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1. INTRODUCCIÓ  

El Reglament de règim interior de l'IES Fray Ignacio Barrachina és un conjunt de regles i normes que 

regeixen el funcionament del nostre centre, de manera que s'arrepleguen els components de la nostra 

comunitat educativa, així com els seus drets i deures i la interacció entre les distintes parts, per a establir 

de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar. 

Es tracta d’un conjunt de directrius que faciliten i canalitzen la participació dels seus membres i, per tant, 

la seua influència en la vida acadèmica. El compliment de les mateixes beneficia a tots, ja que el respecte 

del reglament garanteix la protecció de cada u dels membres com a individu i de cada col·lectiu que integra 

la comunitat educativa. És fonamental que cada col·lectiu tinga clares les seues obligacions i, així mateix,  

siga conscient dels seus drets.  

L'estructura organitzativa del centre es fonamenta en tres tipus d’òrgans: els òrgans de participació, els 

òrgans de govern i els òrgans de coordinació didàctica. Els òrgans de govern i els òrgans de participació 

són els garants d’un funcionament democràtic en el qual cada col·lectiu pot fer sentir la seua veu i exercir 

la seua influència. En esta mateixa línia, els òrgans de coordinació didàctica permeten una acció educativa 

consensuada.  

Les normes de convivència són uns principis bàsics que ens permeten regular la vida quotidiana del centre 

a fi de prevenir conflictes i de que l'activitat acadèmica es porte a terme d'una manera fluida i efectiva. El 

règim disciplinari s’encarrega de regular les conductes contràries a les normes de convivència i la seua 

correcció.  

El reglament aborda també qüestions tan bàsiques com l'avaluació, qualificació i promoció dels alumnes, 

així com els procediments d'avaluació del propi reglament. 

 

1.1. Justificació i objectius del Reglament de règim interior i del centre 

L’objectiu primordial de la present norma no és un altre que dotar-nos d’un marc de convivència que ens 

permeta el ple desenrotllament dels objectius i fins establerts en el PEC i d’acord amb la normativa vigent. 

La comunitat educativa de l’IES Fray Ignacio Barrachina, formada per professorat, pares i mares, alumnat 

i personal d’administració i serveis, considera, com a objectius principals de la seva missió educativa, els 

següents: 

a) L’aprenentatge de la convivència dins d'un col·lectiu social 

● La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la llibertat dins dels 

principis democràtics de convivència.  

● L’educació cívica-social i el foment del respecte mutu i l’estimació i el coneixement de l’entorn. 

● Fomentar el respecte a la dignitat i als drets de les persones, les quals, en el context immediat, són 

els propis companys i companyes de classe i de l’institut, el professorat i tots aquells que treballen 

al centre. Aquest respecte ha de crear un clima de convivència solidari, afectiu i respectuós. 

● Proporcionar tot tipus d'activitats culturals i esportives proposades per la comunitat educativa i 

dirigides a fomentar la relació entre l'alumnat, entre alumnes i professors/es i amb alumnes d'altres 

centres. 

● La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

b) El desenvolupament de la personalitat individual en el terreny més adequat a les característiques 
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personals 

● Foment de la iniciativa de l’alumnat en les activitats més escaients a la seva manera de ser.  

● Foment de l'esperit analític i la capacitat crítica. 

● Preparació per a participar activament en la vida social i cultural. 

● Foment de l'adopció de responsabilitats en el treball i en el si de la comunitat. 

 

c) L’adquisició de coneixements i d’hàbits de treball intel·lectual, expressió artística motriu, que permeten 

l'individu accedir a nivells d'estudis superiors o que li permetin la preparació per a afrontar la realitat 

social del treball. 

● Adquisició d’hàbits de treball, que comprendran diversos aspectes:  

o Hàbits de raonament.  

o Hàbits de concentració en el treball. 

o Utilització adequada de formes d'expressió oral, escrita, gràfica, plàstica i motora. 

o Tècniques d'estudi específiques de cada matèria.  

o Adquisició de coneixements i capacitat d'aplicació. 

● Adquisició d’hàbits motrius, higiènics i de la salut, hàbits que siguin perdurables. 

● Consecució d'uns objectius mínims d'adquisició de coneixements i d'experiències concrets en cada 

matèria, fixats pels respectius departaments, tenint en compte que el programa és orientatiu i que 

pretén que l’alumnat estigui preparat per plantejar-se i analitzar qüestions concretes, sense oblidar 

l'adquisició dels coneixements memorístics que calguin. 

 

d) Facilitar la formació del professorat i l'actualització dels seus coneixements teòrics i tècnics, així com la 

pràctica pedagògica. 

e) Orientar la preparació de l'alumnat, mitjançant la informació necessària, cap als estudis superiors o cap 

a un futur professional.  

f) El disseny curricular del centre es desenvolupa d'acord amb la normativa vigent pel que fa als 

ensenyaments d'ESO, FPB i de Batxillerat, i en tot moment les especialitats impartides estan en funció de 

les disponibilitats del professorat i del material pedagògic adient. 

 

1.2. Descripció de la realitat del Centre 

L'IES Fray Ignacio Barrachina té como a col·legis adscrits, els següents:  

● C.P. Tibi 

● C.P. Pla y Beltrán  

● C.P. Teixereta  

Els estudis que s’imparteixen són ESO, Batxillerat (Modalitats de Ciències i d’Humanitats i Ciències Socials) 

i un cicle de Formació Professional Bàsica d’Aprofitaments Forestals. 

1.3. Referents legals 

El règim de funcionament del centre, elaborat de forma autònoma per la comunitat educativa, es  basa 

en els principis de democràcia i participació dels seus membres i té com a referent legal les següents 

disposicions: 

● Llei Orgànica 2/2006,  d’Educació. 
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● Llei Orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa. 

● Llei 15/2010, d’autoritat del professorat, 

● Decret 252/2019, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que 

imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. 

● Instruccions anuals en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els 

centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, així com cicles de Formació 

Professional Bàsica. 

● Decret 7/2008, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari 

dependent de la Conselleria d’Educació. 

● Decret 39/2008, 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. 

● Ordre 62/2014, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de 

convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els protocols 

d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar. 

● Ordre de 12 de setembre de 2007, per la qual es regula la notificació 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 escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI) 

● Instrucció 1/2010, sobre l’ús adequat dels espais públics i dels taulers d’anuncis en l’àmbit de la 

Conselleria d’Educació. 

● Ordre 32/2011, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix 

el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de 

certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga. 

● Ordre 38/2017, 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.  

● Resolució de 14 de febrer de 2019, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres 

docents sostinguts amb fons públics  d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana 

davant de diversos supòsits de no- convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, 

nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.  

● Ordre 26/2016, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de 

text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text 

i material curricular. 

 

1.4. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament serà el propi recinte escolar i totes les seues dependències i 

qualsevol altre lloc on s’haja desplaçat la comunitat educativa, en l’horari escolar establert en la 

Programació general anual i dirigit a tota la comunitat educativa. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

2.1. Òrgans unipersonals 

Són: el director o directora, el vicedirector o vicedirectora, el o la cap d’estudis i el secretari secretària, 

amb les respectives funcions definides en la legislació vigent.  
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2.2. Òrgans col·legiats de govern 

Són: el consell escolar i el claustre de professorat, amb les respectives funcions definides en la legislació 

vigent. 

En el consell escolar es crearan les següents comissions:  

● Comissió de gestió econòmica que formularà propostes a l’equip directiu per a l’elaboració del 

projecte de gestió i del pressupost, analitzarà el desenvolupament del projecte de gestió, el 

compliment del pressupost aprovat, i emetrà un informe que s’elevarà perquè en prenga 

coneixement el consell escolar. També emetrà un informe previ no vinculant a l’aprovació per part 

del consell escolar del pressupost del centre i del compte anual amb la liquidació d’aquest. Estarà 

integrada, almenys, per les persones titulars de la direcció del centre i de la secretaria, una persona 

representant del professorat, una persona representant de les mares i pares o representants legals 

de l’alumnat i una persona representant de l’alumnat. La comissió  

● Comissió d’inclusió, igualtat i convivència que té  com a objectiu el disseny i la posada en marxa 

d’iniciatives encaminades a la inclusió i a l’eliminació de les barreres a l’accés, participació i 

aprenentatge, i a la igualtat entre homes i dones, seguint les directrius del Pla director de 

coeducació i dels plans d’igualtat de la Generalitat que siguen aplicables, amb especial atenció als 

casos d’assetjament escolar i de discriminació de qualsevol índole, i a la mediació per a la resolució 

de conflictes, particularment els relacionats amb la violència escolar. Estarà integrada, almenys, per 

les persones titulars de la direcció i de la secretaria, la persona coordinadora d’igualtat i convivència 

del centre, una persona representant del professorat del centre, una persona representant de les 

mares i pares i una persona representant de l’alumnat. 

● Comissió pedagògica, d’activitats extraescolars i complementàries que podrà proposar totes 

aquelles intervencions de caràcter pedagògic, artisticocultural i cívic que promoguen la formació 

integral de l’alumnat i la consolidació dels aprenentatges formals i no formals realitzats, així com 

de les competències associades a aquests. Estarà integrada, com a mínim, per les persones titulars 

de la direcció del centre, de la vicedirecció i de la secretaria, una persona representant del 

professorat del centre, una persona representant de les mares i pares i una persona representant 

de l’alumnat.  

● Comissió per la coordinació i gestió del banc de llibres i material curricular que adaptarà les normes 

a les característiques del centre, coordinarà a tots els membres de la comunitat educativa que 

participen en la gestió del banc de llibres (recepció, valoració, registre, catalogació, confecció i 

redistribució dels lots), informarà de les instruccions i els procediments i arbitrarà els casos que 

susciten controvèrsia. Estarà formada pel coordinador del programa, dos membres de l’equip 

directiu i els següents membres del consell escolar: un docent, un membre del PAS, dos pares o 

mares i dos alumnes. 

En el claustre de professorat també es crearà una comissió de convivència, que serà l'encarregada de fer 

el seguiment del pla de convivència en el centre i de l'aplicació del reglament de règim interior, proposant 

les millores que s'estimen oportunes a ambdós documents. Així mateix, coneixerà l'obertura i 

desenvolupament dels expedients disciplinaris que estiguen en curs i qualsevol altra mesura sancionadora 

que estiga aplicant-se fins al moment de la seua reunió.  Estarà formada per el o la cap d’estudis, el 

coordinador o coordinadora de convivència i igualtat, el o la cap de departament d’orientació i tot els 

tutors i tutores individulitzats. 
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Així mateix es podran crear totes aquelles comissions que es consideren oportunes, com per exemple la 

de noves tecnologies, innovació pedagògica, medi ambient, activitats extraescolars, econòmica, etc.   

  

2.3. Òrgans de coordinació docent 

Són: els equips educatius, els departaments didàctics, el departament d’orientació acadèmica i 

professional, la comissió de coordinació pedagògica i els tutors i tutores, amb les respectives funcions 

definides en la legislació vigent. 

A principi de curs la o el cap d’estudis establirà un calendari de reunions periòdiques perquè els tutors i 

els equips educatius puguen reunir-se per a coordinar-se i comentar les mesures didàctiques i de 

convivència que s’estimen oportunes. 

Els departaments didàctics hauran de lliurar la programació del curs segons el calendari establert. Esta 

programació, constarà, a més de la programació completa, de dues separates: una de continguts mínims 

i criteris d’avaluació i qualificació i sistemes de recuperació, i una altra d’activitats complementàries i 

extraescolars. En acabar  el curs cada departament lliurarà la corresponent memòria. 

A l’horari del centre es reservarà una hora setmanal per a que els tutors i tutores de cada nivell puguen 

reunir-se amb el departament d’orientació a fi de poder coordinar l’aplicació del pla d’acció tutorial.  

 

2.4. Altres figures de coordinació 

Són: Coordinadora o coordinador d’Educació Secundària Obligatòria, coordinador o coordinadora de 

l’aula d’Informàtica, coordinadora o coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació, 

coordinadora o coordinador de formació, coordinadora o coordinador d’igualtat i convivència, 

coordinadora o coordinador del programa de reutilització de llibres i materials curriculars,coordinador o 

coordinadora del programa Erasmus+ i Etwinning, amb les funcions definides en la legislació vigent. 

 

2.5. Participació i col·laboració social 

Perquè la comunicació entre l’equip directiu, professorat, pares, mares i alumnes funcione i es produïsca 

el necessari transvasament d’idees i propostes, es proposen els canals de participació següents:  delegat 

o delegada de grup, consell de delegats, associacions d’alumnes, associació de pares i mares. 

 

2.5.1. El delegat o la delegada de grup 

Al començament del curs escolar cada grup d’estudiants elegirà, per sufragi directe i secret i per majoria, 

una delegada o delegat de grup. El tutor o tutora del grup serà la responsable de garantir el procés 

d’elecció. S’elegirà també una subdelegada o subdelegat que substituirà la delegada o delegat en cas 

d’absència i li donarà suport en les seues funcions. l’alumnat que els va triar podrà revocar-los, amb un 

informe raonat previ dirigit al professorat tutor, per la majoria de l’alumnat del grup que els va elegir.  

Les eleccions s’organitzaran dins de l’acció tutorial i es realitzaran abans de finalitzar octubre. 

Els delegats i delegades i les subdelegades i subdelegats assumeixen el deure d’actuar de manera pacífica 

i democràtica, i ser un model de respecte amb els seus iguals i amb la resta de la comunitat educativa i 

representaran el seu grup i seran els portaveus en el consell de delegades i delegats, davant del tutor o 
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tutora, així com davant de qualsevol altre òrgan constituït al centre, en tots els assumptes en què el grup 

vulga ser escoltat. 

 

2.5.2. Consell de delegats i delegades 

S’afavorirà la creació del consell de delegats i delegades, integrat pels delegats i delegades de cadascun 

dels grups del centre, a més dels representants de l’alumnat en el consell escolar i, si escau,  dos membres 

de les associacions d’alumnes del centre.  

La direcció d’estudis establirà els mecanismes perquè aquest consell es reunisca com a mínim una vegada 

en cada trimestre i, en cas necessari, dinamitzarà les reunions i els garantirà l’accés als mitjans informàtics, 

dins de les possibilitats del centre i de l’edat de l’alumnat. 

 

2.5.3. Associació de pares i mares 

Les associacions de mares i pares, a través dels seus representants, participaran en l’elaboració del 

projecte educatiu, del projecte de gestió, de les normes d’organització i funcionament, de la programació 

general anual, de la memòria final de curs i de tots aquells plans i programes que determine 

l’administració educativa, que estaran a la seua disposició en la secretaria del centre i del qual rebran un 

exemplar preferentment per mitjans electrònics o telemàtics. Per a les activitats podran utilitzar es locals, 

dependències i mitjans del centre, sempre que el consell escolar del centre considere que no interfereixen 

en el desenvolupament normal de les activitats previstes en la programació general anual, i seran 

responsables de fer-ne un bon ús. 

 

2.5.4. Associació d’alumnes 

Les associacions d’alumnes, a través dels seus representants, participarà en l’elaboració del projecte 

educatiu, del projecte de gestió, de les normes d’organització i funcionament, de la programació general 

anual, de la memòria final de curs i de tots aquells plans i programes que determine l’administració 

educativa, que estaran a la seua disposició en la secretaria del centre i del qual rebran un exemplar 

preferentment per mitjans electrònics o telemàtics. Per a les activitats podran utilitzar es locals, 

dependències i mitjans del centre, sempre que el consell escolar del centre considere que no interfereixen 

en el desenvolupament normal de les activitats previstes en la programació general anual, i seran 

responsables de fer-ne un bon ús. 
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3. DRETS I DEURES 

Els drets i deures de l’alumnat, del professorat, dels pares, mares, tutors o tutores i del personal 

d’administració i servicis en l’àmbit de la convivència escolar en els centres docents públics estan 

contemplats en el decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no 

universitaris.   

 

3.1. Drets i deures de l’alumnat 

● Dret a una formació integral. 

● Dret a l'objectivitat en l’avaluació. 

● Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

● Dret a la integritat i la dignitat personal. 

● Dret de participació. 

● Dret d'associació i de reunió. 

● Dret d'informació. 

● Dret a la llibertat d'expressió. 

● Dret d'ajudes i suports. 

● Deure d'estudi i d'assistència a classe i amb material de treball.. 

● Deure de respecte als altres: companys i companyes, professorat, pares, mares i personal 

d'administració i servicis. 

● Deure de respectar les normes de convivència. 

 

3.2. Drets i deures del professorat 

● Dret a ser respectat i valorat en el seu treball i a rebre un tracte adequat. 

● Dret a rebre la col·laboració necessària dels pares i mares. 

● Dret a prendre les decisions necessàries per a mantenir un adequat clima de convivència a la seua 

aula. 

● Dret a rebre l'ajuda i col·laboració de la comunitat educativa. 

● Dret a participar en l'elaboració de les normes de convivència del centre. 

● Dret a tindre la consideració d'autoritat pública, en l'exercici de la funció docent. 

● Dret a la defensa jurídica i protecció de l'administració pública. 

● Dret a conéixer el Projecte educatiu del centre. 

● Deure de respectar i fer respectar el Projecte educatiu del centre. 

● Deure de complir les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar al centre. 

● Deure de respectar els membres de la comunitat educativa. 

● Deure d'imposar les mesures correctores que els corresponga. 

●  Deure d’inculcar als alumnes el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. 

● Deure de fomentar un clima de convivència en l’aula i durant les activitats complementàries i 

extraescolars. 

● Deure d’informar alumnes, pares i mares de les normes de convivència establertes en el centre. 

● Deure de controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels alumnes i informar d’això els 

pares i mares. 

● Deure d’informar els pare si mares de les acciones dels alumnes i que siguen greument perjudicials 

per a la convivència en el centre. 
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● Deure d’atendre els pares i mares. 

 

3.3. Drets i deures de pares, mares, tutors i tutores 

● Dret a ser respectat i rebre un tracte adequat. 

● Dret a que els seus fills i filles reben una educació de qualitat. 

● Dret a participar en el procés d'ensenyament y aprenentatge dels seus fills i filles. 

● Dret a estar informats sobre el progrés de l'aprenentatge dels seus fills i filles. 

● Dret a rebre informació sobre les normes que regulen la convivència al centre. 

● Dret a participar en la organització i funcionament del Centre. 

● Dret a ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i suggeriments. 

● Dret a que els siguen notificades les faltes d'assistència i retards. 

● Dret a que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries. 

● Dret a ser informats del PEC del Centre. 

● Dret d'associació dels pares, mares, tutors i tutores. 

● Deure d'inculcar el valor de l'educació en els seus fills i filles i el de l'esforç i l'estudi. 

● Deure d’assumir la responsabilitat de complir amb l'escolarització dels seus fills i filles. 

● Deure de col·laborar amb el centre educatiu. 

● Deure d'escolaritzar els seus fills i filles. 

● Deure de fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència del centre, 

del respecte per tots els components de la comunitat educativa i de cuidar els materials i les 

instal·lacions del centre. 

● Deure de vetlar per l'assistència i puntualitat dels seus fills i filles. 

● Deure de comunicar-se amb l'equip educatiu sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels 

seus fills i filles, així com cooperar en la resolució dels conflictes. 

● Deure de respectar i fer respectar les normes establides pel centre, així com el Projecte educatiu 

de centre.  

 

3.4. Drets i deures del personal administratiu i de serveis 

● Dret a ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa. 

● Dret a col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència. 

● Dret a rebre defensa jurídica i protecció de l’administració pública. 

● Deure de col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència. 

● Deure d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament 

administratius o relacionats amb el seu lloc de treball. 

● Deure de vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

● Deure de complir i fer complir el que preveuen la Llei de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals i la Llei de propietat intel·lectual. 

● Deure de custodiar la documentació administrativa, així com guardar reserva i sigil respecte a 

l’activitat quotidiana del centre. 

 



 

 

IES Fray Ignacio Barrachina       Reglament de Règim Interior 2020 

12 

4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

4.1. Normes generals de funcionament del centre 

Durant el desenvolupament de les activitats acadèmiques, l’alumnat mantindrà un comportament 

correcte i una actitud receptiva i participativa, respectant en tot moment el dret a l’estudi i aprofitament 

escolar dels seus companys i evitant sempre les actituds agressives, discriminatòries o irrespectuoses, 

tant cap a ells com cap al professorat.  

El professorat vetlarà perquè les activitats es desenvolupen en un ambient de cordialitat, participació i 

respecte entre les persones, potenciant actituds de: 

● Diàleg i comunicació. 

● Crítica positiva i respectuosa. 

● Acceptació de les responsabilitats que corresponguen. 

● No prejutjar comportaments. 

● Ús correcte de vies legals i de funcionament. 

● Respecte i tolerància a les diferències individuals. 

● No discriminació 

 

4.2. Accés i eixida del centre 

L'horari de començament i finalització de cada classe és el següent depenent del bloq al que estiguin: 

 

 

HORA B I (1r-3r ESO) B II(4t-2n Bat) 

8:00- 9:00 C1 C1 

9:00- 9:50 C2 C2 

 

 

9:50- 11:00 

9:50- 10: 10 E1 C3 

10:10-10:40 C3 

10:40- 11:00 E1 

11:00- 11:55 C4 C4 

 

 

11:55- 13:15 

11:55- 12:15 E2 C5 

12:15- 12:45 C5 

12:45- 13:05 E2 

13:05- 14:00 C6 C6 

14:00- 14:55 C7 C7 
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La porta d'accés romandrà tancada durant tota la jornada escolar. Quan un alumne o alumna arribe fora 

d'hora haurà de sol·licitar a consergeria que li òbriguen la porta i  anotar-se en un llibre de registre 

d'entrades i eixides, indicant el motiu. Quan haja d'eixir abans d'hora s'anotarà en el llibre de registre, 

també especificant el motiu i mostrant i deixant en consergeria l'autorització. En el cas que l'alumnat no 

tinga l'autorització, haurà de justificar-se davant de direcció d'estudis.   

Perquè un alumne menor d'edat puga eixir del centre haurà de venir a arreplegar-lo el pare, la mare o el 

seu tutor legal. Si per raons excepcionals açò no fóra  possible, l’alumne podrà abandonar el centre prèvia 

conversa i consulta telefònica d’algun membre de l’equip directiu amb els seus pares o tutors legals. Si 

l’eixida estava prevista, l’alumne podrà portarà una autorització escrita de la família sol·licitant l’eixida. 

Tot l’alumnat està obligat a romandre en el recinte escolar durant la jornada escolar. Una vegada en el 

seu interior, cap alumne menor d’edat pot d'absentar-se del centre sense autorització de direcció 

d'estudis o direcció, encara que les portes estiguen obertes. En cas de fer-ho el centre no es farà 

responsable de les possibles conseqüències dels seus actes. 

Quan falte un professor de 2n FPB o de 1r i 2n de batxillerat a última hora de la seua jornada escolar, el 

professorat de guàrdia podrà autoritzar l'eixida del centre als alumnes afectats els pares dels quals hagen 

signat l’autorització.  

Els alumnes de Tibi que fan ús del transport escolar hauran de romandre dins del centre fins que arribe 

l’autobús. Els pares poden venir a per ells si signen l’autorització corresponent. 

 

4.3. Guàrdies 

Correspon al professorat de guàrdia: 

● Atendre els alumnes sense professor i orientar les seues activitats. 

● Vetllar per l’ordre i el bon funcionament del centre en l’horari lectiu i els esplais. 

● Anotar les absències i retards dels professors i qualsevol altra incidència que considere 

convenient. 

 

4.3.1. Guàrdies en hora lectiva. 

Quan un professor o professora falte, el professorat de guàrdia acudirà a l'aula per a fer entrega del 

material de treball deixat pel professor o professora que ha faltat, si és el cas, i per a controlar la  

realització.  

El professorat de guàrdia ha de passar llista i posar les  incidències en Ítaca. En tot moment mantindrà 

l'ordre en classe i vetlarà perquè els alumnes estiguen en silenci i treballant.  

A la sala de professorat romandrà el llibre de guàrdies, on s’arreplegaran les absències i/o retards del 

professorat, les incidències del dia i les signatures del professorat de guàrdia. 

El professorat de guàrdia es distribuirà seguint l’ordre:   

● Atenció als grups del professorat que falta 

● Aula de convivència  

● Sala de professorat 

● Patis  
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Si els alumnes són de Batxillerat o de 2n FPB i no tenen més classes a continuació, podran eixir del centre 

si els seus representants legals han signat l’autorització corresponent. 

Si la classe s’havia d’impartir en una aula específica i no hi ha de guàrdia cap professor o professora de 

l’especialitat corresponent, es portarà a l’alumnat a alguna de les aules buides en eixa planta. 

Si el professor o professora que falta és d’Educació Física l’alumnat podrà romandre al pati acompanyat 

d’un professor o professora de guàrdia. 

Si el professorat que falta és de desdoblament: 

● Si la falta és puntual i es pot prevenir, es deixa tasca i el professorat del departament implicat 

decideix si es convenient ajuntar els grups o no, col·laborant amb el professorat de guàrdia en 

l'organització dels grups i l’explicació de l’activitat deixada pel professorat absent. 

●  Si l’absència és més llarga el departament podrà reorganitzar l’agrupament flexible per atendre 

a tot l’alumnat, demanant la col·laboració del professorat de guàrdia quan siga necessari.  

Si falta el professorat de Pedagogia Terapèutica l'alumnat s’incorporarà al seu grup de referència. 

Quan el nombre de grups sense professorat és superior al de professors de guàrdia en disposició 

d’atendre’ls, demanaran la col·laboració del professorat que té hores complementàries (guàrdia de 

suport) i, en cas excepcional, als membres de l’equip directiu que estiguen disponibles en eixe moment. 

Si així i tot no foren suficients, eixiran al pati els grups sense professorat començant pels dels nivell més 

alts i acabant pels de 1r d'ESO, acompanyats en tot moment per almenys un professor o professora de 

guàrdia que haurà de mantenir-los junts en un mateix lloc i vetllar perquè no molesten a la resta de 

classes. 

Durant l’hora sense professorat, l’alumnat realitzarà activitats educatives proposades pel professorat que 

falta i, si no n’ha deixat, activitats que indique el professorat de guàrdia. 

El professorat de guàrdia de l’aula de convivència anotarà en el llibre de registre aquells alumnes que 

siguen enviats allí amb tasca i s'encarregarà que emplenen el document de reflexió i que realitzen el 

treball encomanat. No admetrà cap alumne que arribe sense part d'expulsió i sense tasca. En aquest cas, 

indicarà a un altre professor o professora de guàrdia que  acompanye l'alumne de tornada a l'aula.  

El llibre de guàrdies de l’aula de convivència estarà sempre en la sala de professorat, on el professorat de 

guàrdia l’arreplegarà i el tornarà a dipositar en finalitzar l’hora, per a ser arreplegat pel següent professor 

o professora de guàrdia.  

En acabar la guàrdia deixarà els parts d’expulsió i els documents de reflexió al caseller del grup perquè ho 

tinga el tutor o la tutora. 

 

4.3.2. Guàrdies d’esplai 

El professorat durant la guàrdia d’esplai s’encarregarà de: 

● Comprovar que no quede ningú als corredors i lavabos de l’edifici.  

● Controlar distintes zones del pati: pistes esportives, accés principal, entrada al centre, lavabos del 

gimnàs, etc. 

● Vigilar que l'alumnat no embrute els espais i utilitze les papereres. 

● Vetllar perquè no hi haja incidents entre els alumnes i anotar les que s’hi produïsquen. 

L’equip de guàrdia d’esplai es distribuirà en els següents llocs: biblioteca, corredors, entrada, pati lateral 
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i pistes (un en la zona dels pins i altre en l’accés als lavabos del gimnàs) 

En cas d’absència d’algun professor de guàrdia d’esplai, s’avisarà a l’equip directiu. 

En cas de condicions meteorològiques adverses es permetrà que l’alumnat es quede a l’entrada de 

l’institut sota la vigilància del professorat de guàrdia. 

 

4.3.3. Altres guàrdies 

El professorat que té hores complementaries (atenció a pares, coordinació, etc.) estarà a la sala de 

professorat per si cal fer de suport. En cas de més professors absents que professors de guàrdia, aniran a 

l’aula de convivència i/o a la sala de professorat. 

El professorat que no tinga classes perquè tot el grup té una activitat extraescolar ajudarà a atendre els 

grups que deixe el professorat que participa en l’activitat. 

 

4.4. Normes de conducta i funcionament del centre 

El professorat i l'alumnat han de prestar especial atenció a la conservació i al bon ús de les instal·lacions i 

del material. 

En aplicació de la legalitat vigent, està prohibit consumir i portar tabac, alcohol i altres substàncies 

estupefaents en qualsevol dependència del centre, sense cap excepció. 

Està prohibit menjar en qualsevol dependència del centre (aules, corredors, lavabos...), excepte pati, 

cafeteria i sala de professorat. 

Si cap alumne necessita parlar amb algun professor o membre de l’equip directiu ho comunicarà a 

consergeria on li indicaran què ha de fer. 

 

4.4.1. Aules 

L’aula és un espai bàsic on es realitza gran part de l’activitat formativa de l’alumnat. Aquest ha de procurar 

sempre que l’aula es trobe en les millors condicions materials per fer el treball més grat i efectiu.  

En arribar el professor, l’alumnat ha de seure al seu lloc i traure el material necessari per a la classe.  

No es pot eixir de l’aula durant la classe, si no és per causa justificada i amb permís del professorat. S’anirà 

als lavabos durant els esplais, o entre classe i classe amb el permís del professor 

En finalitzar les classes l’alumnat deixarà l’aula ordenada i posarà les cadires damunt de les taules. El 

professorat comprovarà que queden apagats els llums, l’ordinador i el projector. 

Durant les hores que no hi haja classe, les aules romandran tancades (les ha de tancar el professorat que 

ha donat la classe anterior) 

En cas de no presentar-se el professor de l’assignatura, l’alumnat esperarà al professor de guàrdia. Si 

passats 10 minuts no acudeix cap professor, el delegat o la delegada anirà a buscar al professorat de 

guàrdia. 
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4.4.2. Corredors 

Entre classe i classe els alumnes romandran en les seues aules fins a l'arribada del professorat. 

Durant el desenvolupament de les classes no pot haver-hi cap alumne transitant pels corredors. 

Els desplaçaments i circulacions es realitzaran per les zones i accessos establerts per a cada cas, evitant 

córrer, jugar, espentar, cridar i fer sorolls innecessaris.   Es procurarà circular per la dreta en corredors i 

escales. 

 

4.4.3. Patis 

Els patis són llocs d'esbarjo, esports i jocs. És responsabilitat de tota la comunitat educativa que 

romanguen el més nets possibles. 

El professorat de guàrdia durant els esplais es distribuirà per tots els llocs de manera que quede 

controlada la integritat de l’alumnat, professorat i instal·lacions.  

L’alumnat no pot romandre en el pati en hores de classe (excepte si estan en presència del seu professor 

o professora i compten amb el permís de direcció o direcció d’estudis) 

L’alumnat no pot romandre durant els esplais en les zones entre els edificis, on no són visibles pel 

professorat de guàrdia. 

 

4.4.4. Instal·lacions esportives 

És responsabilitat de tota la comunitat educativa que romanguen el més netes possibles.  

Les pistes poliesportives són l'aula de la classe d'Educació Física, per tant, és preferent el seu ús per a 

impartir aquesta matèria, i no ha d'haver-hi alumnes d’altres grups sense control d'algun professor de 

guàrdia o responsable. 

Si procedeix, vicedirecció, junt amb el departament d'Educació Física, podrà establir torns d'utilització de 

les dites instal·lacions, per al conjunt de la comunitat escolar. 

Qualsevol altra utilització de les instal·lacions esportives fora de l'horari escolar haurà de comptar amb 

l’autorització de la direcció del centre i s’ha de comunicar a la inspecció educativa.  

 

4.4.5. Cafeteria 

Durant els períodes de classe l'alumnat no pot comprar, reservar, ni retirar productes de la cafeteria, ni 

hi pot romandre, excepte per raons excepcionals autoritzades per la direcció o el professorat. 

Una zona de la cafeteria està habilitada per al professorat. L’alumnat no pot fer ús d’aquesta zona sense 

autorització de la direcció o el professorat. 

Durant la permanència en la cafeteria l’alumnat ha de comportar-se amb correcció. Entre altres conductes 

incorrectes, no ha de seure damunt les taules ni en el sól, ni en els radiadors, posar els peus damunt les 

cadires o les taules, tirar papers i restes de l'esmorzar per terra, cridar, fer carreres i jocs, etc. 
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4.4.6. Aula de convivència. 

L’Aula de Convivència és l’eix vertebrador de la convivència en el centre. Aquesta es va crear, en el seu 

dia, per a intentar resoldre d’una forma diferent els nombrosos conflictes que tenen lloc en l’IES. 

La finalitat de l’Aula de Convivència (AC) és la de convertir-se en un espai de reflexió per a aquells 

alumnes amonestats dins de l’aula ordinària. 

Aquesta AC compleix una triple funció: 

● ATENDRE L’ALUMNAT QUE PER PROBLEMES CONDUCTUALS NO POT PERMANÉIXER EN LA 

SEUA AULA ORDINÀRIA 

● DERIVAR ELS CASOS ATESOS A ALTRES INSTÀNCIES DEL CENTRE. I, 

● FER DE “TERMÒMETRE” DE LA CONFLICTIVITAT EN L’IES, JA QUE PER ELLA PASSEN TOTS ELS 

CONFLICTES I ES PODEN ESTUDIAR AQUESTOS, NO SOLS QUANTITATIVAMENT, SINO TAMBÉ 

QUALITATIVAMENT 

Què pretenem amb aquesta AC? 

Habilitar un espai que proporcione als discents les condicions necessàries per a reflexionar sobre les 

seues conductes contràries a les normes de convivència, el seu comportament en diferents conflictes 

i sobre com afecta tot això al desenvolupament normal de la classe. 

Possibilitar als alumnes que aprenguin a responsabilitzar-se de les seues pròpies accions, pensaments, 

sentiments i comunicacions amb els demés.  

Contribuir a desenvolupar actituds cooperatives, solidaries i de respecte. 

Reconstruir i afavorir la seua autoestima i el seu autocontrol. 

Resoldre els conflictes d’una forma pacífica des de el diàleg i la reflexió.  

Intentar compensar les mancances que impedeixen que certs alumnes s’integren en el dia a dia del 

centre. 

Educar per a la vida, potenciant les relacions interpersonals dels alumnes, és a dir, facilitar una 

incorporació i integració satisfactòria en la comunitat escolar. 

Quan un alumne ha de ser derivat a l’AC? 

Per a derivar a un alumne/a a l’AC , s’hauria de considerar especialment si amb aquesta mesura 

s’obtindran els objectius desitjats. És a dir, un alumne/a serà derivat a l’AC sempre i quan la seua 

estància en aquest espai sigui productiva, i no un simple càstig del que l’alumnat no puga aprendre res. 

 Recordem que estem dins d’un entorn educatiu i totes les acciones, per petites o insignificants que 

semblen, han d’aportar algun aprenentatge als nostres alumnes. 

Quina és la finalitat d’aquesta AC? 
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Aquest ha de ser un espai de meditació per al alumne que no té un comportament adequat en l’aula, 

pot ser amb el professor, els companys, el material... On rebrà una atenció personalitzada que 

realitzarà el professor de guàrdia que estigui en l’AC, per a ajudar-li i orientar-lo cap a la millora de les 

seues actituds. 

Objectius generals de l’AC: 

●  Millorar el clima de convivència del centre 

● Crear un espai per a aprendre a resoldre els conflictes d’una forma pacífica, reflexiva, dialogada 

i transformadora 

● Generar confiança en els mitjos alternatius a la violència, per part dels alumnes, i a la expulsió, 

per part del professorat 

Objectius específics de l’AC: 

● Ensenyar a l’alumne a reflexionar sobre els actes o accions que l’han fet arribar a l’AC 

● Establir compromisos d’actuació per a la millora de la vida escolar 

● Analitzar les dades que aporti aquesta nova AC, quantitativa i qualitativament, tant en alumnes 

de forma individual, com per grups 

● Aportar informació a Direcció d’Estudis, Tutories individualitzades i al Departament 

d’Orientació 

● Mantenir relacions fluides entre els diferents tutors emocionals, professors de guàrdia de l’AC, 

Direcció d’Estudis i el Dpt. d’Orientació 

● Ajudar al professorat a mantenir un clima d’aula adequat per a l’aprenentatge 

● Educar als grups a treballar en un clima d’harmonia i participació, baix l’autoritat del 

professor/a 

● Ser una font d’informació  per a les entitats que puguin ajudar als alumnes que tinguin 

problemes educatius o personals més enllà de l’AC 

El llibre de guàrdies de l’aula de convivència estarà sempre en la sala de professors, on el professorat de 

guàrdia l’arreplegarà i el tornarà a dipositar al finalitzar la seua hora, per a ser arreplegat pel següent 

professor de guàrdia.  

 

 

4.4.6.1. Procediment a seguir davant de faltes comeses per l'alumnat  

(Protocol aprovat per la Comissió de Convivència del Consell Escolar) 

Estructura del Llibre de Guàrdies de l’aula d Convivència  

   DÍA  HORA I 

MINUTS 

  

D’ARRIBADA 

PROFESSOR/A 

DE GUÀRDIA 

  

PROFESSOR/A 

QUE EXPULSA 

 ALUMNE/A 

   EXPULSAT I 

GRUP 

   MOTIU   TASCA SÍ O NO L’HA 

REALITZADA 

COMPORTA

MENT (HA 

SIGUT 

NECESSARI 

CRIDAR ELS 

SEUS 

PARES?) 

HORA MINUT 

D'EIXIDA 
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Model de part d’expulsió del professor/a 

  

DADES DE L’ALUMNE/A: 

NOM: CURS I GRUP: 

DADES DEL/LA PROFESSOR/A: 

NOM: MATÈRIA: 

HORA: DATA: 

MOTIU D’EXPULSIÓ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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Fitxa d’informació Aula de Convivència: 

DADES DE L’ALUMNE/A 

NOM: CURS I GRUP: 

DADES PROFESSOR QUE ENVIA A L’ALUMNE/A: 

NOM: MATÈRIA: 

HORA: DATA: 

DADES PROFESSOR GUÀRDIA AULA CONVIVÈNCIA: 

NOM: HORA: 

INFORME: (realitzar un breu resum de com s’ha desenvolupat l’entrevista amb l’alumne, i si el 

resultat ha estat positiu o negatiu) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________ 

  

  

 

 

Fitxa  d’auto reflexió per a donar als alumnes: 
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DADES DE L’ALUMNE/A: 

NOM: CURS I GRUP: HORA: 

DADES DEL PROFESSOR QUE L’ENVIA: 

NOM: MATÈRIA: 

DESCRIPCIÓ DEL QUE HA OCORREGUT PER PART DE L’ALUMNE: 
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¿Quin és el principal motiu pel que creus que el professor/a t’ha enviat a l’Aula de Convivència? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................. 

¿Quin gest, reacció o paraula, fet o dit per tu, creus que ho han provocat? 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

¿Per què has actuat d’eixa forma? 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

¿Com et sents després del que ha ocorregut i sabent que va a tenir conseqüències? 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

¿Quina, creus, que va a ser la reacció dels teus pares quan siguen informats del ocorregut? 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

¿De quantes formes hagueres pogut evitar lo ocorregut? Escriu-les: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Per un moment, posat en el lloc del teu professor/a, com hagueres actuat tu en el seu lloc? 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Com creus que s’ha sentit? 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 ¿Com t’agradaria resoldre aquesta situació? 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

¿Que et compromets a complir? 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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4.4.6.2. Explicació  sobre el funcionament de l’aula de Convivència quan s’utilitza per 

acollir els/les alumnes expulsats 

 
1. El comunicat, que ha de portar sempre amb ell el professor/a, ha d'incloure les dades següents: dia, 

hora i minut; nom del professor/a i de l'alumne/a; motiu, tasca encomanada, signatura del 

professor/a. En la sala de Convivència hi haurà un llibre de guàrdies on el professor/a de guàrdia  

anotarà: hora d'arribada ; ha realitzat o no la tasca; en cas negatiu, la causa; comportament; hora i 

minut en què torna a classe i signatura del professor/a de guàrdia. El professor/a de guàrdia 

arreplegarà en el seu torn el llibre en la sala de professors/es i el tornarà a deixar-hi quan finalitze el 

seu període, per a ser arreplegat pel següent professor/a de guàrdia de Convivència. 

2. Si mentre l'alumne/a està en Convivència el seu comportament és inadequat: un professor/a de 

guàrdia assabentarà la Caporalia d’estudis i si fòra necessari es cridaria els seus pares perquè vinguen 

per ell. 

3. Si l’alumne/a no fa les tasques encomanades quan ha sigut expulsat mediará l’equip de convivència.  

Si no entra en raó podrà ser expulsat. 

4. Si no compleix la sanció amb les tasques programades pel professor/a que expulsa (comprovat pel 

professor/a que expulsa i/o pel Cap d’Estudis) podrà ser expulsat. 

5 .Si no compleix la sanció anterior: Expedient Disciplinari. És necessari que el tutor/a siga informat de 

totes aquestes mesures quan succeïsquen. 

6. Les guàrdies són dinàmiques, per torns rotatoris, per a comprovar que no hi ha en cap moment cap 

alumne/a pels corredors o en l'exterior. És deure de tots els professors/es de guàrdia complir amb 

aquesta norma. En cas contrari, haurà de fer-se saber el seu incompliment a Direcció. 

7. Si un professor/a de guàrdia troba un alumne/a fora de la seua aula el conduirà de tornada a aquesta. 

Cap alumne/a pot ser expulsat sense el part degudament omplit. En cas necessari es requerirà la 

presència d'un membre de l'equip directiu. 

8. Quan un alumne/a arribe al Centre amb retard o fora d'hores, el/la Conserge l’anotarà al llibre 

d'entrades i avisarà un professor/a de guàrdia, qui l'acompanyarà fins la seua aula. El professor/a d'aula 

anotarà el seu retard i, si fóra necessari, li aplicarà la sanció corresponent. 

 

4.4.7. Biblioteca 

Estarà oberta durant els esplais, amb un professor o professora de guàrdia. 

La biblioteca és un lloc de treball. Està prohibit menjar, beure o escoltar música en el seu interior, així com 

interrompre o dificultar el treball dels altres. El professorat de guàrdia vetlarà perquè això es complisca. 

És responsabilitat de tota la comunitat educativa que romanga el més neta possible.  

El préstec de llibres o de qualsevol altre material audiovisual es regirà per un protocol acordat a aquest 

efecte, anomenant-se, si és el cas, un responsable.  
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4.4.8. Aules específiques 

Les aules específiques estan destinades a impartir determinades disciplines. Seran gestionades pels 

diversos departaments, els quals concretaran les normes d'ús. 

Tot el professorat que les utilitze haurà de vetllar pel bon ús i manteniment del material de l'aula. 

Vicedirecció junt als departaments establirà, si és el cas, un torn d'utilització d'aquestes aules. 

 

4.4.9. Aules d’Informàtica i material informàtic. 

El seu manteniment i organització serà gestionat pel coordinador o coordinadora de  l’aula d’Informàtica 

junt amb el coordinador o coordinadora de les tecnologies de la informació i comunicació. Vicedirecció 

establirà amb ells un torn d'utilització de les aules i de l’equipament. 

 

4.4.10. Sala d’usos múltiples 

Regiran les mateixes normes de comportament que en la resta d'aules. 

Vicedirecció establirà, si és el cas, un torn d'utilització de la sala. 

 

4.4.11. Sala de professors  

És d'ús exclusiu del professorat del centre.  

Cada professor disposarà d'un caseller per a rebre les comunicacions o guardar efectes personals, llibres, 

exercicis, etc. 

A la sala existirà un tauler d'anuncis en el qual figuraran els avisos, notícies i informacions oficials per al 

professorat, tant de caràcter intern (horaris, avisos de direcció, direcció d'estudis, secretària, etc.) com de 

caràcter extern (comunicats de la direcció territorial, inspecció, Conselleria d’Educació, CEFIRES, etc.). Es 

reservarà un espai per la informació sindical i altre per a avisos, notícies o qualsevol altra informació que 

subministre qualsevol professor del Centre. 

 

4.4.12. Utilització del material audiovisual i didàctic. 

Vicedirecció establirà un ordre d'utilització del material audiovisual i didàctic comunitari.  

 

4.4.13. Fotocopiadora 

L'ús i maneig de les màquines de reprografia ubicats dins de consergeria correspon exclusivament als 

conserges. Hi ha una fotocopiadora en la sala de professors per a ús del professorat.  

L'encàrrec de fotocòpies per part del professorat, sobretot quan siga un volum considerable, es farà amb 

antelació suficient, de manera que els conserges puguen fer el seu treball de la millor forma possible. 

Si algun professor o professora envia algun alumne amb un encàrrec de fotocòpies a càrrec del centre 
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haurà d'anar acompanyat de la corresponent autorització signada pel professorat. 

 

4.4.14. Taquilles 

Els alumnes podran fer ús de les taquilles previ abonament de la quantitat que cada any s'estipule en 

concepte de dipòsit. El secretari del centre es farà càrrec de la recepció d'aqueixes quantitats en dipòsit.  

Els diners rebuts li seran tornats a l'alumne en finalitzar el curs, una vegada comprovat que la taquilla es 

torna en el mateix estat en què se li va donar. Si la taquilla té algun desperfecte, l'alumne haurà de fer-se 

càrrec de la seua reparació, sota pena de ser-li aplicada la sanció que contempla aquest mateix reglament 

en relació amb ruptures i desperfectes. 

L’accés a les taquilles es farà abans de la primera hora lectiva, minuts abans i després del descans, i en 

finalitzar la jornada escolar.  

 

4.4.15. Ascensor 

L’ús de l’ascensor està restringit als següents casos: 

● Membres de la comunitat educativa amb alguna discapacitat temporal o permanent que els 

dificulte pujar o baixar escales. 

● Transport d’objectes pesats. 

El professorat que ho necessite disposarà  de una clau. L’alumnat esperarà  al costat de la porta de 

l’ascensor que algun professor el demane o enviarà a un company a consergeria. Només pot pujar un 

acompanyant. 

 

4.4.16. Aparcament 

El professorat pot adquirir el comandament per accedir a l'aparcament, previ abonament de la fiança al 

secretari o secretària.  

El centre també disposa d'aparcament de patinets i bicicletes tant pel professorat com per l'alumnat. 

Cal assegurar-se que la porta de l’aparcament quede ben tancada. 

 

4.4.17. Tauler d’anuncis 

Amb  la finalitat de facilitar els drets de participació, informació i llibertat d’expressió i altres contemplats 

en la legislació vigent, es disposa de panells i taulers d’anuncis distribuïts pel centre.  

A l’entrada es disposa d’un tauler d’anuncis per a la informació oficial, altre per a l’associació de mares i 

pares d’alumnat, i altre per a informacions de l’alumnat. A la sala de professorat se’n reserva un per a la 

informació sindical. Són únicament d'ús institucional o educatiu.  

Els panells distribuïts pel centre i les aules, poden tenir diferents usos acadèmics i poden utilitzar-se per 

qualsevol membre de la comunitat educativa prèvia sol·licitud a la direcció del centre. 

Les publicacions s’han de penjar als taulers i panells disponibles, mai no en parets, portes, finestres o 

vidres sense autorització de la direcció. 
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Cap entitat aliena a la comunitat educativa pot publicar els seus comunicats o cartells a  l’interior del 

centre sense autorització de la direcció. 

En tots els comunicats o anuncis que s'exposen, ha de constar de forma clara l'emissor. 

No s'admet la publicació de cap material que puga ferir la sensibilitat dels membres de la comunitat 

educativa o atempte contra la dignitat, llibertat o intimitat de les persones. 

 

4.4.18. Ús social del centre 

L’edifici i les seues instal·lacions poden ser utilitzats, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques 

o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques i 

esportives que no suposen obligacions jurídiques contractuals. 

L’ús social no ha d’interferir, dificultar o impedir les activitats ordinàries dels centres dins de l’horari 

escolar. 

Correspon a la direcció del centre resoldre sobre les activitats que es volen realitzar que siguen 

proposades pel consell escolar, les associacions de pares i mares, l’alumnat del centre i els organismes 

dependents de la Conselleria d’Educació. 

Correspon a la Direcció Territorial resoldre sobre les activitats que es volen realitzar que siguen 

promogudes per particulars o organismes no dependents de la Conselleria  d’Educació. 

 

4.5. Utilització i conservació dels llibres de text i del material curricular cedits a 

l’alumnat en règim de préstec. 

El bon funcionament del banc de llibres és una qüestió de tota la comunitat educativa: famílies, 

professorat i alumnat. Les famílies col·laboraran en el compliment de les normes. 

 

L'alumnat haurà de: 

● Posar el nom, curs acadèmic i grup en les etiquetes de registre que done el centre. 

● Folrar els llibres amb plàstic transparent no adhesiu. 

● No escriure, dibuixar o ratllar amb tintes permanents (retoladors o bolígrafs) excepte per a les 

correccions d'errors o comentaris dirigits pel professorat. 

● En cas d'utilitzar llapis, escriure fluix i esborrar abans d'entregar el material. 

● No posar etiquetes adhesives excepte les indicades pel centre. 

● En cas d'utilitzar marcadors adhesius, que no deixen marca i llevar-los abans d'entregar el material. 

● Anotar les activitats a realitzar en l'agenda, no en el llibre. 

● Realitzar les activitats en el quadern d'exercicis encara que en el llibre hi haja espai per a fer-ho. 

● Mantenir el material íntegre: que no falten fulles, o volums o suports digitals, en el cas que tinga. 

● Reparar lloms, plecs i altres xicotets desperfectes. 

 

El professorat s'encarregarà de: 

● Organitzar els lots de llibres, procurant que hi haja un equilibri entre nous i usats, i repartir-los a 

principi de curs. Als repetidors s'intentarà donar-los els seus mateixos llibres. 



 

 

IES Fray Ignacio Barrachina       Reglament de Règim Interior 2020 

27 

● Ser conscients de les normes d'utilització i conservació, contribuir activament a la seua difusió 

entre l'alumnat i les seues famílies i vetlar pel bon ús dels llibres i materials curriculars. 

● En cas de detectar alguna incidència (folre, deterioració, pèrdua,…) durant el curs, el professor de 

la matèria informarà les famílies perquè esmenen el problema mitjançant un escrit, passant còpia 

del mateix al coordinador del programa. 

● En finalitzar el curs recollir els llibres, valorar el seu estat i organitzar els lots. 

 

Qüestions generals: 

● Els llibres portaran un registre de l'alumnat al qual li ha sigut prestat en cada curs indicant l'estat 

en què el retorna. 

● L'estat es catalogarà en A: Bon estat ; B: Estat acceptable amb defectes ; C: No apte per a l'ús. 

● Un llibre es considera que no és apte per a ser usat si: està molt ratllat amb tintes permanents, li 

falten fulles, està desenquadernat o li falten volums. 

● La duració estimada per a un llibre és de quatre anys. L'ideal és que estiga uns dos anys en el nivell 

A i un altre o altres dos en el B. Si un llibre baixa dos nivells durant un curs, l'alumne serà el 

responsable de reposar-lo nou. 

● En cas de dubtes (en la catalogació, en el compliment de l'alumne de les seues obligacions amb la 

cura de materials, de les condicions socioeconòmiques de l'alumne, etc.), les decisions es 

traslladaran a la comissió del banc de llibres.  

 

4.6. Regulació de les activitats complementàries i extraescolars 

● Programació de les activitats 

1. Han d'aparèixer en les programacions dels diferents departaments., i es presentaran a la direcció del 

departament a principi del curs escolar, previ a la presentació de la PGA.  

2. En la primera reunió del departament s'actualitzaran i acordaran els criteris per al curs i s'aprovaran les 

propostes presentades.  

3. Es presentaran i aprovaran en la Comissió del Consell Escolar abans de la PGA.  

4. Durant el curs, abans de planificar i realitzar l'activitat (el seu anunci, arreplega de diners o 

autorizaciones...) s'ha de sol·licitar permís per escrit a ViceDirecció; el professor responsable omplirà la 

fitxa de Sol·licitud de permís amb temps suficient (almenys quinze dies) per a una òptima organització de 

les activitats." 

 

5. ViceDirecció comprovarà que complix amb els requisits necessaris, que se celebra en les dates 

acordades, que no se solapa amb una altra activitat o que no se celebra en les dates reservades sense 

activitats.  

6. Una vegada aprovada l'activitat, el professor responsable informarà l'alumnat i arreplegarà els permisos 

de pares o tutors legals amb la fitxa d'Autorització de participació en l'activitat, fent-se responsable de la 

seua posterior custòdia.  

7. Es proporcionarà a ViceDirecció el llistat amb els participants amb temps suficient (almenys una 

setmana) per a poder informar els professors i penjar els llistats en el tauler. 
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8.- El Cap del DACE editarà un calendari online, actualitzat regularment, amb les eixides previstes i les 

publicarà mensualment en la Sala de Professors.  

9.- Una vegada realitzada l'activitat, el professor responsable entregarà el Justificant d'absència del centre 

(si ha sigut una eixida a l'exterior) a Direcció d'Estudis i la fitxa de Memòria d'Activitat a ViceDirecció. 

● Criteris de realització 

 Atendran preferentment als següents criteris:  

1. Sentit cultural, científic i educatiu complementaris als continguts, sempre amb orientació 

didáctica.  

2. D'educació en valors i millora de la convivència. 

3. Caràcter interdisciplinari, buscant amb això objectius més amplis, menor cost per a alumnes i 

Institut, menys pèrdues de classe i en general l'optimització de recursos. 

4. Cost econòmic i desplaçaments raonables i molt optimitzats.  

5. Respecte màxim a les hores lectives ordinàries abans de l'hora d'eixida del viatge i desprès de 

l'hora de tornada.  

6. Prevenció d'una atenció adequada als alumnes que no van a l'activitat.  

EN EL CURS 2020-2021 LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS ESTAN CONDICIONADES 

PER LA COVID. DES DE CONSELLERIA ES RECOMANA REALITZAR PREFERENTMENT ACTIVITATS EN LA 

LOCALITAT I A l'AIRE LLIURE. 

● Professorat acompanyant 

 

Hi haurà un professor per cada 20 alumnes i si es tracta d'un desplaçament fora d'Espanya anirà com a 

acompanyants dos professors per cada 15 alumnes o fracció.  

 

Si participen alumnes de necessitats educatives especials (NEE) , els professors de Pedagogia Terapèutica 

(PT) , Integrador Social i d'Audició i Llenguatge (AL) podran reforçar en cas necessari als professors 

acompanyants." 

Els professors acompanyants emplenaran un part de justificació de ausència del centre i el lliuraran a la 

cap d’estudis.  

● Nombre d'alumnes i nivells 

No podrà participar en l'activitat aquell grup en què no s'inscriga almenys el 50% del total d'alumnes. No 

obstant això, sí que podrà realitzar-se l'activitat quan es tracte d'una assignatura en què no estiguen 

matriculats tots els alumnes d'un grup, però sempre respectant este percentatge del 50%. 

Les activitats complementàries  que impliquen eixir del centre i no poder realitzar moltes hores lectives 

ordinàries es desaconsellen per als dos cursos de Batxillerat. Els departaments seran molt selectius si 

decidixen programar una activitat per  aquestos nivells. 

● Autoritzacions d'alumnes 
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Qualsevol eixida del centre implica que els pares han de signar el seu consentiment amb el model oficial 

d’autorització.  En els casos on els progenitors estiguen separats, el professorat comprovarà que han 

donat el consentiment els dos (és obligat per llei repartir i arreplegar les dos autoritzacions) . 

Cap alumno/a participarà en activitats complementàries o extraescolars que es desenrotllen fora del 

recinte escolar sense la prèvia presentació de la corresponent autorització. 

● Autoritzacions de professorat 

A més de l'aprovació d'activitats complementàries i extraescolars, els professors necessiten una 

autorització prèvia de la Secretaria Autonòmica de Presidència quan es tracte de jornades, reunions o 

cursos que es realitzen sense alumnes. Segons circular d'1 de setembre de 2012 este tipus d'eixides han 

de ser autoritzades prèviament per la Secretaria (com a mínim 7 dies hàbils abans i previ a qualsevol 

reserva) . Per a això cal enviar un correu a sapi@gva.es amb les dades següents: 

A. Persona/s que que tenen previst realitzar el desplaçament.  

B. Data d'anada i tornada. Lloc.  

C. Cost del viatge, amb desglossament dels distints conceptes que ho integren 

(desplaçaments, allotjament i manutenció)  

D. Justificació de la necessitat i objectius del viatge detallats en un informe-proposta. 

 

● Nombre d'activitats i dates 

La proposta final d'activitats procurarà un equilibri d'activitats per curs, fomentant activitats en nivells on 

no hi ha i restringint activitats en els nivells que es consideren saturats. El Departament d'Activitats 

Complementàries i Extraescolars procurarà que l'oferta d'activitats siga equitativa per a tots els cursos.  

Els viatges llargs, d'estudis o culturals, s'han de realitzar tres dies abans del dijous de Setmana Santa 

(dilluns, dimarts i dimecres a què es podran sumar el dissabte i diumenge anteriors, o dies de vacances 

posteriors) . Estos viatges llargs també es poden realitzar després de les avaluacions del tercer trimestre.  

No es realitzaran activitats de cap tipus dos setmanes abans de les avaluacions. 

 Es podrà realitzar per grupo/s d'alumnes un viatge llarg com a màxim durant el curs escolar. Si haguera 

més d'un departament interessat a realitzar este tipus de viatges per al mateix grupo/curso, caldria 

alternar un departament cada any. Com a excepció les assignatures optatives que realitzen viatges llargs, 

p.ej. segones llengües, podrien coincidir amb un altre viatge llarg en què participen alguns dels seus 

alumnes.  

El viatge a la neu d'EF es podrà celebrar en dies diferents dels establits anteriorment, però s'intentarà que 

dure pocs dies i que siga només u. 

Al llarg del curs es poden plantejar activitats que no figuren en la PGA com ara la visita a exposicions 
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temporals, concursos i competicions, etc. S'aprovaran i realitzaran activitats noves i que no figuren en la 

PGA quan el seu interés cultural, esportiu o el propi d'algunes de les matèries que s'impartixen en el 

Centre les faça aconsellables i no trastornen la marxa del centre o les activitats ja programades. La Direcció 

de l'IES valorarà la possibilitat d'assumir-les. 

● Comportament 

Els alumnes amb mal comportament podran ser exclosos d’eixes activitats, segons el parer del professor 

de l’assignatura, del tutor o de direcció d’estudis.  

Els alumnes que participen en una activitat han de contribuir al seu normal desenrotllament, adoptant 

una actitud de respecte i col·laboració. Els alumnes que durant una activitat complementària o 

extraescolar no observen el comportament degut, podran ser sancionats d'acord amb el que disposa el 

RRI respecte als drets i deures de l'alumnat, amb un informe previ per escrit dels responsables de 

l'activitat.  

Si el comportament fóra greu, podran ser enviats de volta al seu domicili en qualsevol moment de 

l'activitat. (Este punt s'amplia en l'apartat corresponent de Normes de comportament) 

● Organització del centre durant les activitats: 

En el cas d'eixides del centre les classes que queden sense el professorat que realitza l'activitat, seran 

ateses de la manera següent: 

- Amb el professorat de guàrdia  

- Amb els professors que impartisquen docència als grups afectats per l'activitat i que no 

participen en ella. Estaran disponibles en la Sala de Professors i col·laboraran amb els de 

guàrdia.  

En el cas d'activitats en el centre, els professors que impartisquen classe en eixe horari han d'estar amb 

els seus grups en el moment de l'activitat, per a cooperar en el correcte desenrotllament de la mateixa. 

 

4.6.1. Normes comportament dels alumnes en relació a les activitats complementàries i 

extraescolars 

 

1. L'assistència a les activitats complementàries (les que té lloc durant l'horari lectiu i relacionades 

directament amb el desenrotllament del currículum) és obligatòria per a l'alumnat a qui vaja dirigida 

sempre que no supose un desembossament econòmic per al mateix, llevat d'excepcions degudament 

justificades.  

 

2. Les activitats extraescolars, atés que es realitzen fora de l'horari lectiu, són voluntàries per a les famílies 

i no podran contindre ensenyances incloses en les programacions didàctiques. 
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3. A criteri dels responsables o Direcció d'Estudis, la participació en activitats complementàries o 

extraescolars que es realitzen fora del recinte del Centre, estarà condicionada a la no existència anterior 

de conductes contràries a les normes de convivència.  

 

4. Cap alumne/a participarà en activitats complementàries o extraescolars que es desenrotllen fora del 

recinte escolar sense la prèvia presentació de la corresponent autorització 

 

5. El alumnant que no participe en un viatge o qualsevol altra activitat extraescolar o complementària 

tindra garantida la seua normal escolarització durant tot el temps que dura el dit viatge o activitat. Per 

tant, la seua assistència a classe és, com d'ordinari, obligatòria, suposant a més una falta d'assistència. Els 

professors de cada assignatura adoptaran les mesures necessàries per a no perjudicar acadèmicament els 

alumnes que participen en el viatge o activitat corresponent. Quan l'activitat ho requerisca, a l'alumnat 

que no participe se li podrà exigir l'elaboració d'un treball relatiu als continguts de la dita activitat. 

 

6. Els alumnes hauran d'obeir les instruccions dels professors responsables acompanyants de l'activitat, 

cooperar amb ells per a la bona marxa de l'activitat i comportar-se amb la correcció deguda en tot 

moment. Respectant les normes bàsiques de convivència i evitant situacions que puguen generar tensions 

o produir danys personals o materials, (alterar l'orde o la necessitat de silenci, produir destrosses en el 

mobiliari o en les dependències, portar y/o consumir productes alcohòlics o estupefaents de qualsevol 

tipus, actes de vandalisme o bromes de mal gust, etc.) 

 

7. El professorat responsable, d'acord amb l'equip directiu, podran suspendre l'activitat abans de la seua 

finalització o expulsar de la mateixa als alumnes disruptors.  

 

8. Els/les alumnes NO podran absentar-se del grup sense l'autorització expressa de los/as profesores/as 

responsables acompanyants.  

9. Els/les alumnes NO podran desplaçar-se a llocs diferents dels programats. 10. dels danys causats a 

persones o béns aliens seran responsables els alumnes causants. 

 

11. L'alumnat que participe en este tipus d'activitats ha d'assumir el compromís d'assistir a tots els actes 

programats.  

 

12. En el cas de viatges a l'estranger, l'alumne és el responsable de tindre la documentació en regla exigida 

i la targeta sanitària europea i facilitar quinze dies abans de l'eixida una còpia al centre.  

 

13. Els alumnes que participen en una activitat han de contribuir al seu normal desenrotllament, adoptant 

una actitud de respecte i col·laboració. Els alumnes que durant una activitat complementària o 

extraescolar no observen el comportament degut, podran ser sancionats d'acord amb el que disposa el 

RRI respecte als drets i deures de l'alumnat, amb un informe previ per escrit dels responsables de 

l'activitat. Si el comportament fóra greu, podran ser enviats de volta al seu domicili en qualsevol moment 

de l'activitat. 
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4.7. Ús de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics. 

Està prohibit l’ús de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics en tot el centre per a tot l’alumnat. 

Només es podran utilitzar amb l’autorització expressa del professorat per a usos didàctics i/o finalitats 

pedagògiques. La resta del temps el tindran guardat i apagat. 

El centre no es fa responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap dispositiu mòbil (telèfon mòbil, 

tauletes o similars).  

En cas d’incompliment , es requisarà el dispositiu i es deixarà en direcció d’estudis, d’on es podrà recollir 

en finalitzar la jornada escolar. En cas de reincidència, només es lliurarà al pare, mare , tutor o tutora.  

Si es repeteix la situació o si l’alumna o alumne es nega a lliurar-li’l al professor o professora es considerarà 

falta greu i s’aplicarà la sanció corresponent.   

Queda terminantment prohibit fer ús d'ells, traure’ls i/o tenir-los encesos en les hores de classe. 

 

● Quan un alumne faça mal ús d'ells el professor/a li'l requerirà i l'entregarà al Cap d'Estudis 

● A fi d'evitar problemes i, considerant que este tipus d'aparells no sols no contribuïxen a la 

concentració i aprofitament necessaris en un centre educatiu, sinó que distrauen i 

obstaculitzen l'aprenentatge, el Consell Escolar d'este Institut, seguint les indicacions del 

director general d'Ensenyança, ha acordat prohibir els aparells electrònics d'ús personal en 

l'Institut. Per tant, queda terminantment prohibit fer ús d'ells en el centre escolar. Per a 

qualsevol urgència, es pot utilitzar el telèfon del Centre que es troba en Consergeria 

(965.52.76.95). 

● Quan qualsevol alumne o alumna se li trobe un aparell d'este tipus, encara que siga per a sentir 

música, el professorat se'l requerirà i l'entregarà en Direcció d'Estudis qui es posarà en 

contacte amb les famílies per a fer-los entrega de l'esmentat aparell i per a recordar-los la 

normativa que, a este respecte, funciona en el centre. 

● El professorat no els podrà portar encesos en classe ni podrà realitzar crides, quan es trobe 

impartint la seua assignatura. Si, per una urgència, es veren obligats a portar-los connectats, 

sempre hauran d'estar en silenci i, si hagueren de contestar una crida, es realitzarà fora de 

classe i havent avisat, prèviament, al seu alumnat. 

●  Segons acord de la COCOPE del 27 de març de 2019 
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4.7.1. Normativa dispositius mòbils  

Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves les han incorporat 

a la seva vida de forma natural i majoritària. 

Des dels centres educatius es valoren molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual i s’entén 

que s’han fet importants en la vida dels alumnes. Però ensenyar el bon ús de les noves tecnologies i/o 

xarxes socials, per part de professors/es/mares/pares, i més particularment dels telèfons mòbils, 

també forma part del seu aprenentatge. 

● L’ús als centres educatius crea una sèrie de problemes que vulneren aquest aprenentatge: 

● dependència excessiva del mòbil 

● manca de relacions interpersonals entre els companys 

● disminució del rendiment escolar i capacitat de concentració en les seues tasques quotidianes 

● pèrdua d’atenció a les classes, interrupció d’activitats i obligacions acadèmiques 

● motiu freqüent de conflictes diversos motivats per canvis en el seus comportaments: inquietud, 

impaciència i irritabilitat; de vegades agressivitat en retirar li’l 

● problemes de sedentarisme i dificultat en la pràctica esportiva 

● ens trobem amb una certa desconeixença per part de l’ alumnat/famílies que no és conscient del 

perill (disciplinari de centre i/o legal (*)) que suposa fer i publicar fotografies no desitjades i 

comentaris despectius, provocadors o assetjadors a les xarxes socials. 

IMPORTANT: *L´article 18.1 de la Constitució cita com a fonaments els drets a l´honor, a la intimitat 

i a la pròpia imatge. Els pares/mares  han de saber que són responsables jurídics de les actuacions 

dels seus  fills/es que lesionen els drets d´altra persona. 

 

4.7.2. Principals recomanacions 

Tot i que dins el centre, no hi ha cap urgència que justifique la utilització del telèfon mòbil ja 

que la comunicació amb l'institut és fàcil i immediata (a través del tf del centre des de la 

consergeria), si com a pares/tutors accepten que el seu fill porte el mòbil o qualsevol altre 

dispositiu mòbil, cal que siga conscient en tot moment de la normativa reguladora aquí 

detallada. Els majors d’edat responen per ells mateixos si no es manifesta el contrari. 

Davant aquesta situació, el professorat, hem arribat a la conclusió que el millor és la prevenció i que , 

junt a vostès: les famílies, hem d’educar en l’autoregulació i la tolerància a la fustració.  

Necessitem contar amb el suport de les famílies en: 

● Regular els temps d’utilització, fent un ús adequat i controlat. 

● Fomentar-los les activitats físiques i altres lúdiques 

● Potenciar els contactes socials presencials. 

● Prevenir l’ús compulsiu. 

● Fomentar el compliment de les normes 

 Per tot l’exposat , es proposa el següent: 
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REGLAMENT NORMATIU:  

1. El centre no es fa responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap dispositiu mòbil (telèfon 

mòbil, tauletes o similars). 

2. En la totalitat dels espais del centre es prohibeix l’ús dels dispositius mòbils a tot l’alumnat, 

excepte amb autorització expressa del professorat que es troba impartint la classe per a usos 

didàctics i/o finalitats pedagògiques. 

3. Si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el dispositiu mòbil: 

● la primera vegada,  a direcció fins a l’última hora lectiva de l’alumne 

● la segona vegada de venir  a retirar-lo  el pare/mare/tutor legal/alumne en cas de major 

d’edat. 

● si l’alumna/a es negara a lliurar-li’l al professor/a se li pendrà nota per a la corresponent 

sanció disciplinària per falta greu 

● Es recomana que l’alumne apague i  retire la targeta del dispositiu mòbil. 

 4. Per retornar el dispositiu mòbil cal que el retire personalment el propietari del dispositiu mòbil o 

algú en qui delegue per escrit (cas de major d’ edat) o el pare/mare/tutor legal de l’alumne (en cas 

de menors d’ edat). S’hauran de dirigir al cap d’estudis. Es demanarà la seva col·laboració i 

compromís per tal que no es repeteixi novament el fet. Igualment es farà una reflexió i advertiment 

al propi alumne per part del tutor o l’equip directiu.  

5. Si hi hagués reincidència, anirà acompanyat d’obertura d’expedient disciplinari a l’alumne. 

6.- Cal ser molt conscient que qualsevol membre de la comunitat educativa professorat, alumnes, 

personal PAS, personal cafeteria, mares/pares...) pot prendre les mesures legals oportunes en el cas 

que es vulnere la seva imatge.  

COMPROMÍS PEDAGÒGIC: 

 Jo......................................................................................amb DNI.............................. com a: 

 

⃣        Alumne del centre i major d’edat 

⃣        Pare/mare/tutor legal de l’alumne/a......................................................................del  curs.......... 

he llegit i sóc conscient d’ aquestes normes sobre els dispositius mòbils al centre fins aquí detallades i 

vetllaré pel seu acompliment durant la meua estada o la del meu fill/a al centre educatiu IES Fray Ignacio 

Barrachina. 

  

A Ibi, ........ de ................................... de ...................... 

  

.................................................................. 

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR/ALUMNE MAJOR EDAT 
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4.8. Decisions col·lectives d’inassistència a classe 

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 si són resultat de l'exercici del dret de reunió, es comuniquen a la 

direcció del centre amb una antelació mínima de cinc dies naturals i estan avalades per més de 20 alumnes 

o alumnes. Si el nombre d'alumnes del grup és menor de 20, serà avalat per 2/3 del total. 

El centre garantirà el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que 

no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent, així com als 

alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels seus pares, mares, tutors o 

tutores. 

El centre comunicarà als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter previ, les decisions col·lectives 

adoptades pels alumnes o les alumnes respecte a l'exercici del dret de reunió. 

 

4.9. Atenció sanitària. 

El procediment que han de seguir els centres educatius per atendre l'alumnat amb problemes de salut 

crònica en horari escolar, a més de la urgència sanitària, l'administració de medicaments i l'existència de 

farmacioles està regulat en la Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Les famílies han d’informar de qualsevol problema de salut que presenten els seus fills. En cas de 

necessitar que se’ls administren medicaments en horari escolar o una altra atenció, aportaran l’informe 

de salut, prescripció mèdica, consentiment informat i sol·licitud a la persona responsable de la direcció 

del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar. A més aportaran 

la medicació, retolada amb el nom complet de l’alumne o alumna i la posologia i freqüència i es 

responsabilitzaran de la seua renovació i del control de la.  

El personal d’administració arreplegarà, arxivarà i custodiarà les dades de salut de l'alumnat nouvingut i 

noves actualitzacions fetes en la matrícula. Traslladarà a la direcció del centre un registre d'alumnes amb 

malalties cròniques o altres problemes de salut. 

Un membre de l’equip directiu serà la persona responsable d'organitzar l'aplicació del document d'atenció 

sanitària específica en centres educatius. Les seues funcions són: 

● Comunicar-se amb la persona coordinadora del centre de salut de referència i col·laborar en 

l'organització de l'atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica. 

● Sol·licitar, rebre, arxivar i custodiar la documentació presentada per les famílies o tutors legals   

● Disposar d'un registre d'alumnes amb malalties cròniques o altres problemes de salut 

● Organitzar, si és el cas, amb la col·laboració de tots els professionals de centre, l'administració de 

medicaments, la seua custòdia i l’accés. 

● Custodiar el registre d’administració de medicaments o altra atenció sanitària específica. 

El personal del centre ha de tenir coneixement  del procediment d’actuació davant una situació d’urgència 

sanitària i ha de col·laborar amb la persona responsable de la direcció en la  custòdia, l'accés i 

l'administració de medicaments. 

En cas d'accident o malaltia, en primer lloc es valorarà la seua urgència: Si és lleu, s'avisarà als pares; si 
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revesteix major gravetat, s'avisarà també al servei mèdic corresponent, segons el protocol. 

Totes les actuacions que es porten a terme es registraran en el llibre de guàrdies. 

 
 

4.10. Seguretat e higiene 

Els estors de les aules només ses pujaran o baixaran amb el permís del professorat i amb compte que no 

estiguen obertes les finestres. 

En els laboratoris i tallers se seguiran les indicacions del professorat per a evitar accidents, i els materials 

mai s'utilitzaran sense permís explícit. 

Està terminantment prohibit manipular els elements de seguretat: extintors, alarma, etc. Suposa un perill, 

una molèstia i, a més, un treball superflu del personal no docent encarregat de desactivar l'alarma i tornar 

a tancar les portes. Els infractors a esta norma, a més de la sanció corresponent, assumiran les despeses 

derivades del mal ús. 

Està prohibida la introducció i la manipulació, d’objectes que puguen fer malbé l’equipament escolar o 

suposar un risc per a la integritat de les persones, com ara: coets, manipulació d’encenedors, navalles de 

qualsevol tipus, ferramentes (tornavís, punxons o objectes semblants), tisores amb punta, joguets que 

simulen o reproduïsquen qualsevol tipus d’arma, etc. Tampoc cap altre que puga pertorbar l’activitat 

escolar, com bombes fètides, xiulets, etc. 
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4.10.1. Mesures d'emergència. 

En cas d’emergència s'informarà immediatament a la direcció que avaluarà la situació i intentarà 

solucionar-la. 

Si l’emergència és greu i pot perillar la vida de les persones es procedirà a l'evacuació del centre d'acord 

amb les mesures d'emergència del centre, les quals inclouen les vies d'evacuació, els punts de trobada, 

normes per als professors, alumnes, conserges, professors responsables mesures d'emergència estaran 

accessibles a tota la comunitat educativa en la pàgina web del centre. Les vies i ordre d'evacuació estaran 

exposades en cada aula i estància. Durant el primer trimestre de cada curs, se n’informarà sobre les 

principals actuacions i es donaran les consignes als implicats. S'explicaran als professors a l’inici de curs i 

es donaran a conèixer als alumnes a través de les tutories. 

Per comprovar que tothom les coneix, es realitzarà almenys un simulacre anual durant el primer trimestre 

i se n’avaluaran els resultats. 

 

4.10.2. Neteja i manteniment del centre 

L'alumnat ha de col·laborar a mantenir net el centre. La brutícia fora d'allò usual de qualsevol espai del 

centre implicarà l'obligació de neteja per part dels responsables (pintades en taules, parets, papers en el 

sòl, servicis,...). 

De la mateixa manera, seran responsabilitat dels alumnes del grup corresponent, els desperfectes de 

qualsevol dels elements d'aula, pati o espais comuns no atribuïbles al desgast pel seu ús normal: vidres, 

persianes, taules, cadires, pissarres, llums, armaris, taulers d'anuncis, papereres, cisternes, etc. 

Qualsevol alumne ha de donar part en consergeria de la brutícia i desperfectes anormals que observen 

en la seua aula o altres espais, tant si la deterioració és comesa pel grup com si no, a fi de proveir la 

reparació o neteja corresponent, així com delimitar responsabilitats si n'hi haguera. Els conserges 

informaran a l'equip directiu de les incidències. 

 

4.11. Salut, tabac, alcohol i altres drogues 

Està prohibit consumir alcohol i tabac a l'interior del recinte escolar, inclosos els cigarrets electrònics, així 

com la introducció i consum de qualsevol tipus de substància estupefaent. Se sancionarà l'alumnat que 

incomplisca aquesta prohibició o mostre evidències d'haver-la incomplit, i en cas de les substàncies 

il·legals, es posarà en coneixement de les autoritats competents. 
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5. CONVIVÈNCIA. RÈGIM DISCIPLINARI 

5.1. Normes generals de convivència 

Les normes generals de convivència estan pensades per garantir els drets i dels deures de qualsevol 

membre de la comunitat educativa, i seran, per tant, de compliment obligat per a tots. 

● Tractar amb respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguen professors, 

alumnes, pares o qualsevol altre treballador del centre. 

● Respectar els drets de qualsevol membre de la comunitat educativa i complir els deures propis. 

● Respectar i fer bon ús de les instal·lacions i dependències del centre i del material que hi contenen. 

● Respectar l’autoritat dels professors i la resta de treballadors del centre. 

● Col·laborar i facilitar el normal desenvolupament de les activitats del centre, tant en classe com 

pels corredors o el pati. 

Les normes de convivència s’han de comunicar a l’alumnat i als seus pares i mares al principi de curs i la 

seua posada en pràctica ha de ser immediata. 

La no observació de les normes portarà implícita la imposició de mesures correctores que no tenen perquè 

ser sempre les mateixes: dependrà de la reiteració de la falta i de les circumstàncies particulars de qui i 

com l’ha comesa. 

La convivència al centre estarà coordinada per la comissió de convivència del consell escolar i regulada 

pel pla de convivència. 

 

5.2. Mesures preventives 

Són mesures orientades a evitar o minimitzar l'aparició de conductes que alteren la convivència escolar i 

de conflictes entre l'alumnat. Poden ser de diferent índole: sensibilització, dissuasió, formació, etc. 

● Campanya informativa. Al començament de curs, dirigida a tots els sectors de la comunitat escolar 

i especialment a l'alumnat: normes bàsiques, línies d'actuació, etc. 

● Entrevista de direcció d’estudis amb els alumnes que durant el curs anterior hagen alterat 

significativament la convivència en el centre.  Es durà a terme en les dues primeres setmanes del 

curs, amb la finalitat de diagnosticar la situació inicial de cada cas (actitud, expectatives, etc.) I 

intentar una aproximació personal amb aquest alumnat, plantejar límits i condicions i orientar la 

seua conducta, etc. Aquests alumnes seran derivats al programa de tutoria emocional. 

● Propostes de l’alumnat, pares i mares recollides en les tutories, reunions de delegats, consell 

escolar, reunions de l’AMPA. 

● Accions formatives, dirigides als diferents sectors de la comunitat escolar organitzades des de el 

Pla Anual de Formació, en col·laboració amb la regidoria d'Educació de l'Ajuntament o 

organitzades per l’AMPA. 

● Acollida dels alumnes nouvinguts. El centre convocarà una jornada de portes obertes en el mes 

de juny per als futurs alumnes de 1r d’ESO i els seus pares, mares o representants legals. En ella 

se'ls donarà la benvinguda, es presentarà l'equip directiu, els tutors i els membres del 

departament d'orientació. Així mateix, s'aprofitarà per a donar a conéixer les distintes 

instal·lacions amb les quals compta l'institut i les seues normes de convivència i funcionament. 

L'AMPA podrà participar també en aquestes jornades.  L'objectiu serà el de crear la necessària 
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confiança entre els alumnes i els seus pares i mares i aquells docents que els seran més pròxims 

durant aqueix primer curs.  

● Servei de mediació. El centre podrà comptar amb un equip de mediació format per professorat, 

alumnat, pares i mares que actuen com a mediadors. Per al seu funcionament s'habilitarà un lloc 

on puga dur-se a terme el procés de mediació i es formarà adequadament els possibles 

mediadors. Cada curs acadèmic, en l'organització general d'horaris, es tindrà en compte la 

possibilitat d'adequar determinades hores perquè hi haja disponible un mediador el nombre més 

gran possible d'hores.  

● Tutoria Individualizada. Dins del pla d’actuació per a la millora. Consisteix en l’atenció  

personalitzada de l’alumnat que presenta deficiències en la seua autoestima, autocontrol, 

relacions personals, disposició cap a les tasques escolars o integració escolar i/o social. 

●  Acció del professorat a l’aula. El professorat és el primer escaló en la prevenció de conflictes. Com 

a tal, haurà d'arbitrar les mesures necessàries en la seua aula perquè els alumnes puguen treballar 

en un ambient adequat, respectant el seu dret a l'escolarització, mantenint el necessari contacte 

amb ells i les seues famílies i notificant qualsevol situació anòmala als tutors o tutores i a la 

direcció d’estudis. 

● Tutor i tutora. Informaran a l’alumnat de les normes de funcionament del centre. La detecció de 

conflictes i possibles actuacions es farà a les tutories, a través del pla d’acció tutorial. 

● Departament d’orientació. És l'encarregat de subministrar i coordinar les pautes d'actuació 

necessàries a tutors i professorat en general en relació amb el pla d'acció tutorial (PAT) i el pla 

d'atenció a la diversitat i inclusió educativa (PADIE) del centre. 

● Comissió de convivència. És l'encarregada de fer el seguiment del pla de convivència en el centre 

i de l'aplicació del reglament de règim interior, proposant les millores que s'estimen oportunes a 

ambdós documents. Així mateix, coneixerà l'obertura i desenvolupament dels expedients 

disciplinaris que estiguen en curs i qualsevol altra mesura sancionadora que estiga aplicant-se fins 

al moment de la seua reunió.  

● Alumne tutor. El programa tutoria entre iguals (TEI) és un programa de convivència institucional 

que implica a tota la comunitat educativa. S'orienta a millorar la integració escolar i treballar per 

una escola inclusiva i no violenta. Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, 

l'empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius. 

En el nostre cas, l’alumnat de 3r ESO tutoritzen a l’alumnat de 1r. 

● Reconeixement a l’alumnat amb bon comportament i/o rendiment. Tot el personal docent, en 

l'àmbit de les seues competències, vetlarà perquè li siga reconegut l'esforç i la dedicació a 

qualsevol alumne o alumna, independentment de la nota final obtinguda. Els docents han de 

valorar adequadament l'intent de superació dels alumnes, de paraula, amb gestos de tot tipus i/o 

amb l'adequat reflex en les qualificacions. 

● Aprofitament d’agents externs. El centre ha de formar part activa de la societat d'Ibi. Per això, ha 

de procurar participar en les distintes activitats que el municipi realitze al mateix temps que 

integrar, en la mesura de les seues possibilitats i competències, tots aquells col·lectius o persones 

individuals que puguen aportar el seu treball i experiència a la labor formadora i docent de 

l'Institut.   
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5.3. Aula de convivència 

L’alumnat expulsat de l’aula i l’alumnat sancionat amb la suspensió d’assistència a classes, estarà en l’aula 

de convivència a càrrec del professorat de guàrdia. 

L’alumnat emplenarà el full de reflexió i farà el treball encomanat. No admetrà cap alumne que arribe 

sense part d'expulsió i sense tasca. En aquest cas, indicarà a un altre professor o professora de guàrdia 

que  acompanye l'alumne de tornada a l'aula.  

El professorat de guàrdia de l’aula de convivència anotarà en el llibre de registre l’alumnat present i 

s'encarregarà que realitzen el treball encomanat. No admetrà cap alumne que arribe sense part d'expulsió 

i sense tasca.   

 

5.4. Faltes d’assistència. 

L’assistència a les classes és un deure tant dels professors com dels alumnes. La puntualitat al 

començament i a l’acabament de les classes és un requisit bàsic per a la normalitat de la docència.  

 

5.4.1.  De l’alumnat 

Per controlar l’assistència dels alumnes, el professorat introduirà a Ítaca les absències i retards de 

l’alumnat. Si la classe anterior s’ha donat a la mateixa aula, es considerarà retard quan l’alumne entre a 

l’aula després del professor; en altre cas es considerarà retard si hi entra entre 5 i 10 minuts després 

d’haver tocat el timbre. Si l’alumne arriba encara més tard, serà criteri del professor admetre’l o enviar-

lo a l’aula de convivència. 

Només es considerarà justificada una falta quan els pares ho justifiquen a través de la Web Família o 

l’alumne porte el justificant, signat pels seus pares, en els 3 dies següents a la seua reincorporació i la raó 

adduïda estiga entre les següents: malaltia, visites mèdiques, deures inexcusables (exàmens, 

concentracions esportives...) o viatges per motius familiars, qualsevol altra raó, de forma excepcional. 

Si la falta d'assistència afecta a la realització d'una prova o examen, l'alumnat, s’haurà de justificar 

documentalment l’absència i el professorat decidirà la forma en què s'avaluarà a l'alumnat. 

Els tutors i les tutores controlaran, recolliran i guardaran els justificants de faltes dels alumnes. 

Comunicaran totes les faltes  d’assistència als pares dels alumnes a través del mòdul docent. 

Les faltes d'assistència a classe degudament justificades pels pares o tutors legals dels alumnes, no tindran 

altres conseqüències que les derivades de la pèrdua de les activitats d'aprenentatge que s'hagen realitzat 

a l'aula durant la seua absència. L'alumnat és responsabilitzarà de recuperar el treball que no va fer durant 

eixa sessió.  

Les faltes d’assistència i altres incidències estaran a disposició dels pares en la Web Famíllia. Si algun pare 

o mare vol les comunicacions en paper, ho ha de sol·licitar al tutor. El tutor o tutora portarà un registre 

de les telefonades i comunicacions escrites que ha fet. 

Donat que els alumnes menors de 16 anys han d’estar escolaritzats obligatòriament, el centre aplicarà les 

següents actuacions per procurar corregir l'absentisme escolar:  
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● Si un alumne té més de 15 faltes no justificades, el tutor citarà a la família. Si no contacta per telèfon, 

enviarà la citació per correu certificat. Si no hi acudeixen a la reunió, o el problema no se soluciona, 

es comunicarà la situació a direcció d’estudis. Direcció d’estudis citarà als pares i, si la situació 

continua, ho comunicarà a la comissió municipal d’absentisme i a la inspecció educativa.  

 

● En cas d’absentisme greu (50% de faltes no justificades o dubtosament justificades) la direcció 

d’estudis i el tutor o tutora comunicaran el cas també a  Serveis Socials mitjançant un full de possible 

desprotecció.  

 

En cas d’alumnat major de 16 d’anys: 

 

● Si l’alumnat falta a un 20% de les classes sense justificació perdrà el dret a l’avaluació contínua.  

Prèviament , quan haja faltat a un 10% de les classes, s’advertirà per escrit a la família. La pèrdua 

d’avaluació contínua implica que l’alumne o alumna no serà qualificat ni avaluat periòdicament al 

llarg del curs. L’alumne o alumna tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals que poden 

anar acompanyades del lliurament d’activitats i/o treballs, segons establisca el departament 

corresponent. 

 

● Si el problema continua, el director o la directora, amb la col·laboració i assessorament del tutor o 

tutora i els caps d’estudis i del departament d’orientació decidirà les mesures a adoptar.  

Quan un alumne de Formació Professional Bàsica, que ha complit els 16 anys, acumule un nombre de 

faltes d’assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior al 15% del total dels 

mòduls, el tutor o tutora, en nom de l’equip docent, podrà proposar a la direcció la seua baixa si no es 

regularitza la seua assistència a classe després d'un primer avís per part del tutor. Aquesta baixa es 

comunicarà per escrit a l’alumne (si és major d’edat) o als seus pares. 

 

5.4.2. Del professorat 

Les faltes d’assistència, permisos i llicències del professorat estan regides pel que indica el Decret 7/2008, 

de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari 

depenent de la Conselleria d’Educació.  

En cas d’absència prevista, el professorat ha de sol·licitar permís a la direcció del centre, anotar-se al llibre 

de guàrdies i deixar indicat el treball que han de fer els seus alumnes.  

En aquelles assignatures en què hi haja desdoblament o reforç i falte algun dels professors, l'altre haurà 

de fer-se càrrec de tot el grup. En situacions especials, com a exàmens, controls, etc., el professorat de 

guàrdia es farà càrrec del desdoblament o reforç sense professor. 

En el moment que s’incorpore, el professorat que ha faltat haurà d'emplenar el justificant de faltes segons 

el model del centre junt amb el document de justificació i el permís concedit per direcció.  

En cas d’absència prevista de professorat de primera hora, aquest podrà acordar amb direcció la 

conveniència o no d'avisar al grup perquè entre a segona hora. En el cas que falte el professor l'última 

hora d'un grup, aquest haurà de romandre en la seua aula. Només l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat  i 2n 

de FPB podrà eixir abans del centre si els pares ho han autoritzat. 
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La falta d'algun professor no suposarà en cap cas la possibilitat de variar l'horari d'altres assignatures per 

a fer-les coincidir amb aqueixa hora sense professor. 

Davant l'absència del professorat, l'alumnat haurà d'esperar a l'aula o en els seus voltants en cas de que 

estiga tancada, fins que el professorat de guàrdia oriente les seues activitats. És responsabilitat del 

representant del grup (delegat, delegada, subdelegat o subdelegada) comunicar aquesta circumstància al 

professorat de guàrdia o a la direcció del centre. 

El cap o la cap d’estudis arreplegarà els justificants de faltes del professorat i comunicarà mensualment 

aquestes faltes d’assistència i retards a l’administració, amb el vist-i-plau de direcció. 

 

5.4.3. Absentisme: Protocol d’actuació de la Comissió Municipal d’Absentisme 

La Comissió Municipal d’Absentisme Escolar és l’órgan que defineix el pla local contra l’absentisme  

escolar, centrant les demandes, recollint les necessitats, planificant les intervencions i coordinant totes 

les actuacions. 

La comissió està formada pel president o presidenta del consell escolar municipal, que actuarà como 

president de la comissió, un representant del departament d’educació que actuarà como secretari, un 

representant de l’equip municipal de serveis socials, un representant de la policia local i representants 

responsables d’absentisme dels centres educatius de primària i secundària. 

La direcció del centre comunicarà a la comissió municipal d’absentisme l’alumnat que, després de les 

actuacions en el centre, presente més d’un 15% de faltes sense justificar. La comissió obrirà expedient i 

seguirà el protocol en coordinació amb el centre educatiu. 

 

5.5. Règim disciplinari 

Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes tipificades en els articles 35 i 42 

del Decret 39/2008 que siguen realitzades pels alumnes i les alumnes dins del recinte escolar o durant la 

realització d'activitats complementàries i extraescolars, així com durant la prestació del servici de 

transport escolar.  

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 a les 

autoritats competents les dites conductes. 

Les mesures correctores i disciplinàries que s'apliquen per l'incompliment de les normes de convivència 

tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el respecte als drets dels alumnes i les alumnes i 

procuraran la millora en les relacions de convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 

En cap cas, els alumnes i les alumnes podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació, ni en el cas 

de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat. 

No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen contràries a la dignitat 

ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes i les alumnes. 

La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes en el present RRI respectarà 

la proporcionalitat amb la conducta de l'alumne i de l'alumna i haurà de contribuir a la millora del procés 

educatiu. 
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Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta, hauran de comunicar-se a l'autoritat 

judicial. Tot això sense perjuí que es prenguen les mesures cautelars oportunes. 

Els alumnes o les alumnes que individual o col·lectivament causen de forma intencionada o per 

negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic 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. 

Els alumnes o les alumnes que sostragueren béns en el centre hauran de restituir els béns sostrets, o 

reparar econòmicament el valor d’aquests. Els pares, mares, tutors o tutores seran responsables civils en 

els termes previstos per la legislació vigent. 

La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible expedient disciplinari per l'actuació 

comesa. 

Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant la situació de l'alumne 

o de l'alumna. Per a això, es tindrà 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 tots els informes que consideren pertinents 

amb tal d'acreditar la dita situació o circumstància. 

A l'efecte de la 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 desenvolupament 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. 

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. 

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

g) La realització en grup o amb intenció d'emparar-se en l'anonimat. 

 

5.5.1. Protocol d’intervenció 

Quan el professorat observe en l’alumnat qualsevol conducta irregular que altere el clima de convivència 

en el centre, contravinga les obligacions i deures bàsics de l'alumnat i/o les normes de funcionament del 

centre haurà d'intervenir. 

En primera instància, ha de cridar l' atenció a l'alumne, alumna o grup d'alumnes sobre l'incorrecte del 

seu comportament i la falta comesa, raonant amb ells i elles i instant-los a què modifiquen la seua 
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conducta o actitud. En tots els casos el professorat mantindrà una actitud serena i es dirigirà a l'alumnat 

amb la correcció deguda . 

En els casos en què siga possible es convidarà a l'alumnat a que repose el dany causat (demane disculpes, 

netege, arregle, recol·loque, etc..), fent-li veure que aquesta reposició, en la mesura que constitueix una 

mostra de penediment i bona voluntat per la seua part, es considerarà com un atenuant a l'hora de 

sancionar la falta comesa. 

Quan la situació detectada no siga a partir de fets constatats sinó d'altres indicis (comentaris de tercers, 

documents, impressions subjectives..), o no constitueix en si mateixa una falta però si un indicador d'algun 

conflicte o problema de convivència, ho comunicarà verbalment al tutor o tutora i a direcció d'estudis i si 

se li sol·licita, deixarà constància per escrit a través d'un breu informe. 

Els problemes de convivència lleus es deuen resoldre a l’àmbit de la pròpia classe on han transcorregut. 

El professorat utilitzarà diferents estratègies per solucionar-ho (canvi metodològic, parlar amb l’alumnat, 

amb el grup, fer un contracte amb l’alumnat, canvi de lloc, parlar amb el tutor o tutora, parlar amb els 

pares o mares, pèrdua d’esplai, fer a l’alumnat reparar el dany o demanar disculpes…). 

Segons la situació produïda i el seu desenvolupament el professorat decidirà si vol deixar constància del 

problema detectat i la seua actuació a través d’ITACA o si fa un part de comunicació a la família.  

Les expulsions s’han d’evitar al màxim. Expulsar a un alumne o a una alumna suposa traslladar el problema 

al professorat de guàrdia. Les expulsions han de ser puntuals, excepcionals i per motius greus. No s’ha 

d’expulsar per arribar tard ni per no portar material ni per problemes lleus de disciplina.  

En cas d’expulsió de l’aula, l’alumnat anirà a l’aula de convivència. El professor o la professora que expulsa 

informarà telefònicament a la família.  

Davant de conductes greus el professorat farà la contenció oportuna, omplirà un informe  i podrà 

sol·licitar la compareixença immediata de l’alumne davant l’equip directiu. L’incident passarà a ser tractat 

per l’equip directiu, departament d’orientació i/o comissió de convivència, que farà un seguiment del 

mateix, iniciant els procediments que es consideren oportuns. Quan la situació així ho requerisca, l’equip 

directiu es posarà en contacte amb la família a la major brevetat possible i iniciarà el procés de recerca de 

solucions que concilien els interessos de tots els implicats, aplicant les mesures correctores més adients. 

A més quan siga necessari es derivarà a altres entitats que puguen intervindre: serveis socials, centre de 

salut, etc. El procés ens portarà, després del temps de reflexió i reparació, a l’establiment d’uns 

compromisos per tal  de restaurar el clima de convivència. 

 

5.6. Conductes contràries a les normes de convivència en el centre i mesures 

correctores 

5.6.1 Tipificació 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: 

A. Les faltes de puntualitat injustificades. 

B. Les faltes d'assistència injustificades. 

C. Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre, especialment els 

que alteren el normal desenvolupament de les classes. 

D. Els actes d'indisciplina. 
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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 desenvolupament 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. 

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. La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que estiguen 

incloses en el seu projecte educatiu. 

 

5.6.2. Mesures educatives correctores 

Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre, tipificades en l'apartat 

anterior, les mesures educatives correctores seran les següents: 

A. Amonestació verbal. 

B. Compareixença immediata davant del cap d'estudis o el director o directora. 

C. Amonestació per escrit. 

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. Es retiraran apagats i seran tornats 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 tornarà una 

vegada finalitzada la jornada lectiva. 

E. Privació de temps de recreació per un període màxim de cinc dies lectius. 

F. Incorporació  a l'aula de convivència. 

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.  
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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 imparteix docència. El cap o la cap d'estudis del centre 

organitzarà l'atenció a este alumnat. 

Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la prèvia instrucció d'expedient 

disciplinari; no obstant això, per a la imposició de les mesures educatives correctores dels apartats H) i I) 

serà preceptiu el tràmit d'audiència als alumnes, les alumnes, o als seus pares, mares, tutors o tutores en 

cas de ser menors d'edat, en un termini de deu dies hàbils.  

Les mesures educatives correctores que s'imposen seran immediatament executives. 

 

5.6.3. Comunicació als pares, mares, tutors i tutores de l’alumnat 

Totes les mesures correctores previstes en l'apartat anterior hauran de ser comunicades formalment als 

pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o alumnes menors d'edat. 

 

5.6.4. Competència per a aplicar les mesures educatives correctores 

Correspon al director o a la directora del centre i a la comissió de convivència, en l'àmbit de les seues 

competències, afavorir la convivència i facilitar la mediació en la resolució dels conflictes.  

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

que corresponguen al alumnat, en compliment de la normativa vigent i d'acord amb el que estableix este 

reglament de règim interior, sense perjuí de les competències atribuïdes a este efecte al consell escolar 

del centre. 

No obstant això, a fi d'agilitzar l'aplicació de les mesures educatives correctores previstes en el reglament, 

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

imposar les mesures correctores previstes davant de les conductes contràries a les normes de convivència 

del centre, segons: 

MESURES EDUCATIVES 

CORRECTORES 

El director o directora del centre delegarà la seua competència 

d’imposició de les mesures educatives correctores en: 

Amonestació verbal El professor o professora present quan l’alumne o alumna 

realitze la conducta contrària a les normes de convivència de 

què es tracte. 

Compareixença immediata davant 

el cap o la cap d’estudis o el 

director o la directora 

El professor o professora present quan l’alumne o alumna 

realitze la conducta contrària a les normes de convivència de 

què es tracte. 

Amonestació per escrit El professor o professora present quan l’alumna o alumne 

realitze la conducta contrària a les normes de convivència de 

què es tracte. 

Retirada de telèfons mòbils, 

aparells de so o altres aparells 

electrònics aliens al procés 

d’ensenyança-aprenentatge, 

El professor o professora present quan l’alumna o alumne 

realitze la conducta contrària a les normes de convivència de 

què es tracte. 
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utilitzats durant les activitats que es 

realitzen en el centre educatiu. 

Privació de temps d’esbarjo per un 

període màxim de cinc dies lectius. 

El professor o professora present quan l’alumna o alumne 

realitze la conducta contrària a les normes de convivència de 

què es tracte. 

Realització de tasques educadores 

per l’alumna o alumne, en horari no 

lectiu. 

El cap o la cap d’estudis del centre, a proposta del professor o 

professora present quan l’alumne o alumna realitze la conducta. 

Incorporació a l’aula de convivència 

del centre 

El professor o professora present quan l’alumna o alumne 

realitze la conducta contrària a les normes de convivència de 

què es tracte. 

Suspensió del dret a participar en 

les activitats extraescolars o 

complementàries que tinga 

programades el centre. 

El cap o la cap d’estudis del centre 

Suspensió del dret d’assistència a 

determinades classes per un 

període no superior a cinc dies 

lectius. 

No és delegable, si bé la cap o el cap d’estudis del centre 

organitzarà l’adequada atenció d’este alumnat. 

 

5.6.5. Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores 

De totes les mesures educatives correctores que s'apliquen haurà de quedar constància escrita en el 

centre, a excepció de les previstes en les lletres a), b) i d), de l'apartat 5.1.2. d'este reglament, que incloga 

la descripció de la conducta que l'ha motivat, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada.  

 

 

5.6.6. Prescripció 

Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d'un mes, comptat a partir 

de la data de comissió. 

Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les normes de convivència 

prescriuran en el termini d'un mes des de la seua imposició.  

 

5.6.7. Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels pares, 

mares, tutors i tutores 

En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció oportuna, l'alumne o l'alumna continue 

presentant reiteradament conductes pertorbadores per a la convivència en el centre, a més d'aplicar les 

mesures educatives correctores que corresponguen, es traslladarà, prèvia comunicació als pares, mares, 

tutors o tutores legals en el cas de menors d'edat, a les institucions públiques que es consideren 

oportunes, de la necessitat adoptar mesures dirigides a modificar aquelles circumstàncies personals, 

familiars o socials de l'alumne o alumna que puguen ser determinants de l'aparició i persistència de les 

dites conductes. 

En aquelles actuacions i mesures educatives correctores en què el centre reclame la implicació directa 
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dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumne o alumna i estos la rebutgen, el centre ho posarà en 

coneixement de l'administració educativa, a fi que s'adopten les mesures oportunes per a garantir els 

drets de l'alumne i de l'alumna continguts en el Decret 39/2008 i el compliment dels deures arreplegats 

al mateix decret. 

 

5.7. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

5.7.1. Tipificació 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les següents: 

A. Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa 

que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l'apartat 5.1.1. del present 

Reglament. 

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. 

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 desenvolupament de les activitats del 

centre. 

I. 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. 

J. Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre si concorren 

circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà. 

K. La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el centre. 

L. La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant de 

conductes contràries a les normes de convivència. 

M. La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes que 

afecten greument la convivència en el centre. 

N. L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 

O. Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre. 

 

5.7.2. Mesures educatives disciplinàries 

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en l'apartat 

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 
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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, aquest romandrà en el centre efectuant els treballs acadèmics que li siguen 

encomanats per part del professorat que li imparteix docència. El cap o la cap d'estudis del centre 

organitzarà l'atenció a aquest alumnat. 

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en l’apartat 

anterior, excepte les lletres H), M) i N), són les següents: 

 

A. Suspensió del dret d'assistència al centre 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 

imparteix docència. Un dia a la setmana, a l'hora assenyalada pel tutor o tutora, l'alumne o 

alumna arreplegarà en el centre el treball encomanat per cada un dels professors i professores 

que li impartisquen docència. El professorat té, per tant, l'obligació de facilitar al tutor o tutora el 

material de treball amb antelació a aqueixa visita. El dia assenyalat per al lliurament del material 

de treball serà també, si és procedent, el moment en què l'alumnat entregarà el treball ja realitzat 

al tutor o tutora, perquè ho repartisca al professorat de l'alumne. 

 

B. Canvi de centre. En el cas d'aplicar aquesta mesura disciplinària, a l'alumnat que es trobe en edat 

d'escolaritat obligatòria, l'administració educativa li proporcionarà una plaça escolar en un altre 

centre docent sostingut amb fons públics, amb garantia dels servicis complementaris que siguen 

necessaris, condició sense la qual no es podrà dur a terme la dita mesura. 

 

5.7.3. Responsabilitat penal 

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

en matèria d'educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta penal, sense perjuí 

d'adoptar les mesures cautelars oportunes. 

 

5.7.4. Aplicació i procediments 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només podran ser objecte 

de mesura disciplinària amb la prèvia instrucció del corresponent expedient disciplinari. 

Correspon al director o directora del centre incoar, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol membre 

de la comunitat escolar, els referits expedients a l'alumnat. 

L'acord sobre la iniciació de l'expedient disciplinari es prendrà en el termini màxim de dos dies hàbils del 

coneixement dels fets. La gestió de l’expedient disciplinari es farà pel mòdul corresponent d’Ítaca i per 

poder introduir mesures de caràcter cautelar s’haurà de celebrar una comissió de convivència.  
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El director o directora del centre farà constar per escrit l'obertura de l'expedient disciplinari, que haurà 

de contenir: 

a) El nom i cognoms de l'alumne o alumna. 

b) Els fets imputats. 

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

d) El nomenament de la persona instructora. 

e) El nomenament d'un secretari o secretària, si procedeix per la complexitat de l'expedient, per a auxiliar 

l'instructor o instructora.  

f) Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, s'hagen acordat, sense perjuí de què puguen 

adoptar-se durant el procediment.  

L'acord d'iniciació de l'expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona instructora, a l'alumne o 

alumna presumpte autor dels fets i als seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas que l'alumne o alumna 

siga menor d'edat no emancipat. En la notificació s'advertirà als interessats que, de no efectuar 

al·legacions en el termini màxim de deu dies sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació 

podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la 

responsabilitat imputada. 

 

5.7.5. Instrucció i proposta de resolució 

L'instructor o la instructora de l'expedient, una vegada rebuda la notificació de nomenament i en el 

termini màxim de deu dies hàbils, practicarà les actuacions que estime pertinents i sol·licitarà els informes 

que jutge oportuns, així com les proves que estime convenients per a l'esclariment dels fets. Practicades 

les anteriors actuacions, l'instructor formularà proposta de resolució, que es notificarà a l'interessat, o a 

son pare, mare, tutor o tutora, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat; concedint-los audiència pel termini 

de deu dies hàbils. 

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen tinguts en compte 

en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat. 

La proposta de resolució haurà de contenir: 

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

b) La tipificació que a aquests fets es pot atribuir, segons el que preveu l'apartat 5.7.1. d'aquest reglament. 

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna, amb especificació, si procedeix, de les 

circumstàncies que poden agreujar o atenuar la seua acció. 

d) La mesura educativa disciplinària aplicable entre les previstes en l'apartat 5.7.2. d'aquest Reglament. 

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

Quan raons d'interés públic ho aconsellen, es podrà acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació 

al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual cosa es reduiran a la meitat els terminis establerts 

per al procediment ordinari. 

 

5.7.6. Resolució i notificació 

El termini màxim per a la resolució de l'expedient disciplinari des de la incoació fins a la seua resolució, 

inclosa la notificació, no podrà excedir un mes.  

La resolució, que haurà d'estar motivada, contindrà: 
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a) Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne o alumna. 

b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si les haguera. 

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

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

e) L'òrgan davant el qual cal interposar reclamació i termini del mateix.  

La resolució de l'expedient per part del director o directora del centre posarà fi a la via administrativa, per 

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

mesura correctora de canvi de centre, que podrà ser recorreguda davant de la Conselleria d'Educació.  

Les resolucions del director o directora podran ser revisades en un termini màxim de cinc dies pel consell 

escolar del centre a instància dels pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes o alumnes. A tals 

efectes, el director o directora convocarà una sessió extraordinària del consell escolar en el termini màxim 

de dos dies hàbils, comptats des que es va presentar la instància, perquè este òrgan procedisca a revisar, 

si és el cas, la decisió adoptada i proposar les mesures oportunes. 

 

5.7.7. Prescripció 

Les conductes tipificades en l'apartat 5.7.1. d'este reglament prescriuen en el transcurs del termini de tres 

mesos comptats a partir de la seua comissió. 

Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos des de la seua imposició. 

5.7.8. Mesures de caràcter cautelar 

A l'incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seua instrucció, el director o la directora del 

centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l'instructor o instructora i oïda la comissió de convivència del 

consell escolar del centre, podrà adoptar la decisió d'aplicar mesures provisionals amb finalitats cautelars 

i educatives, si així fóra necessari per a garantir el normal desenvolupament de les activitats del centre. 

Les mesures provisionals podran consistir en: 

a) Canvi provisional de grup. 

b) Suspensió provisional d'assistir a determinades classes. 

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

d) Suspensió provisional d'assistir al centre. 

Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc dies lectius. 

Davant de casos molt greus, i després de realitzar una valoració objectiva dels fets per part del director o 

directora, per iniciativa pròpia o a proposta l'instructor o instructora i oïda la Comissió de Convivència del 

Consell Escolar del centre, de manera excepcional i tenint en compte la pertorbació de la convivència i 

l'activitat normal del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, es mantindrà la mesura 

provisional fins a la resolució del procediment disciplinari, sense perjuí que aquesta no haurà de ser 

superior en temps ni diferent de la mesura correctora que es propose, excepte en el cas que la mesura 

correctora consistisca en el canvi de centre. 

El director o directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les mesures provisionals 

adoptades. En el cas que l'alumne o alumna que ha comés presumptament els fets siga menor d'edat, 

estes mesures provisionals s'hauran de comunicar a son pare, mare o tutors.  

Quan la mesura provisional adoptada comporte la no assistència a determinades classes, durant la 
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impartició d'aquestes, i a fi d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, aquest romandrà en 

el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que 

li imparteix docència. El cap o la cap d'estudis organitzarà l'atenció a aquest alumnat. 

Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal d'assistència al centre, el tutor o 

tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats acadèmiques i educatives que ha de 

realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per a 

garantir el dret a l'avaluació contínua. 

Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura provisional i la mesura disciplinària tenen la 

mateixa naturalesa, els dies que es van establir com a mesura provisional, i que l'alumne o l'alumna va 

complir, es consideraran a compte de la mesura disciplinària a complir.  

 

 

6. PROCÉS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ DELS 

ALUMNES 

Aquest apartat es fonamenta en 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 . 

 

6.1. Justificació i objectius de l’avaluació. Caràcter de l’avaluació 

L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat serà contínua, formativa, integradora, col·laborativa i 

participativa.  

Els referents per a la comprovació del grau d’adquisició de les competències clau i l’assoliment dels 

objectius de l’etapa en les avaluacions de les matèries dels blocs d’assignatures troncals, específiques i de 

lliure configuració autonòmica seran els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables, 

establits en el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desenvolupa 

l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

Les programacions didàctiques concretaran els referents de l’avaluació esmentats en el punt anterior, així 

com les estratègies i els instruments d’avaluació que es consideren més adequats. 

 

6.2. Procés d’avaluació continua. Periodicitat de les avaluacions 

A fi de facilitar la continuïtat del procés educatiu de l’alumnat, el centre establirà mecanismes de 

coordinació amb els col·legis adscrits i entre els diferents cursos de l’ESO. 

L’equip docent estarà integrat pel conjunt del professorat del respectiu grup d’alumnes, coordinats pel 

tutor o tutora.  

Durant els primers dies del mes d’octubre l’equip docent de cada grup de l’ESO realitzarà una avaluació 

inicial de l’alumnat. En l’avaluació inicial, s’analitzaran les dades i informacions anteriors de què es dispose 

sobre l’alumnat i, en conseqüència, l’equip docent adoptarà les mesures complementàries per a l’alumnat 

que ho requerisca.  A més, hi haurà tres avaluacions, una per trimestre. La tercera avaluació serà la final. 
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En este procés d’avaluació contínua, quan el progrés de l’alumnat no siga l'adequat, l’equip docent 

establirà mesures de reforç educatiu, d’acord amb el pla d’atenció a la diversitat i la inclusió educativa del 

centre. Estes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del curs. 

En la sessió d’avaluació de cada grup estarà present algun membre de l’equip directiu. 

 

6.3. Resultats de l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria 

L’avaluació en l’Educació Secundària Obligatòria és contínua i té un caràcter formatiu i inclusiu. Aquest 

caràcter continu i formatiu implica, d’una banda, que en el procés avaluador cal considerar tant la 

consecució dels objectius com l’assoliment de les competències clau corresponents en totes i cadascuna 

de les matèries. El professorat ha de realitzar de manera diferenciada i inclusiva l’avaluació de cada 

matèria, tenint en compte els criteris d’avaluació, els estàndards d’aprenentatge avaluables en cadascuna 

i la diversitat de capacitats, ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions de l’alumnat. 

L’equip docent actuarà de manera col·legiada al llarg del procés d’avaluació i en l’adopció de decisions. La 

presa de decisions es realitzarà per consens i, quan aquest no siga possible, per majoria simple de l’equip 

d’avaluació, amb vot de qualitat del tutor o tutora en cas d’empat. No obstant això, cada professor o 

professora decidirà sobre les qualificacions de la matèria que impartisca. 

En cada sessió d’avaluació, es faran constar en l’acta els acords presos, les decisions adoptades i la 

informació que s’ha de transmetre a l’alumnat, i als seus representants legals, sobre el seu procés 

educatiu. Aquesta informació inclourà, tret del cas de l’avaluació inicial, les qualificacions obtingudes per 

l’alumne o alumna en les distintes matèries i àmbits. 

L’avaluació contínua i la promoció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu prendran 

com a referent els elements fixats en les seues adaptacions curriculars. 

En l’avaluació final i, si és el cas, en l’avaluació extraordinària, s’emetrà un informe escrit, elaborat pel 

tutor o tutora, sobre l’alumnat a qui s’han aplicat mesures d’atenció a la diversitat, així com els motius i 

la valoració de la seua eficàcia. 

Els resultats de l’avaluació i les qualificacions s'expressaran en els termes següents: Excel·lent (SB), 

notable (NT), bé (BI), suficient (SU) i insuficient (IN), considerant-se qualificació negativa l'insuficient i 

positives totes les altres. Aquestes qualificacions aniran acompanyades d'una qualificació numèrica, sense 

decimals, entre l'1 i el 10, de la següent manera: (SB, 9 o 10; NT, 7 o 8; BI, 6; SU, 5; IN, 4, 3, 2 o 1). 

En la convocatòria de la prova extraordinària, quan l'alumnat no s'hi presente, es reflectirà com a no 

presentat (NP). La seua equivalència correspondrà, per al càlcul de la nota numèrica, a la qualificació 

mínima establida per a aquesta etapa (és a dir, 1), llevat que hi haja una qualificació numèrica obtinguda 

per a la mateixa matèria en la prova ordinària, cas en què es consignarà aquesta qualificació. 

Després de l'avaluació final de juny i, si és el cas, després de l'avaluació extraordinària de setembre, 

s'informarà per escrit a l'alumnat i a les seues famílies sobre el resultat de les avaluacions. Eixe informe 

inclourà les qualificacions obtingudes en les distintes matèries, la promoció al curs següent o la 

permanència un any més en el mateix curs, i, si és el cas, la proposta per a l’expedició del títol. Així mateix, 

s’informarà sobre les mesures d’atenció a la diversitat previstes, si és el cas. 
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6.4. Documents de l’avaluació final en ESO 

Els documents oficials d’avaluació són l’expedient acadèmic, les actes d’avaluació, l’informe personal per 

trasllat, l’historial acadèmic i, en el cas de l’Educació Secundària Obligatòria, el consell orientador de 

cadascun dels cursos. 

El consell orientador  es lliurarà obligatòriament al final de cadascun dels cursos de l’Educació Secundària 

Obligatòria als pares i mares o als representants legals de cada alumne o alumna i s’inclourà en l’expedient 

acadèmic de l’alumne o alumna. 

El consell orientador és el document mitjançant el qual es comunica a l’alumnat i als seus pares i mares o 

als seus representants legals, una proposta de l’itinerari formatiu més adequat a seguir, així com la 

identificació, per mitjà d’un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició 

de les competències corresponents que justifica aquesta proposta. 

Del consell orientador se’n faran dues còpies, una per a l’alumnat i les famílies i l’altre per a l’expedient 

de l’alumnat.  

Per a l’alumnat que no supera alguna de les matèries en l’avaluació final, el consell orientador es farà en 

l’avaluació extraordinària. En l’avaluació final, se’ls lliurarà l’informe de decisió pendent de l’avaluació 

extraordinària i els informes de les matèries no superades, tant les dels curs actuals, com les pendents 

d’altres cursos. 

 

6.5. Promoció d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. Requisits 

Atés el seu caràcter instrumental per a l’adquisició d’altres coneixements, en l’avaluació de l’alumnat i en 

les decisions de promoció són determinants les qualificacions obtingudes en les matèries de Valencià: 

Llengua i Literatura; Llengua Castellana i Literatura; Matemàtiques; Matemàtiques Orientades als 

Ensenyaments Acadèmics; i Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats, així com el grau 

d’adquisició de la competència en comunicació lingüística, de la competència matemàtica i de les 

competències bàsiques en ciència i tecnologia en el conjunt de matèries. 

L’alumnat promocionarà de curs, en convocatòria ordinària, quan haja superat totes les matèries 

cursades; en cas de convocatòria extraordinària, quan haja superat totes les matèries cursades o tinga 

avaluació negativa simultàniament en dues matèries com a màxim,  sempre que no siguen simultàniament 

Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana o Literatura i Matemàtiques.  

Excepcionalment l’equip docent podrà promocionar al curs següent a l’alumnat que tinga suspeses dues 

de les matèries instrumentals o tres, de dues de les quals no són simultàniament Valencià, Castellà o 

Matemàtiques, si considera que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa simultàniament no 

impedeix que l’alumne seguisca amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i 

que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica. 

Les matèries amb la mateixa denominació en diferents cursos de l’Educació Secundària Obligatòria es 

consideraran com a matèries distintes. El bloc d’assignatures de lliure configuració autonòmica,  

computarà com una única matèria. Per tant, cas de no superar-se una o les dues matèries d’aquest bloc, 

es computarà com una única matèria no superada als efectes de promoció. 
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6.6. Repetició de curs en ESO 

L’alumnat que no promocione haurà de romandre un any més en el mateix curs. Aquesta mesura se li 

podrà aplicar en el mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim dins l’etapa. Quan aquesta 

segona repetició haja de produir-se en tercer o quart curs, tindrà dret a romandre en règim ordinari 

cursant Educació Secundària Obligatòria fins als dènou anys d’edat, complits l’any en què finalitze el curs. 

Excepcionalment, podrà repetir una segona vegada en quart curs si no ha repetit en els cursos anteriors 

de l’etapa. 

La mesura de repetició de curs haurà d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat a la 

superació de les dificultats detectades en el curs anterior. Aquests plans específics personalitzats seran 

elaborats per l’equip docent de cada grup d’acord amb els criteris establits per la comissió de coordinació 

pedagògica, i amb l’assessorament, de l’especialista en orientació educativa. 

 

6.7. Criteris per a l’expedició del Títol de Graduat en Educació Secundària 

L’alumne o alumna que, durant la sessió final d’avaluació ordinària de 4t curs d’ESO haja obtingut una 

avaluació positiva en totes les matèries, o en la sessió final d’avaluació extraordinària haja obtingut una 

avaluació positiva, bé en totes les matèries, o bé negativa en un màxim de dues, sempre que aquestes no 

siguen de forma simultània les matèries de Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i 

Matemàtiques (Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques 

Orientades als Ensenyaments Aplicats),  obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

L’avaluació contínua i la promoció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu prendran 

com a referent els elements fixats en les seues adaptacions curriculars. En el cas de l’alumnat amb 

adaptacions curriculars significatives, per a poder obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària 

Obligatòria, haurà de superar l’avaluació final, ordinària o extraordinària, d’acord amb els objectius, 

continguts, criteris d’avaluació i competències clau establits per a l’etapa, bé en règim ordinari 

d’escolarització o en qualsevol dels programes específics cursats. 

L’alumnat que, havent obtingut avaluació positiva en tots els àmbits i, en el seu cas, en les unitats 

formatives d’un cicle de formació professional bàsica, obtinga un títol de Formació Professional Bàsica, 

podrà obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre que, en l’avaluació final 

del cicle formatiu, l’equip docent considere que aquest alumne o alumna ha aconseguit els objectius de 

l’Educació Secundària Obligatòria. 

L’alumnat que no obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria rebrà un certificat oficial 

d'estudis obligatoris. 

 

6.8. Resultats de l’avaluació en el Batxillerat 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat és contínua i diferenciada segons les diferents matèries, té un 

caràcter formatiu i constitueix una eina idònia per a la millora tant dels processos d’ensenyament com 

dels processos d’aprenentatge. 

En Batxillerat els resultats de l’avaluació de les matèries s’expressaran per mitjà de qualificacions 

numèriques de 0 a 10 i es consideraran negatives les qualificacions inferiors a 5. El terme no presentat 

(NP) només es consignarà en l’avaluació final extraordinària i la seua equivalència correspondrà, per al 

càlcul de la nota numèrica, a la qualificació mínima establida per a aquesta etapa (és a dir, 0), llevat que 
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hi haja una qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en la prova ordinària, cas en què es 

consignarà aquesta qualificació. 

L’equip docent actuarà de manera col·legiada al llarg del procés d’avaluació i en l’adopció de decisions. 

Esta presa de decisions es realitzarà per consens i, quan este no siga possible, per majoria simple de l’equip 

d’avaluació, amb vot de qualitat del tutor o tutora en cas d’empat. No obstant això, cada professor o 

professora decidirà sobre les qualificacions de la matèria que impartisca. 

El tutor o tutora de cada grup alçarà acta del desenrotllament de les sessions, on es faran constar els 

professors presents i els absents, així com els acords aconseguits i les decisions adoptades. 

En les sessions d’avaluació s’acordarà també quina informació es transmet a l’alumnat i als seus pares i 

mares. 

 

6.9. Promoció d’alumnes de Batxillerat i obtenció del Títol de Batxiller 

L’alumnat promocionarà de primer a segon de Batxillerat, en convocatòria ordinària, quan haja superat 

totes les matèries cursades; en cas de convocatòria extraordinària, quan haja superat totes les matèries 

cursades o tinga avaluació negativa com a màxim en dues matèries. En tot cas, haurà de matricular-se en 

segon curs de les matèries pendents de primer.  

La recuperació de les matèries pendents s’organitzarà d’acord amb allò que determine la comissió de 

coordinació pedagògica,  

Es podrà repetir cadascun dels cursos de Batxillerat una sola vegada com a màxim, sense superar el termini 

màxim de quatre anys per a cursar el Batxillerat en règim ordinari. Excepcionalment podrà repetir un dels 

cursos una segona vegada, amb un informe previ favorable de l’equip docent. 

L’alumnat que a l’acabament del segon curs tinga avaluació negativa en algunes matèries podrà 

matricular-se’n sense necessitat de cursar novament les matèries superades, o bé optar per repetir el curs 

complet. 

Per a obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels 

 

6.10. Instruments d’informació a pares, mares i tutors legals dels/les alumnes 

Després de cada avaluació, el tutor o la tutora traslladarà per escrit a l’alumnat i a les seues famílies els 

resultats de l’avaluació i la informació acordada en la dita sessió en el butlletí de notes corresponent. 

Després de l’avaluació final ordinària i, si és el cas, després de l’avaluació extraordinària, s’informarà per 

escrit a l’alumnat i a les seues famílies de les qualificacions obtingudes en les distintes matèries. Es lliurarà 

també el consell orientador on s’indicarà el grau d’assoliment dels objectius i les competències, si 

promociona o no, i una proposta de l’itinerari formatiu més adequat. Així mateix, s’informarà sobre les 

mesures d’atenció individualitzades previstes, si és el cas. 

 

6.11. Reclamació de qualificacions 

Els departaments didàctics han de facilitar una còpia de les programacions didàctiques a l’equip directiu 

del centre abans del 30 de setembre. Les programacions estaran a disposició de l’alumnat i dels seus 

representants legals perquè tinguen constància dels objectius, continguts, criteris d’avaluació i de 
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qualificació. Tot el professorat disposarà d’una hora setmanal en el seu horari per atendre al l’alumnat i 

les famílies.  

Els tutors i les tutores, després de cada sessió d’avaluació, i quan hi haja circumstàncies que ho aconsellen, 

informaran l’alumnat, i si és el cas, els seus representants legals, sobre el resultat del procés 

d’aprenentatge, l’evolució de l’alumne o alumna i el rendiment mostrat en relació amb les seues 

capacitats i possibilitats. 

L’alumnat i els seus representants legals, podran sol·licitar tots els aclariments que consideren oportuns 

relacionats amb el procés d’aprenentatge, amb les qualificacions o amb les decisions adoptades a 

conseqüència del procés d’avaluació.  

En cas de disconformitat amb els aclariments realitzats pel professorat o amb el resultat de la revisió de 

les qualificacions, l’alumnat, o els seus representants legals si és menor d’edat, podran presentar una 

reclamació per escrit adreçada a la direcció del centre  

Podran ser objecte de reclamació: 

A) La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i de qualificació. Estes reclamacions es 

podran efectuar en relació amb les qualificacions: 

1. De caràcter ordinari, que seran els resultats parcials de l’avaluació donats per l’equip docent 

durant el curs escolar, dels quals quedarà constància en actes o en uns altres documents 

d’avaluació. 

2. De caràcter final, que seran els resultats finals de l’avaluació en un curs escolar, dels quals es 

poden derivar decisions relatives a la promoció o a la titulació.  

 

B) La presumpta inadequació d’un o de més instruments d’avaluació als objectius i continguts establits en 

la programació didàctica del departament, en el currículum o en la normativa. 

El termini per a la sol·licitud d’aclariments, revisions i reclamacions serà de tres dies hàbils a comptar des 

de l’endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. 

El professorat conservarà els instruments d’avaluació d’un curs escolar i totes les informacions 

relacionades fins a tres mesos després d’iniciat el curs escolar següent. En cas que s’inicie un procediment 

de reclamació, haurà de conservar tota la documentació anterior fins que el procediment finalitze. 

El procediment general de tramitació de la reclamació és el següent: 

1. La direcció del centre comunicarà l’existència de la reclamació a tot el professorat al qual 

corresponga estudiar-la i instruir-la. 

2. El professorat que examine el contingut de la reclamació elaborarà un informe motivat que 

descriga els fets i les actuacions prèvies que s’hagen produït, si s’han aplicat correctament els 

criteris d’avaluació i si la prova s’adequa als objectius i continguts. A més, la proposta de 

modificació o de ratificació de la qualificació obtinguda per l’alumne o l’alumna, o bé de la mesura 

correctora acordada per a l’esmentada situació. Este òrgan instructor, abans de la remissió de 

l’informe, podrà demanar la informació que considere convenient del docent o de l’òrgan que va 

emetre la qualificació. 

3. L’informe realitzat per l’òrgan instructor de la reclamació serà elevat a la direcció del centre el 

qual dictarà una resolució expressa i la notificarà a l’alumnat, o als seus representants legals si és 

menor d’edat.  

4. Contra la resolució es podrà presentar un recurs d’alçada davant de la direcció territorial. 
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7. PROCEDIMENT DE DIFUSIÓ, AVALUACIÓ INTERNA, SEGUIMENT I 

REVISIÓ PERIÓDICA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 

El reglament de règim interior es difondrà entre tots els membres de la comunitat educativa: 

 

● S'elaborarà un resum per a cada sector de la comunitat educativa amb les parts que els afecten 

directament, que serà divulgat al començament de cada curs acadèmic. 

● En la pàgina web del centre s'inclourà el document complet per a la seva consulta. 

● En les tutories, dins del marc del pla d’acció tutorial, al llarg del primer trimestre, del curs es 

realitzaran activitats encaminades a l'anàlisi dels drets i deures de l'alumnat i al coneixement 

d’aquest reglament. 

● Còpies del reglament estaran a disposició de tots els membres de la comunitat educativa en la 

sala de professorat, consergeria, direcció d’estudis i secretaria. 

 

En finalitzar cada curs es farà una avaluació i es tractaran aspectes susceptibles de modificacions, així com 

les disposicions normatives que el puguen afectar. 

El document és susceptible de modificació a partir de les propostes realitzades pel consell escolar, pel 

claustre, per les associacions de mares i pares i pel consell de delegats. Les propostes de modificació seran 

comunicades als representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

 

 

 


