
 

 
 

INTRODUCCIÓ. 

L'article 27 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a l'educació, que té per 

objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als 

principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals, amb 

participació efectiva de tots els sectors afectats. 

 

En l'educació es transmeten i exerciten els valors que fan possible la vida en 

societat, singularment el respecte a tots els drets i llibertats fonamentals, 

s'adquireixen els hàbits de convivència democràtica i respecte mutu, i es prepara 

als alumnes per a la participació responsable en les diferents activitats i instàncies 

socials. 

 

Correspon a tots els membres de la comunitat educativa afavorir, en l'àmbit de les 

seues competències, la convivència en el centre i fomentar l'adequat clima escolar 

per als processos d'ensenyament-aprenentatge establits en el pla de convivència, 

fonamentant-se en la cultura de la participació i el respecte mutu als drets 

individuals. 

 

El Reglament de Règim Intern pretén regular de forma ordenada i sistemàtica 

l'estructura d'organització i gestió de l'Institut i el seu règim acadèmic, recollint els 

principis d'actuació i disposició, ordenant tots els aspectes fonamentals per a la vida 

del Centre; i té l'obstinació que, en compliment dels fins que la legislació vigent 

atribueix al sistema educatiu, s'aconseguisca l'objectiu de millorar la convivència a 

les aules i formar a l'alumnat en el respecte mutu, a la resta de la comunitat 

escolar i, en general, a la societat en el seu conjunt.  

El Reglament de Règim Intern és una norma interna que inclou el conjunt 

d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la 

convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 

 

1. PRINCIPIS GENERALS 

1.1. Promoure el respecte entre les persones i fomentar la convivència i participació 

de tota la comunitat educativa és el principal objectiu de la labor educativa i, per 

tant, també d'aquest Reglament. 

1.2. Contribuir al procés d'aprenentatge de l'alumnat, afavorint hàbits de treball, 

coneixements adequats i actituds democràtiques dins d'una formació personal, 

social i professional a la qual ens orientem. 

1.3. L'assistència i participació de tots els membres de la comunitat educativa a les 

diferents activitats que es desenvolupen en el centre és un requisit indisp 
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1.3. L'assistència i participació de tots els membres de la comunitat educativa a les 

diferents activitats que es desenvolupen en el centre és un requisit indispensable 

per al bon funcionament d'aquestes. 

1.4. La cura de les instal·lacions i materials del Centre és necessari, així com 

l'exigència del seu manteniment en bon estat. La recollida selectiva de residus serà 

una de les accions encaminada al manteniment. 

1.5. L'ús de telèfons mòbils està prohibit. 

1.6. El consum d'aigua i electricitat haurà de ser racional i mai excessiu. 

1.7. El consum de substàncies nocives per a la salut (tabac, alcohol, etc.) està 

prohibit a l'interior del Centre. 

1.8. Dins del procés de millora de la qualitat de l'ensenyament, la formació del 

professorat és fonamental, per això, es facilitarà l'assistència a cursos, 

congressos i activitats de formació del professorat del Centre. 

1.9. La llibertat i la responsabilitat són valors que pretenem inculcar en l'alumnat. 

 

2. DELS ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ: 

La seua composició i enumeració exhaustiva de funcions es troben al Decret 

252/2019, de 29 de novembre, del Consell, deregulació de la organizaciói el 

funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d´Educació 

Secundaria Obligatoria, Batxillerat i Formació Profesional. 

 

 

2.1 ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS. 

 

Són càrrecs de govern unipersonals els de: 

 

a) Director/a. 

b) Cap d'Estudis ESO, Cap d´Estudis Batx. Diürn i Cap d´Estudis Batx. Nocturn. 

c) Secretari/a. 

d) Vicedirector/a. 

e) Sotssecretari/a. 

 

La seua designació i funcions són les establides al DECRET 252/2019, de 29 de 

novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels 

centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària 

Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. 
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2.2. ÓRGANS DE GOVERN COL.LEGIATS 

 

2.2.1. CLAUSTRE. Són funcions del Claustre: 

 

a) Realitzar propostes per a l'elaboració i modificació del PAC (Projecte Educatiu de 

Centre), PGA (Programació General Anual), *PNL (Pla de Normalització 

Lingüística), 

b) Aprovar i avaluar els Projectes curriculars d'etapa. 

c) Promoure la formació del professorat. 

d) Establir criteris pedagògics sobre els aspectes organitzatius del Centre. 

e) Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge. 

f) Triar als seus representants en el Consell Escolar. 

g) Elaborar propostes sobre l'elaboració del Reglament de Règim Intern 

 

2.2.2. CONSELL ESCOLAR. Són funcions del Consell Escolar: 

a) Elaborar, aprovar i avaluar el PAC. 

b) Participar en el procés de selecció del Director o Directora del Centre. 

c) Decidir sobre les qüestions de convivència en el Centre. 

d) Aprovar els pressupostos. 

e) Conèixer i emitir inform, abans de la seua aprovació, i avaluar, al 

finalitzar el curs escolar, la Programació General Anual del Centre. 

f) Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament. 

h) Aprovar el Reglament de Règim Intern. 

 

El Consell Escolar formarà les següents comissions de treball: 

 

a) Comissió de gestió econòmica 

b) Comissió d'Inclusió, igualtat i convivència 

c) Comissió pedagògica, d'activitats extraescolars i complementàries. 

d) Tutoria i Orientació. 

Es podrà formar, a més d'aquestes, altres comissions. 
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2.2.3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ. 

 

Són òrgans de coordinació: 

 

a) El Departament d'Orientació, 

b) Els Departaments Didàctics. A fi d'afavorir la participació en la presa de 

decisions, l'elecció de caps de departaments es realitzarà anualment. 

c) La Comissió de Coordinació Pedagògica. 

d) Coordinadora o coordinador d Educació Secundaria Obligatòria. 

e) Coordinadora o coordinador de les tecnologies de l´informació i la comunicació. 

f)  Coordinadora o coordinador de formació. 

g) Coordinadora o coordinador d´igualtat i convivència. 

h) Coordinadora o coordinador del programa de reutilització de llibres. 

i) La tutoria. 

j) L´equip docent. 

 

3. DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

 

3.1. DEL PROFESSORAT: 

 

3.1.1. Són DRETS del professorat: 

 

a) La llibertat de càtedra i de programació de les matèries, fomentant-se, des dels 

Departaments Didàctics, la coordinació entre àrees d'acord amb els objectius 

Educatius del Centre. 

b) La participació en l'organització del Centre des dels seus òrgans i funcions 

corresponents. 

c) La utilització dels materials i recursos del Centre dins de la labor educativa que li 

correspon. 

d) El respecte de la seua personalitat i dignitat per part de la resta de la comunitat 

educativa. 

e) A la millora de la seua formació, facilitant-se, des de la Direcció del Centre, 

l'assistència a activitats formatives i de perfeccionament. 

 

3.1.2. Són DEURES del professorat: 
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a) Assistir puntualment a classes, claustres i reunions de Departament i 

coordinació, així com participar activament en qualsevol activitat que 

organitze el Centre dins de la PGA. 

b) Justificar les seues absències segons la normativa vigent, i comunicar-les a la 

Direcció d'estudis com més prompte millor, per a organitzar l'atenció a 

l'alumnat. 

c) Programar, des dels departaments didàctics, les seues assignatures, coordinant-

se amb les altres àrees i d'acord amb els objectius educatius generals. 

d) Informar i donar a conéixer als alumnes, durant els primers dies del Curs, els 

continguts i objectius didàctics, la metodologia i criteris d'avaluació de les 

seues matèries. 

e) Reservar una hora en el seu horari setmanal per a l'atenció als pares i mares del 

seu alumnat. 

f) Contribuir a la convivència en el Centre a través del respecte i el control del 

compliment d'aquestes Normes de Convivència. Mantindre l'ordre de la classe 

i corregir les infraccions simples: amonestació verbal, amonestació per escrit, 

retirada d'aparells electrònics en cas de mal ús, privació del temps d'esbarjo 

per un màxim de cinc dies lectius, incorporació a l'Aula de Convivència del 

Centre (les recollides en el *AnnexeI del Decret 39/2008, de 4 d'Abril) 

g) Consignar les faltes i retards de l'alumnat. 

h) Informar mares, pares o qui posseïsca la tutela legal de l'alumnat, 

l'incompliment, per part d'aquest, de les faltes d'assistència o de les normes 

de convivència, el control de la qual siga de la seua competència. 

i) Preveure les seues absències, i en la mesura que siga possible, deixar treball per 

al seu alumnat. 

 

3.1.3. FUNCIONS DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA: 

 

a) Observar els membres del professorat que falten amb seguretat i anotar 

absències i retards. 

b) Fer-se càrrec dels grups que no tinguen professorat, seguint les indicacions de la 

Direcció d'estudis i informar, en el seu cas, dels treballs establits pel professorat 

titular, encarregant-se que l'alumnat complisca amb aquestes activitats 

c) En les últimes hores de classe podrà enviar als alumnes de PR4, 3r, 4t d'ESO i 

Batxillerat a casa. 

d) La resta de professorat de guàrdia s'encarregarà de comprovar que l'alumnat es 

trobe a les seues aules i no estiga pels corredors, patis, serveis, etc. 
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e) En cas que hi haja igual o superior nombre d'absències que professors de 

guàrdia, es notificarà ràpidament a Direcció d'estudis o Direcció perquè organitzen 

les guàrdies en funció de les necessitats del moment. 

f) Acompanyaran a aquells alumnes que ho precisen a l'ambulatori i/o contactaran 

amb els pares o tutors legals en cas d'indisposició, malaltia o accident. 

g) Seran els encarregats d'obrir la porta d'eixida del centre de l'alumnat que el 

requerisca sempre que porte autorització dels pares o tutors per escrit, deixant 

constància d'aquest aspecte en el comunicat de guàrdies. 

 

3.1.4. FUNCIONS DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA D'ESBARJO 

 

a) Agilitar que, després d'abandonar les aules, l'alumnat es dirigisca a aquelles 

zones de l'institut que té assignades. 

b) Situar-se en la zona de guàrdia que té assignada i parar atenció a la detecció de 

qualsevol incident. 

c) Comprovar que en la seua zona assignada, està situat l'alumnat que correspon. 

 

3.1.5. FUNCIONS DEL PROFESSOR TUTOR 

 

a) Dur a terme les actuacions establides en el projecte educatiu de centre i en el 

pla d'actuació per a la millora respecte de la tutoria. 

b) El professorat encarregat de la tutoria dedicarà l'hora lectiva amb els alumnes a 

desenvolupar l'acció tutorial, així com a solucionar els problemes concrets del grup. 

c) Presidir la junta d'avaluació i convocar i coordinar les reunions d'equip docent, 

sempre que siguen necessàries. 

d) Facilitar la inclusió de l'alumnat i fomentar el desenvolupament d'actituds 

participatives i positives que consoliden les bones relacions del grup. 

e) Controlar les Faltes d'assistència, retards i faltes de comportament del seu grup i 

mantindre informats periòdicament als tutors legals d'aquestes. 

f) Entregar i recollir, degudament emplenats, els butlletins de notes i totes les 

comunicacions amb els pares, mares o qui posseïsca la tutela legal, informant-los 

de les notes, faltes i incidències. 

g) Reunir-se amb els pares i mares del seu grup almenys una vegada al principi del 

curs, i sempre que es crega necessari posteriorment. 

h) Concertar una hora del seu horari per a atendre les necessitats dels pares i 

mares dels alumnes sempre que aquests el sol·liciten. 

i) Sol·licitar informació als pares d'aquells aspectes que contribuïsquen a l'educació 

dels seus fills i filles. 
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3.2. DE L'ALUMNAT: 

 

3.2.1. Els/les alumnes/as tenen DRET: 

a) A rebre una formació integral que garantisca el desenvolupament de la seua 

personalitat. 

b) A conéixer, des del principi del curs, les programacions, criteris d'avaluació i 

metodologia de les diferents matèries. 

c) A una valoració objectiva del seu rendiment, a informació sobre els criteris 

d'avaluació, a sol·licitar aclariments i a reclamar segons la legislació vigent. 

d) Al respecte de la seua llibertat de consciència, integritat física i moral i intimitat. 

e) Al desenvolupament de la seua activitat educativa en adequades condicions 

de seguretat i higiene. 

f) A participar en la vida i funcionament del Centre des dels organismes 

corresponents. 

g) A organitzar-se, associar-se. 

h) A reunir-se en el Centre, sempre que el funcionament i l'organització ho 

permeta. 

i) A ser informats de les sancions disciplinàries que se'ls imposen, així com a 

explicar i defensar el seu punt de vista. 

j) A participar en les activitats complementàries i extraescolars programades en les 

diferents matèries. Només tindran la condició d'obligatòries aquelles activitats que 

siguen gratuïtes. Quan es duguen a terme activitats voluntàries, l'alumnat que no 

participe, romandrà en el Centre.  

 

L'alumnat o els seus representants legals podran: 

 

1. Sol·licitar aclariments sobre: 

 

a. Procés d'aprenentatge 

b. Qualificacions 

c. Decisions de procés d'avaluació 

 

2. Sol·licitar revisions sobre: 
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a. Qualificacions d'activitats acadèmiques (parcials o finals) 

b. Qualificacions d'activitats d'avaluació (parcials o finals) 

c. En qualsevol cas, podrà ser revisat qualsevol instrument d'avaluació utilitzat 

(prova, exercici, treball, etc.) 

 

3. Presentar reclamacions sobre: 

 

a. Qualificacions obtingudes 

b. Decisions de promoció o obtenció del títol o certificat que corresponga 

c. Presumpta aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació i qualificació 

i. Qualificacions de caràcter ordinari 

*ii. Qualificacions de caràcter final 

d. Presumpta inadequació d'un o diversos instruments d'avaluació. 

 

Procediment Reclamació qualificacions en ESO i Batxillerat: 

 

1. Per escrit a la Direcció del centre i en la Secretaria o un altre mitjà legalment 

establit. 

2. Termini per a presentar la reclamació: 3 dies hàbils des del següent a la 

comunicació oficial de la qualificació. 

3. Termini constitució òrgan instructor: 2 dies hàbils des de la recepció de la 

reclamació. 

4. Òrgan instructor: 

Caporia d´Estudis. 

Tutor o tutora. 

Caporia de Departament Didàctic de la matèria o àmbit. 

Dos professors o professores preferentment de la matèria. 

5. Òrgan instructor: 2 dies hàbils per a emetre informe. 

6. Direcció: 2 dies per a resoldre la reclamació. 

 

4. sol·licitar copia dels exàmens i altres instruments d´avaluació, d´acord al 

protocol previst al Centre (sol.licitut per escrit a Secretaria). 
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3.2.2. Els /les alumnes/as tenen els DEURES: 

 

a) Respectar la llibertat de conciència i creences de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

b) No discriminar cap persona per raons de sexe, gènere, orientació sexual, origen 

nacional o social o qualsevol altra circumstància. 

c) Respectar i cuidar el Centre i totes les instal·lacions i materials. 

d) Mantindre un comportament correcte pels corredors, aules, patis, etc. així com 

atendre les normes bàsiques d'educació, com no utilitzar paraules mal sonants o no 

utilitzar gorra de cap mena excepte casos extraordinaris. 

e) Assistir a classe puntualment: 

L'alumnat podrà accedir al Centre 10 minuts abans del començament de classes 

(8.00). Les portes d'accés al centre es tancaran quan toc el timbre d'entrada. 

L'alumnat que arriben tard haurà d'esperar al carrer (excepte els de 1r i 2n d'ESO, 

que passaran a l'Aula de Convivència) i només podrà entrar al Centre en la següent 

hora. 

Podrà eixir del Centre, en el primer pati, l'alumnat de 2n de Batxillerat amb 

autorització dels seus tutors legals.  

f) Justificar correctament les faltes d'assistència atesos els següents criteris, tenint 

en compte que el reconeixement definitiu d'aquests justificants dependrà de la 

Direcció d'estudis i de la tutoria: 

 

1) Termini de 5 dies hàbils des de la seua reincorporació, transcorreguts els 

quals no s'acceptarà aquesta justificació. 

2) Quan l´alumnat tinga en una avaluació  el 15% o més de faltes d’assistència 

de d´una assignatura i no estiguen justificades podrà perdre el dret a una 

qualificació positiva en aquesta avaluació; no obstant això l'evolució positiva 

en les faltes d'assistència podrà permetre al professorat de les assignatures, 

recuperar la nota de cara a l'avaluació final. 

3) Quan l´alumnat tinga 3 retards es considerarà com 1 falta no justificada. 

Amb 6 retards s´aplicaràn les mesures correctores de l´article 3.2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. DE LES INFRACCIONS I FALTES DE L´ALUMNAT 
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Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes contràries 

a les normes de convivència  (amonestacions verbals o escrites o, en els casos més 

importants, Faltes Lleus) i les conductes greument perjudicials per a la convivència 

del centre (faltes greus o molt greus) respectivament, que siguen realitzades pels 

alumnes o alumnes dins del recinte escolar, durant la realització d'activitats 

complementàries i extraescolars  

Igualment, podran ser corregides o sancionades aquelles accions o activitats 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. 

En cap cas, podrà imposar-se sancions que atempten contra la integritat física i 

dignitat personal de l'alumnat. 

 

3.2.3.1. CONDUCTES CONTRÀRIES A les NORMES DE CONVIVÈNCIA.(Art. 35 

Decret 39/2008 de 4 d'Abril) 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu 

les següents: 

a) Les faltes de puntualitat injustificades. 

b) Les faltes d'assistència injustificades. 

c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre 

educatiu, especialment, aquelles que perjudiquen el normal desenvolupament de 

les classes. 

d) Els actes d'indisciplina. 

e) Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i/o ofenses contra els 

membres de la comunitat educativa. 

f) El furt o la deterioració intencionada d'immobles, materials, documentació o 

recursos del centre. 

g) El furt o la deterioració intencionada 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'ensenyament-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. 
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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'ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre 

educatiu. 

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 

conductes contràries a les normes de convivència. 

r) ) L'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. 

 

3.2.3.2. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A la CONVIVÈNCIA EN EL 

CENTRE 

(Art. 42 del Decret 39/2008 de 4 d'Abril) 

Són conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre: 

a) Actes greus d'indisciplina i injúries o ofenses greus contra membres de la 

comunitat educativa. En aquest sentit, es considerarà com a tals 

l´acumulació de tres faltes lleus. 

b) L'agressió física o moral, amenaces o 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) Els danys o furts greus causats en els locals, materials o documents del centre o 

en els béns dels membres de la comunitat educativa. 

f) Les accions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat 

personal dels membres de la comunitat educativa. 

g) 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. 

h) L'enregistrament d'imatges o so referides a membres de la comunitat educativa 

sense el consentiment d'aquests, especialment, aquelles que tinguen 

l'ànim de vexar o ridiculitzar. En aquest sentit, es considerarà d'especial 

gravetat, la seua posterior difusió. 
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i) L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 

j) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de les 

activitats del centre. 

k) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores 

adoptades davant conductes contràries a les normes de convivència. 

l) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant les 

faltes que afecten greument la convivència del centre. 

m) El consum de tabac dins de les instal·lacions d'institut. 

 

 

3.2.4.- DE LES SANCIONS DE L'ALUMNAT. 

 

3.2.4.1. MESURES EDUCATIVES CORRECTORES (per a les conductes contràries a 

les normes de convivència) (Art. 36 Decret 39/2008) 

 

1.Davant les conductes contràries a les normes de convivència delcentre educatiu, 

tipificades en l'article anterior, el pla de convivènciai el reglament de règim 

interior del centre podran contemplarmesures d'intervenció que concreten, 

ajusten o modulen lesmesures educatives correctores recollides en aquest article 

i que són lessegüents: 

 

a) Amonestació verbal. 

b) Compareixença immediata davant el cap o cap d'estudis o el directoro la 

directora. 

c) Amonestació per escrit (Falta Lleu). 

d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparellselectrònics aliens 

alprocés d'ensenyament-aprenentatge, utilitzatsde manera inadequada durant 

les activitats que es realitzen en elcentreeducatiu.Es retiraran apagats i seran 

retornats al finalitzar la setmana. 

e) Privació de temps d'esbarjo per un període màxim de cincdies lectius. 

f) Incorporació a l'aula de convivència. 

g) Realització de tasques educadores per l'alumne o l'alumna enhorari no lectiu. 

Larealització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a 

cinc dies lectius. 

h) Suspensió del dret a participar en les activitats 

extraescolarsocomplementàriesquetinga programades el centre durantmels 

quinze dies següents a la imposició de la mesura educativamcorrectora. 
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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'aqueixes classes, i amb la 

finalitat d'evitar la interrupció del procés formatiude l'alumnat, aquest romandrà 

en el centre educatiu efectuant elstreballs acadèmics que li siguen encomanats 

per part del professoratque li imparteix docència. El cap o la cap d'estudis del 

centre organitzarà l'atenció a aquest alumnat. 

 

2. Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores, no serànecessària la 

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

les mesures educatives correctores delsapartats h) i i) serà preceptiu el tràmit 

d'audiència als alumnes,les alumnes, o als seus pares, mares, tutors o tutores 

en cas de sermenors d'edat. 

3.Les mesures educatives correctores que s'imposen seran immediatament 

executives. 

 

Quan la conducta a corregir present característiques (per reiteració o per 

importància) que mostren com a insuficient l'amonestació verbal, el/la 

professor/a deixarà constància en l’imprès d'amonestació o en el sistema de 

gestió docent, indicant el motiu. 

En les conductes a corregir respecte de Falta Lleu, el/la professor/al fet que 

impose la sanció emplenarà el corresponent part de conducta i controlarà que 

el/la alumne porte signat pel seu pare/mare/tutor-a legal. Deixarà còpia 

signada, una vegada retornada, en Direcció d'estudis i entregarà una altra al/la 

tutor/a. 

Altres mesures possibles a prendre: 

Realització d'activitats de suport a la comunitat educativa. 

 

Amb la 3a Falta Lleu, o amb la comissió d´un acte de major gravetat que una 

simple falta lleu, abans de la consideració d'un acte d'indisciplina greu per 

acumulació de faltes,  i, d'acord amb el *Art.36.1.g la Direcció del Centre, 

juntament amb  la Direcció d'Estudis, sempre d'acord amb les famílies del/ de 

l'alumne/a, podrà decidir un període de reflexió i realització de tasques 

educatives d'un dia lectiu sota el control del pare/mare/tutor-a legal. 

 

3.2.4.2. MESURES EDUCATIVES DISCIPLINÀRIES (per a les conductes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre) 



 
 

 14 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre només 

podran ser objecte de mesura disciplinària amb la prèvia instrucció del 

corresponent expedient disciplinari i seran les següents: 

 

Per als casos compresos entre les lletres a) a h) del Decret de Convivència: 

a) Suspensió del dret d'assistència al centre educatiu durant un període 

comprés entre 6 i 30 dies lectius, Per a evitar la interrupció del seu procés 

formatiu, el professor/a tutor/a, en coordinació amb l'equip educatiu, 

l'informarà de les tasques a realitzar així com de les dates i continguts 

d'exàmens de manera setmanal, durant la seua hora de tutoria lectiva. 

b) Canvi de Centre Educatiu. En el cas d'aplicar aquesta mesura disciplinària, 

l'Administració Educativa proporcionarà una plaça escolar a l'alumnat que es 

trobe en edat d'escolarització obligatòria. 

Per als casos compresos entre les lletres i) a k): 

a) Realització de tasques educadores en horari no lectiu per un període d'entre 

6 i 15 dies lectius. 

b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars durant els 30 dies 

següents a la imposició de la mesura disciplinària. 

c) Canvi de grup o classe per un període d'entre 6 a 15 dies lectius. 

d) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període 

d'entre 6 i 15 dies lectius. 

 

3.2.5. NORMES PER Al MANTENIMENT I CUSTÒDIA DELS LLIBRES I MATERIALS 

CURRICULARS DEL BANC DE LLIBRES 

 

L'article 10 de l'ORDRE 26/2016, de 13 de juny determina les obligacions de 

l'alumnat participant: 

 

1. L'alumnat participant en el banc de llibres queda subjecte a l'obligació de fer 

un ús adequat i acurat dels mateixos i de reintegrar-los en el centre, una 

vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre. 

2. La deterioració dels materials per mala utilització, o la pèrdua d'aquests, 

suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de 

reposar el material deteriorat o extraviat. 

Complint amb aquest article, el centre estableix les següents normes per a la 

deguda conservació dels llibres de text i materials curriculars: 

1) S'han de folrar els llibres per a preservar la seua conservació. Aquest folrat 

es realitzarà amb plàstic transparent. 
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2) Només es permetrà el subratllat amb llapis 

3) Davant situacions que impliquen deterioració del llibre ocasionats per algun 

company o qualsevol circumstància aliena a l'usuari del llibre que supose no 

complir amb les normes ací establides, aquest haurà d'informar immediatament 

el seu tutor/a d'aquest fet per a depurar les responsabilitats pertinents 

4) En cas de deterioració o pèrdua d'algun llibre, aquest haurà de ser reposat 

per la família. En cas contrari, la negativa suposarà la renúncia de l'alumne a 

participar en la *Xarxa de *Llibres per al curs següent 

5) Per a participar en el Banc el curs següent els alumnes hauran d'entregar el 

lot complet de llibres utilitzats. 

6) Els alumnes seran responsables d'esborrar qualsevol subratllat o anotació i 

eliminaran l'etiqueta del nom per a deixar els llibres en perfectes condicions per 

al seu ús en el següent curs. 

 

3.2.6. DE L'ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L'ALUMNAT. 

 

3.2.6.1. ELS/LES DELEGATS/DAS DE GRUP. 

 

Seran triats per votació al principi del Curs, i podran ser revocats per majoria 

simple si una tercera part del Grup el sol·licita. 

 

Les seues funcions són: 

 

a) Representar al Grup davant l'equip educatiu. 

b) Col·laborar amb el Tutor/a en la resolució de Conflictes. 

c) Assistir i participar en la sessió d'avaluació. 

d) Comunicar les demandes del Grup davant les instàncies corresponents. 

e) Qualsevol altra funció que afavorisca el procés educatiu del grup. 

 

3.2.6.2 ELS/LES REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR. 

 

S'elegeixen a través d'un procés electoral i tenen totes les funcions atribuïdes al 

Consell Escolar, del qual formen part. 

 

3.2.6.4. L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES/AS. 

 

Els/les alumnes/as tenen Dret a crear Associacions d'alumnes i alumnes. 
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3.3. DELS PARES I MARES D'ALUMNES/AS: 

 

3.3.1. Són DRETS dels pares i mares dels alumnes/as: 

 

a) La informació respecte a la formació del seu fill/a. Tenen dret a una reunió 

informativa inicial i a reunions periòdiques en funció de les necessitats en els 

ensenyaments post-obligatòries. 

b) A conéixer les programacions dels Departaments Didàctics, criteris d'avaluació i 

objectius de les diferents àrees. 

c) La participació en el funcionament i govern del centre a través dels consells 

escolars. 

d) El dret a associar-se. 

e) La utilització de les instal·lacions i materials del Centre per a finalitats pròpies 

dels seus drets i per a la realització d'activitats del Centre. 

 

 

3.3.2. Són DEURES dels pares i mares dels alumnes/as: 

 

a) Col·laborar amb la comunitat educativa per a obtindre els fins de l'educació. 

b) Atendre les peticions del professorat o direcció respecte dels seus fills/as. 

c) Informar-se dels aspectes relacionats amb l'educació dels seus fills/as, assistint a 

les reunions que es convoquen a aquest efecte. 

d) Cooperar en la creació d'un clima de convivència en el Centre. 

e) Justificar les faltes dels seus fills/as sempre que així ho estiguen realment. 

 

3.4. DE L'ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DELS PARES I MARES 

 

3.4.1. ELS/LES REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR. 

 

Els pares i mares trien els seus representants al Consell Escolar mitjançant el 

procés electoral estipulat. 

 

Les funcions d'els/les consellers/as són les atribuïdes al Consell Escolar. 

 

3.4.2. L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES. 
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Poden formar-se Associacions de pares i mares per a col·laborar en el millor 

funcionament del Centre i articular la participació dels mateixos en el govern del 

Centre. 

Al Consell Escolar hi haurà cinc representants de les mares, pares o 

tutors/res legals de l´alumnat, dels quals, un serà designat per l´asociació 

de mares i pares més representativa del Centre.  

 

 

 

 

 

 

3.5. DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SERVEIS: 

 

3.5.1. Són DRETS del personal no docent: 

 

a) Participar en la vida i organització del Centre. 

b) Desenvolupar el seu treball amb els degudes garanties de seguretat i higiene. 

c) A rebre el material i informació necessaris per a portar a bon port les seues 

funcions. 

d) Associar-se i participar en el govern del Centre a través del Consell Escolar. 

e) El respecte de les seues creences, intimitat i personalitat. 

 

 

 

3.5.2. Són DEURES del personal no docent: 

 

a) Col·laborar en el funcionament del Centre des de les seues funcions pròpies. 

b) Cooperar per a crear un clima de convivència en el Centre. 

c) Encarregar-se de la cura de l'edifici, instal·lacions i material del Centre des de les 

seues funcions específiques. 

d) Respectar la confidencialitat de la informació amb què treballen. 

e) Respectar a la resta de membres de la comunitat educativa. 

f) Justificar les seues absències i retards, avisant amb la suficient antelació sempre 

que siga possible. 

 

 

3.6. DE LA REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL NO DOCENT: 
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El Personal No docent té Dret a triar el seu representant en el Consell Escolar, que 

tindrà les funcions pròpies de tots els Consellers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESPAIS COMUNS 

 

4.1. LA BIBLIOTECA: 

 

La biblioteca és un lloc d'estudi i de treball, i per tant, s'haurà de respectar el silenci 

i ordre necessari per a aquest. 

 

El préstec de llibres s'organitzarà depenent de les disponibilitats de personal del 

Centre, indicant-se un horari de préstec i un d'estudi des de principi de curs. 

 

4. 2. LES SALES D'INFORMÀTICA. 

 

El centre disposa de dues sales d'informàtica que s'utilitzen normalment per a fer 

classes. En aquests casos, el professor responsable és l'encarregat de supervisar 

els possibles desperfectes deguts a un ús indegut o avaria. 

 

L'ús fora de les classes de les aules d'informàtica per part de l'alumnat, haurà 

d'estar sempre supervisat per algun professor, i anotar en el llibre d'incidències els 

alumnes o professors que utilitzen els ordinadors, responsabilitzant-se de qualsevol 

problema que aparega. 

 

4.3. ELS PATIS I PISTES ESPORTIVES. 

Els patis i pistes esportives formen part del Centre, i per tant s'hauran de respectar 

les mateixes normes de conducta i manteniment que en qualsevol altre espai del 

Centre. 
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L'ús fora de les classes d'educació física de les pistes esportives, estarà supeditat a 

les molèsties que puguen ocasionar a la resta de companys, als necessitats 

educatives i al bon ús que es faça d'elles. Si les usen els alumnes sense el 

professor, i utilitzen qualsevol material del Centre, es faran responsables de la seua 

pèrdua. 

 

 

4.4 AULA DE CONVIVÈNCIA 

 

Amb la intenció de contribuir a corregir les conductes inadequades dels alumnes 

sancionats amb alguna mesura correctora, el centre disposarà d'una Sala de 

Convivència, dotada amb material didàctic i atesa per professorat de guàrdia, on es 

rebrà als alumnes que es troben en aquestes circumstàncies, ajudant-los a 

emplenar una fitxa de reflexió que els permeta analitzar els fets que han implicat la 

seua expulsió de classe i plantejar propostes de millora d'actituds. A més, en 

aquest aula els alumnes i les alumnes hauran de fer els treballs que el professorat 

els ha encomanat. 

 

4.5 SALA D´ACTES. 

La sala d´actes és un espai que, tot i estar destinat, fonamentalment a reunions 

(claustres, CCP, etc.) podà ser utilitzat per el professorat que el necessite. En 

aquest cas, haurà d´apuntar-se al full d´ocupació. També podrà ser utilitzat per 

aquell alumnat que en hores lliures (convalidació o altres) vullga (assajos, etc). En 

aquest cas, ho comunicarà i estarà somtmés al control del professorat de guardia. 

En l´ús d´aquest espai es tindrà especial cura a replegar els materials utilitzats i 

deixar-lo en perfectes condicions. 

 

4.6 CAFETERIA 

 

La cafeteria és un espai més del Centre. L'alumnat tindrà, en el seu interior, un 

comportament adequat, respectant les indicacions de funcionament així com les de 

la persona encarregada. 

L'alumnat únicament accedirà a la cafeteria en els períodes d'esbarjo. 


