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la 
qual es modifica l’Orde de 23 d’abril de 1993, sobre avaluació en Educació Secundària 
Obligatòria (DOGV 2.871, de 18 de novembre de 1996).  
 
- Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària (DOGV del 8 de 
setembre de 1997). 

DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes 
no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 
servicios. [2008/4159]. 

- De conformidad con el artículo 127.a), en relación con el artículo 120.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Consejo Escolar del centro será el órgano 
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competente para la aprobación del reglamento de régimen interior de los centros docentes 
públicos. El reglamento de régimen interior no podrá tipificar conductas disciplinarias ni 
establecer procedimientos sancionadores distintos a los previstos en el presente Decreto. 

  

- Queda derogado el Decreto 246/1991, de 23 de diciembre, del Consell, sobre derechos y 
deberes de los alumnos de los centros docentes de niveles no universitarios de la Comunitat 
Valenciana, y cuantas normas de igual o menor rango se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

ANNEX. DOCUMENTS NOUS 

1. INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LES GUARDIES . 

 
Instrucciones para la realización de las guardias.  

 
 
COORD- Coordinador de la guardia. 
 
 

 Tendrá que dirigirse en primera instancia a la sala de profesores. 

 Recogerá el parte de firmas e incidencias del profesorado y del  alumnado. 

 Seguidamente verificará, acudiendo a todos los puestos de guardia de todo el centro, 
que los profesores se encuentran en los lugares destinados  para las mismas y procederá a 
que se firme el parte de  incidencias. 

 Recogerá de cada profesor de guardia de las diferentes estancias las posibles 
alteraciones del orden (falta de un profesor e incidencias de alumnos) para poder actuar y 
corregir la falta. 

 Se dará una vuelta por los patios del centro para comprobar que no hay alumnos fuera 
de sus clases. 

 Una vez realizada la ronda, localizado los problemas y coordinado con los demás 
profesores de guardia, —el Coordinador de las guardias— ha de volver a la sala de 
profesores para dejar el parte de firmas e incidencias. 

 De este modo, el siguiente coordinador de las guardias, —dispondrá— en la sala de 
profesores de la información correspondiente a las incidencias de la hora anterior y podrá 
comunicar a los diferentes profesores de guardia de las diferentes estancias  los posibles 
focos de conflicto. 

 El coordinador de la guardia y los profesores situados en cada uno de los pasillos del 
ala norte, se podrán comunicar entre ellos, a través del los teléfonos que se encuentran en 
la sala de profesores y en las taquillas de cada planta, junto al puesto de guardia, (estas 
taquillas se abren con la llave de aula). 

 
 
 
 

MARCAR 
 

 114 PARA LLAMAR CONSERJERÍA 

 129 PARA LLAMAR PLANTA 1ª 

 130 PARA LLAMAR PLANTA 2ª 

 131 PARA LLAMAR PLANTA BAJA 
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 132 PARA LLAMAR PLANTA 3ª 

 134 PARA LLAMAR SALA PROFESORES 
 
 

 
 
 

HORAS DE CLASE 
 

COORD- Coordinador de la guardia.                     
P-NB- Planta baja bloque norte.                       
P-N1- Planta 1 bloque norte.                              
P-N2- Planta 2 bloque norte.                                                                     
P-N3- Planta 3 bloque norte.                                  
P- SUR- Pabellón sur.  Pasillo de la planta baja y del primer piso. 
                        

            El coordinador  se ocupará de que todos los grupos en los que falte el profesor, estén 
atendidos por un profesor de guardia. 

El coordinador  se dará una vuelta por los patios del centro para comprobar que no hay 
alumnos fuera de sus clases. 

El primer profesor en atender  un grupo será el asignado a la planta en la que se produzca 
la incidencia.  

Si se deben atender más grupos, se asignará a los profesores de guardia de las plantas 
inferiores o superiores más próximos, pudiendo también pedir la colaboración del profesor asignado 
en la biblioteca. 

El coordinador de la guardia también podrá  atender los grupos en los falte profesor. 
En los casos de dos profesores  ubicados en el mismo espacio, ambos  deben permanecer 

en el lugar asignado.  
Durante la realización de actividades extraescolares los profesores que no la realizan, deben de 

cumplir su horario, con los alumnos que no van a la actividad o reforzando la guardia, atendiendo a los 
grupos que se han quedado sin profesor. 

En caso de falta de profesores de guardia para atender a los grupos que se encuentran sin 
profesor, los profesores asignados a la biblioteca deberán de reforzar la guardia. 

 
 

RECREO 
 

Se asignan dos nuevas localizaciones durante la hora del recreo. 
 
  COORD- Coordinador de la guardia.             
  PA-BI- Pasillo Biblioteca. 
  PUER- Puerta de entrada al IES. 
  HALL PA-BI- Hall y acceso al pasillo de la biblioteca. 
  PATIO SUR- 
  PATIO CEN N- Patio central y norte 
  PA-ACRIS- Pasillo acristalado. 
  PABELLÓN NORTE.  TALLERES CICLOS. 

 
COORD- Coordinador de la guardia. Recoge el libro de guardia y pasa por los espacios en los que 
se encuentran los compañeros para que firmen, si falta de algún profesor anotará la incidencia y 
atenderá su puesto. 
PA-BI   Pasillo Biblioteca.      El profesor asignado debe de permanecer en el pasillo entre la sala de 
profesores y la biblioteca, evitando que los alumnos utilicen este espacio como zona de juego y 
observando el buen uso de los baños junto a la sala de profesores. 
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PUER- Puerta de entrada al IES. Los alumnos menores de edad no deben de salir si no están 
autorizados para ello, en su carnet escolar deben de llevar un cuño donde indique si es mayor de edad 
o si está autorizado. 
HALL PA-BI- Hall y acceso al pasillo de la biblioteca. No permitir a los   alumnos el  acceso por este 
pasillo a la biblioteca ni a los baños. Se accederá por la puerta lateral. 
PATIO SUR- Atender la zona de patio sur. 
PATIO CEN N- Atender el patio central y norte. 
PA-ACRIS  Pasillo Acristalado.  Permanecer en el pasillo que une los pabellones norte y sur y evitar 
que los alumnos lo utilicen como zona de juego. 
PABELLÓN NORTE.  TALLERES CICLOS.  Al inicio comprobar que no quedan alumnos por las 
plantas superiores ni en la zona de talleres de ciclos permanecer controlado estos dos espacios 

 

 

 
Instrucciones para la realización de las guardias.  

 
 
COORD- Coordinador de la guardia. 
 
 

 Tendrá que dirigirse en primera instancia a la sala de profesores. 

 Recogerá el parte de firmas e incidencias del profesorado y del  alumnado. 

 Seguidamente verificará, acudiendo a todos los puestos de guardia de todo el centro, 
que los profesores se encuentran en los lugares destinados  para las mismas y procederá a 
que se firme el parte de  incidencias. 

 Recogerá de cada profesor de guardia de las diferentes estancias las posibles 
alteraciones del orden (falta de un profesor e incidencias de alumnos) para poder actuar y 
corregir la falta. 

 Se dará una vuelta por los patios del centro para comprobar que no hay alumnos fuera 
de sus clases. 

 Una vez realizada la ronda, localizado los problemas y coordinado con los demás 
profesores de guardia, —el Coordinador de las guardias— ha de volver a la sala de 
profesores para dejar el parte de firmas e incidencias. 

 De este modo, el siguiente coordinador de las guardias, —dispondrá— en la sala de 
profesores de la información correspondiente a las incidencias de la hora anterior y podrá 
comunicar a los diferentes profesores de guardia de las diferentes estancias  los posibles 
focos de conflicto. 

 El coordinador de la guardia y los profesores situados en cada uno de los pasillos del 
ala norte, se podrán comunicar entre ellos, a través del los teléfonos que se encuentran en 
la sala de profesores y en las taquillas de cada planta, junto al puesto de guardia, (estas 
taquillas se abren con la llave de aula). 

 
 
 
 

MARCAR 
 

 114 PARA LLAMAR CONSERJERÍA 

 129 PARA LLAMAR PLANTA 1ª 

 130 PARA LLAMAR PLANTA 2ª 

 131 PARA LLAMAR PLANTA BAJA 

 132 PARA LLAMAR PLANTA 3ª 

 134 PARA LLAMAR SALA PROFESORES 
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HORAS DE CLASE 
 

COORD- Coordinador de la guardia.                     
P-NB- Planta baja bloque norte.                       
P-N1- Planta 1 bloque norte.                              
P-N2- Planta 2 bloque norte.                                                                     
P-N3- Planta 3 bloque norte.                                  
P- SUR- Pabellón sur.  Pasillo de la planta baja y del primer piso. 
                        

            El coordinador  se ocupará de que todos los grupos en los que falte el profesor, estén 
atendidos por un profesor de guardia. 

El coordinador  se dará una vuelta por los patios del centro para comprobar que no hay 
alumnos fuera de sus clases. 

El primer profesor en atender  un grupo será el asignado a la planta en la que se produzca 
la incidencia.  

Si se deben atender más grupos, se asignará a los profesores de guardia de las plantas 
inferiores o superiores más próximos, pudiendo también pedir la colaboración del profesor asignado 
en la biblioteca. 

El coordinador de la guardia también podrá  atender los grupos en los falte profesor. 
En los casos de dos profesores  ubicados en el mismo espacio, ambos  deben permanecer 

en el lugar asignado.  
Durante la realización de actividades extraescolares los profesores que no la realizan, deben de 

cumplir su horario, con los alumnos que no van a la actividad o reforzando la guardia, atendiendo a los 
grupos que se han quedado sin profesor. 

En caso de falta de profesores de guardia para atender a los grupos que se encuentran sin 
profesor, los profesores asignados a la biblioteca deberán de reforzar la guardia. 

 
 

RECREO 
 

Se asignan dos nuevas localizaciones durante la hora del recreo. 
 
  COORD- Coordinador de la guardia.             
  PA-BI- Pasillo Biblioteca. 
  PUER- Puerta de entrada al IES. 
  HALL PA-BI- Hall y acceso al pasillo de la biblioteca. 
  PATIO SUR- 
  PATIO CEN N- Patio central y norte 
  PA-ACRIS- Pasillo acristalado. 
  PABELLÓN NORTE.  TALLERES CICLOS. 

 
COORD- Coordinador de la guardia. Recoge el libro de guardia y pasa por los espacios en los que 
se encuentran los compañeros para que firmen, si falta de algún profesor anotará la incidencia y 
atenderá su puesto. 
PA-BI   Pasillo Biblioteca.      El profesor asignado debe de permanecer en el pasillo entre la sala de 
profesores y la biblioteca, evitando que los alumnos utilicen este espacio como zona de juego y 
observando el buen uso de los baños junto a la sala de profesores. 
PUER- Puerta de entrada al IES. Los alumnos menores de edad no deben de salir si no están 
autorizados para ello, en su carnet escolar deben de llevar un cuño donde indique si es mayor de edad 
o si está autorizado. 
HALL PA-BI- Hall y acceso al pasillo de la biblioteca. No permitir a los   alumnos el  acceso por este 
pasillo a la biblioteca ni a los baños. Se accederá por la puerta lateral. 
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PATIO SUR- Atender la zona de patio sur. 
PATIO CEN N- Atender el patio central y norte. 
PA-ACRIS  Pasillo Acristalado.  Permanecer en el pasillo que une los pabellones norte y sur y evitar 
que los alumnos lo utilicen como zona de juego. 
PABELLÓN NORTE.  TALLERES CICLOS.  Al inicio comprobar que no quedan alumnos por las 
plantas superiores ni en la zona de talleres de ciclos permanecer controlado estos dos espacios 

 

 

 2. INSTRUCCIONS. NORMES DEL BANC DE LLIBRES  

Consideracions generals 

El Banc de llibres és un projecte cooperatiu que promou l’educació en valors de caràcter 
social, solidari i ecoambiental i permet que els alumnes puguen rebre en préstec llibres de 
text. 

Tots els beneficiaris tenen l'obligació de cooperar per a realitzar feines de manteniment dels 
llibres que han tingut en préstec durant el curs quan així siguen requerits pel Banc. 

El desenvolupament adequat del projecte requereix la implicació de tota la comunitat 
educativa per a garantir el compliment de les normes de conservació dels llibres.  

Els llibres seran revisats al final de curs i el resultat es publicarà a la web del centre i als 
taulers d'anuncis. 

Els articles 9, 10 i 11 de l'Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la creació i posada en funcionament de 
bancs de llibres de text, estableixen que les famílies tenen l'obligació de fer un ús adequat i 
acurat dels llibres de text dels quals disposa gratuïtament en règim de préstec així com de 
reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs o en el moment que cause baixa del 
centre. 

La no entrega de llibres o la pèrdua dels mateixos, així com els desperfectes que els facen 
inservibles tenen la consideració de danys del material propietat de l'administració  

En conseqüència és d'aplicació l'article 31 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre 
la convivència en els centres docents no universitaris i sobre els drets i deures de l'alumnat, 
que fa referència a la reparació de danys materials i que estableix que l'alumnat que cause 
danys queda obligat a reparar el dany o fer-se càrrec del cost econòmic de la seua reparació. 

 

Normes d'ús i conservació 

- S'han de posar fundes als llibres que no en tinguen. 

- Si el llibre s'ha rebut amb fundes, s'haurà de tornar amb fundes. 

- En cap cas s'utilitzarà plàstic adhesiu per folrar els llibres. 
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- En el Livre de l'élève o en l'Student book no s'ha d'escriure res, ni tan sols a llapis. Els 
exercicis proposats al llibre s'han de fer en una llibreta. 

- No s'ha subratllar ni escriure res en els llibres. Com alternativa es recomana fer les 
anotacions en fulls apart, utilitzar marcadors de pàgina o posar post-it amb anotacions. 

- Si es vol posar el nom en el llibre, s’haurà d'escriure en una etiqueta introduïda, no apegada, 
en l'interior de la funda. No utilitzar etiquetes adhesives en l'exterior de la funda. 

- Al final de curs, tots els llibres rebuts en préstec s'han de retornar, encara que l'alumne vaja 
a repetir. 

- Si a la fi del curs no es torna la totalitat dels llibres o entre els retornats hi ha alguns afectats 
per mal ús, això suposarà l’obligació de fer la reposició dels llibres corresponents. 

 

Condicions que s'han de complir per continuar en el Banc de libres 

Els llibres del Banc s'han de retornar en la data que es determine al final de curs o abans del 
final de curs si es causa baixa en el centre.  

La retenció total o parcial de llibres suposarà que l'alumne no siga beneficiari del Banc el 
següent curs. 

La continuïtat en el Banc el curs següent queda condicionada al resultat de la revisió dels 
llibres retornats. 

El llibres que hagen quedat inservibles per negligència del beneficiari hauran de ser reposats 
per este. 

El beneficiari també està obligat a reposar aquells llibres que haja perdut.  

En el cas de llibres formats per volums que no es venguen per separat, la pèrdua d'un volum 
suposarà la reposició del llibre sencer. 

Els llibres perduts o inservibles s'han de reposar, preferiblement, en el moment de retornar el 
lot.  

Després de la revisió dels lots es publicarà a la pàgina web del centre i als taulers d'anuncis 
un llistat, que complirà els requisits de privacitat establerts a la LOPD, on s'indicarà si s'han 
detectat o no incidències en el lot retornat pel beneficiari. 

En els casos que no s'hagen detectat incidències, els beneficiaris continuaran en el Banc el 
curs següent. 

Si es detecten incidències, la continuïtat queda condicionada a la seua solució. 
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Reposició de llibres 

La reposició es podrà fer aportant un llibre nou o abonant l'import dels llibres afectats, de 
conformitat amb el que s'exposa a l'apartat de Consideracions generals. 

Fiances de lots de llibres 

L'alumnat de 4t ESO haurà de dipositar una fiança de 100 € per a poder rebre els llibres. 

La fiança es retornarà una vegada s'haja comprovat que en el lot no hi ha incidències o en cas 
d'haver-les s'hagen resolt. 

 

 3. INSTRUCCIONS. PATINETS EN EL CENTRE 

En reunió de Claustre de 13 de novembre de 2019 i Consell Escolar de 14 de 
novembre de 2019 s’arriba al següent acord: que pel bé i bon funcionament del centre tots 
tipus de patinets tant elèctrics con no elèctrics, no puguen ser introduïts a les aules.  

Per la qual cosa, hauran de ser  posats als mateixos llocs on es deixen les bicicletes, 
no obstant això s’ha esmentat d’instal·lar més suports per a deixar-los en la zona 
d’aparcament de bicicletes. 

s’acorda que s’informe l’alumnat de la prohibició d’introduir els patinets, es done un 
termini de dues setmanes a fi que tots siguen sabedors i es puguen proveir de cadenats i que 
mentre no estiga instal·lat el suport per als patinets es deixen lligats als suports per a les 
bicicletes.  

 

 4. INSTRUCCIONS DEL DRET A OBTINDRE CÒPIA DELS EXÀMENS O INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ. 
 
Arran del suggeriment del Síndic de Greuges plantejat sobre el dret de l'alumnat o els seus 
representants legals d'obtindre còpia dels exàmens realitzats en els supòsits de no 
reclamació, cal assenyalar: 
 
NORMATIVA RELACIONADA: 
 
1. El 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 serveis, regula en l’article 16 el dret a 
l'objectivitat en l'avaluació. 
2. L'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, 
per la quales regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, s’estableix el 
procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i les decisions de promoció, de 
certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga. 
3. L’Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els 
ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana regula en 
l’article 6 el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació. 
Aquesta última norma a més de fer referència a les dues anteriors especifica que en els 
centres públics será aplicable el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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En el tema que ens interessa, sobre la possibilitat d'obtindre còpies dels exàmens realitzats 
pels interessats, independentment que es tracte d'un procediment de reclamació de 
qualificacions cal tindre en compte que efectivament en l’article 53.1 de la Llei 39/2015, d’1 de 
octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions públiques, s'estableix el 
següent: 
«Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento 
administrativo, tienen los siguientes derechos: 
 
a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados (...) Asímismo, también tendrán derecho a acceder y a 
obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. (...)» Considerant 
de plena aplicació en l’àmbit acadèmic les prescripcions de l’esmentada Llei, en les quals es 
delimita el contingut del dret d’accés a arxius i documents, es fa extensiu el dret a obtindre 
còpies dels documents en relació amb els que exerciten el referit dret en l’àmbit acadèmic. (En 
aquest cas el dret de les persones interessades a obtindre còpia dels exàmens o proves 
d'avaluació realitzats). 
 
EN CONSEQÜÈNCIA: 
 
Tot el professorat te l'obligació, d'entregar còpies dels exàmens o instruments d'avaluació 
realitzats als interessats o els seus representants legals en el cas que els sol·liciten, 
independentment dels supòsits de reclamació regulats en la normativa vigent. 
 
PROCEDIMENT PER A L’ENTREGA D’EXAMEN A L’INTERESSAT: 
 
1. Instància dirigida l’administració del centre per part de l’interessat, es remarca que 

l’interessat haurà de ser: alumnes major d’edat, mares/pares o tutores/tutors legals de 
l’alumne del centre menors d’edat.   

2. Cada instància dona lloc a una demanda de copia d’examen. 
3. L’administració del centre en una termini màxim de deu dies hàbils es posarà en contacte 

amb la/el professora/professor per a informar-li del fet de la reclamació d’entrega 
d’examen. 

4. La/el professora/professor en un termini màxim de deu dies hàbils es posarà en contacte 
amb la/el sol·licitant per a facilitar-li la copia d’examen. 

5. Per part La/el professora/professor se li ha de fer signar al sol·licitant un document com 
que ha rebut el que demandava en la sol·licitud. 

6. Nota: aquest procediment ha segut aprovat pel Claustre de professor i Consell Escolar i va 
ser tractat  

 
 
 
 5. MESURES TEMPORALS DEGUDES AL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT. 
 

NORME

S 

COVID 

Add 7.19. Mesures temporals degudes al PCC 

Convivèn

cia 

Add Mientras permanezca activo el PCC, estas normas prevalecerán sobre normas de 

convivencia anteriores. Estas normas son de obligado cumplimiento para toda la 

comunidad educativa. 
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Convivèn

cia 

Add Podrán ser motivo de sanción las siguientes actuaciones contrarias a la normativa 

reflejada en el PCC: 

- No llevar mascarilla de forma correcta o hacer uso de una mascarilla no 

adecuada a la especificación UNE 0065-2020. 

- No seguir los itinerarios marcados para desplazarse por el centro si un profesor 

no indica lo contrario, incluidas las puertas de entrada y salida al centro. 

- Permanecer en espacios no correspondientes según el horario asignado. 

- Permanecer durante el patio en una zona delimitada no correspondiente al color 

asignado al alumno. 

- No respetar las indicaciones de aforo máximo de un aula/sala/lavabo. 

- Salir del aula al pasillo sin necesidad de cambio de aula o permiso o indicación 

del profesorado 

- Entrar en un aula/sala/estancia que no corresponde por horario o indicación del 

profesorado 

- Coger/manipular objetos de otras personas sin su consentimiento. 

- Hacer uso incorrecto de los productos de desinfección que por normativa del 

PCC se reparten por el centro. 

- No mantener, siendo posible, la distancia mínima de 1,5 m respecto a cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

- Hacer burla de otras personas de la comunidad educativa, estigmatizando en 

relación al COVID-19. 

- Cualquier otra acción que pueda ser perjudicial para la integridad y la salud de 

los miembros de la comunidad 

-  

Convivèn

cia 

Add Serán ser motivo de sanción inmediata las siguientes actuaciones graves contrarias a la 

normativa reflejada en el PCC: 

- Negarse a llevar mascarilla correctamente en espacios cerrados del centro 

educativo 

- Negarse a llevar la mascarilla correctamente en espacios abiertos sino es 

comiendo y manteniendo la distancia mínima necesaria. 

- Negarse a utilizar gel hidroalcohólico o desinfectar las zonas comunes que 

indique el profesorado al entrar en una estancia. 

- Entrar conscientemente en espacios no autorizados o en una sala/aula que no 

corresponda por horario o indicación del profesorado.  

- Coger/manipular objetos de otras personas sin su consentimiento para 

transgredir de forma consciente las medidas de seguridad e higiene establecidas 

en el PCC. 

- Hacer burla reiterada y pública de miembros de la comunidad educativa, 

estigmatizando en relación al COVID-19. 

- Hacer uso incorrecto de las papeleras cerradas y su contenido. 

- Dañar o retirar conscientemente la mascarilla de otra persona será considerado 

una conducta grave 

- Cualquier otra acción que pueda perjudicar o perjudique gravemente la salud y 

la integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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De forma general:  
1º Amonestación, considerada falta leve, implica el cumplimento de la norma, si se niega entonces se le 

realiza una segunda amonestación. 

2º Amonestación, se considera falta grave implica el cumplimento de la norma, si se niega entonces se le 

realiza una tercera amonestación. 

3º Amonestación, implica una falta muy grave implica la expulsión de centre inmediata con medidas 

cautelares. 

 

Nota: vamos a extraer esta plantilla de forma que todo el profesorado la tenga y pueda poner una cruz 

donde corresponda, abra lugar para el nombre del tutor y luego este modelo lo tendréis que entregar al 

correspondiente jefe de estudios.   

 

 6. l’ÚLS DELS MÒBILS. 
 

A causa de la controvèrsia existent sobre l'ús de mòbils en classe i basant-se en l'article 35.m, 
35.n i 36.1.d del 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 serveis, el professorat que 
imparteix docència en els grups de FPB acorda: 

• Queda prohibit l'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al 

procés d'ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. 

• Per a assegurar l'èxit de la mesura, l'alumnat haurà de deixar el mòbil en un espai destinat per 

a tal propòsit, taula, safata, etc., en entrar a l'aula o taller. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar 
l'ús d'aquests dispositius, ja que d'estar en possessió de l'alumnat i en vista d'esdeveniments 
previs, això desencadenaria en una constant interrupció de l'activitat docent, per incompliment de 
la norma, per a sol·licitar que deixe d'utilitzar-se o penalitzar el seu ús. 

Davant les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, tipificades 
anteriorment, el pla de convivència i el reglament de règim interior del centre, es podrà retirar el 
telèfon mòbil, aparell de so o qualsevol aparell electrònic alié al procés d'ensenyament-
aprenentatge. Si l'alumnat es negara a entregar el mòbil, es procedirà a l'expulsió de classe, 
registre en part d'incidències i es dirà a la família perquè vengen per l'alumne/a. El dispositiu es 
retirarà apagat i serà retornat als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l'alumne o 
de l'alumna. En cas que l'alumne o l'alumna siga major d'edat, se li retornarà una vegada 
finalitzada la jornada lectiva. No obstant l'anterior, l'ús d'aparells electrònics en el recinte dels 
centres docents es podrà prohibir, sempre que no siguen necessaris per a portar acabe les 
tasques docents, si així ho contempla el reglament de règim interior del centre.  
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