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2.- Introducció 

L'IES la Malladeta està format per una comunitat escolar on conviuen un divers i elevat número de perso- 
nes. 

Per tal d'afavorir el procés d'aprenentatge i garantir el dret a l'educació de tot el nostre alumnat, és ne- 
cessari establir un conjunt de normes i procediments capaços de regular l'estructura organitzativa del centre i 
garantir la convivència entre els distints sectors que componen la comunitat educativa (alumnes, professors/ 
es, pares1 i personal no docent). 

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 disposici - 
ons: 

1. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) 
2. Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i 

funcional dels instituts d’educació secundària. 
3. Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universita - 

ris 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. 

4. Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal 
docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació. 

5. Decret 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions de treball del 
personal que està al servei de l'administració del Govern Valencià (no afecta el personal docent) 

6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procedi - 
ment Administratiu Comú. 

 

Aquest reglament serà, per tant, un conjunt de principis i normes pels quals es regularan les relacions 
humanes dels membres de la comunitat educativa i el funcionament del centre, i són instrument per tal de po- 
tenciar una educació dins la llibertat, la responsabilitat, l'autonomia i la participació. 

 

L'àmbit d'aplicació del present reglament inclou el professorat, l’alumnat, pares, personal no docent i 
qualsevol altre membre temporal com a col·laboradors socials, estudiants universitaris en pràctiques, etc., i 
estan tots obligats a conèixer, respectar i fer complir aquest reglament de règim intern. 

3.- Estructura organitzativa 

3.1.- Òrgans de govern unipersonals 

L'equip directiu del centre està format pels següents docents: 
1. director/a, elegit per representants del centre i de l’Administració, dirigeix i coordina totes les activi - 

tats de l’institut. Les seues competències estan regulades a l'article 15 del decret 234/1997. 
2. vicedirector/a, designat pel director/a, s'encarrega principalment de les activitats extraescolars. Les 

seues competències estan regulades a l'article 22 del decret 234/1997. 
3. caps d’estudis, designats pel director/a, organitzen els actes acadèmics i coordinen el treball de tu- 

tors/es i caps de departament. Les seues competències estan regulades a l'article 23 del decret 
234/1997. 

 

1 En tot el document, la referència als pares s'entén com a pare, mare o tutor/a legal dels i les alumnes. 
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4. secretari/secretària, designat pel director/a, ordena el règim administratiu i econòmic de l’institut. 
Les seues competències estan regulades a l'article 24 del decret 234/1997. 

5. vicesecretari/vicesecretària, designat pel director/a, amb les competències que delegue en ell/a el 
secretari o la secretària. 

3.2.- Òrgans de govern col·legiats 

1. Claustre de professors i professores.- És l’òrgan propi de participació d’aquests docents en el go- 
vern de l’institut i té la responsabilitat de planificar, coordinar, decidir i, si escau, d’informar de tots 
els aspectes docents del centre. Està integrat per la totalitat dels docents que hi presten serveis. Es 
reuneix com a mínim una vegada cada dos mesos. Les seues competències estan regulades a l'arti - 
cle 72 del decret 234/1997. 

2.  Consell escolar.- És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el 
govern del centre. En ell estan representats docents, pares, alumnat, personal no docent i l'ajunta - 
ment. Es renova per meitats cada dos anys. Es reuneix com a mínim una vegada al trimestre. Les 
seues competències estan regulades a l'article 68 del decret 234/1997. 

3.3.- Comissions del Consell Escolar del centre 

El Consell Escolar de l’institut constituirà les comissions reglamentàries que facen falta, amb les se - 
güents competències: 

Comissió de convivència 

La comissió de convivència tindrà les següents funcions: 
1. Efectuar el seguiment del pla de convivència del centre docent i totes aquelles accions encaminades 

a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, així com el seguiment de les actuaci- 
ons dels equips de mediació. 

2. Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa representats en el consell es - 
colar del centre per a millorar-hi la convivència. 

3. Informar el consell escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l’estat de la convivència en el 
centre, si més no una vegada al trimestre. 

4. Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel consell escolar del centre en l’àmbit de les seues 
competències, relatives a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, especialment 
el foment d’actituds per a garantir la igualtat entre hòmens i dones. 

5. Establir i promoure l’ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries, que ajuden a resoldre 
els possibles conflictes del centre. 

6. Avaluar les propostes de col·laboració entre el centre i altres organismes i/o institucions, tant públi - 
ques com privades,( i traslladar les seues conclusions al ple del Consell Escolar perquè decidisca). 

7. Analitzar les propostes de modificació d’aquest reglament de règim intern abans de ser presentades 
al ple del Consell Escolar. 

Comissió de tutoria i orientació 

Les seues competències són: 

1. Fer el seguiment i avaluació dels següents aspectes i aportar suggeriments de millora sobre: 
 Comunicació del centre amb els pares i mares. 

 Comunicació dels tutors/es amb els pares i mares. 

 Comunicació dels tutors/es amb els i les alumnes. 

 Pla d'Acció Tutorial. 

 Orientació acadèmica i laboral. 
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2. Conéixer i emetre informes sobre els projectes de convenis de col·laboració entre l’institut i els cen- 
tres de treball en relació amb la formació de l’alumnat i la seua inserció professional. 

3. Valorar els resultats de les avaluacions amb notes. 
4. Analitzar els criteris per a la formació de grups i l’assignació d’optatives. 

 

La comissió econòmica i de cantina tindrà les següents competències: 
1. Informar el consell escolar sobre totes les matèries d’índole econòmica que aquest li encomane, 

entre altres ser informada de la presentació dels pressupostos i el balanç anual. 
2. Avaluar les propostes que sobre variació de preus plantege l’encarregat o encarregada de la canti - 

na (i traslladar les seues conclusions al ple del consell escolar perquè decidisca). 
3. Vetllar per la qualitat del servei ofert per la cantina i proposar iniciatives per fomentar entre l’alumnat 

hàbits sans d’alimentació. 
Es reunirà almenys una vegada, al segon trimestre. 

Permanent i de Coordinació Pedagògica. 

La Comissió Permanent i de Coordinació Pedagògica tindrà les següents competències: 
1. Coordinar les altres comissions. 
2. Vetlar per la coherència entre el projecte educatiu i la programació general anual del centre. 
3. Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu de l’institut i els procediments per a la 

seua revisió. 
4. Adoptar criteris per a l’elaboració de la programació general anual de l’institut i analitzar-la abans de 

ser presentada al ple del Consell Escolar. 
5. Analitzar la idoneïtat de les directrius generals per a l’elaboració de les programacions didàctiques 

dels departaments, establertes per la Comissió de Coordinació Pedagògica. 
6. Elaborar les directrius per a la programació i la realització de les activitats escolars complementàri - 

es. 
7. Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, i també les 

accions assistencials en què el centre puga prestar la seua col·laboració. 

3.4.- Òrgans de coordinació docent. 

1. Departament d’orientació, format pel psicopedagog/a i altres professors, intervé en l’orientació 
educativa, psicopedagògica i professional, així com en el pla d’acció tutorial, i en l'aplicació de me - 
sures d'atenció a la diversitat a l’ESO. Les seues funcions estan regulades a l'article 85 del decret 
234/1997. 

2. Departaments didàctics, que agrupen els professors d'una o vàries especialitats afins. Són els òr - 
gans bàsics encarregats d’organitzar i desplegar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o 
mòduls formatius corresponents i les activitats que els siguen pròpies, dins l’àmbit de les seues  
competències, regulades a l'article 90 del decret 234/1997. 

Tant el departament d'orientació com els departaments didàctics tenen un cap de departament, designat 
pel director, que en coordina les activitats. Les seues funcions estan regulades als articles 87 i 92 del decret 
234/1997. 

3. Comissió de coordinació pedagògica, integrada pel director/a, caps d'estudis, coordinador/a de 
cicle o etapa, coordinador/a d’igualtat i convivència i diferents caps de departament. Estableix direc - 
trius generals sobre aspectes docents i en fa propostes al claustre. Es reuneix setmanalment, alter - 
nant reunions de caràcter general i reunions de caràcter específic (per tractar temes concrets que 
només afecten alguns departaments). Les seues competències estan regulades a l'article 95 del de - 
cret 234/1997. 
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4. Equips docents de grup, compostos pel conjunt del professorat que imparteix docència al grup o 
classe i coordinats pel tutor/a del grup. 

Els tutors i les tutores, designats pel director/a a proposta de Direcció d’Estudis, es reuneixen setmanal - 
ment amb els/les caps d'estudis i el/la cap del Departament d'Orientació, per nivells o cicles. A les reunions 
dels tutors i tutores d’ESO també hi assisteix el/la coordinador/a de cicle o etapa. Les funcions dels tutors i tu - 
tores estan regulades a l'article 97 del decret 234/1997. 

5. Departament d’activitats complementàries i extraescolars, integrat pel vicedirector/a, que serà 
el/la cap del departament, un membre, almenys, de cada departament didàctic, per delegats i dele- 
gades de l’alumnat i per representants de les associacions de l’alumnat i de les associacions de pa- 
res i mares d’alumnes. Les seues funcions estan regulades a l'article 99 del decret 234/1997. 

 

6. Altres coordinacions i responsabilitats 
D’acord amb Resolució d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de 
Centres i Personal Docent (Instruccions 2016), el/la director/a nomenarà un o una docent per a des- 
envolupar les tasques següents: 

1. Coordinador/a de Secundària 

A proposta de la direcció d’estudis, entre el professorat que impartisca la major part de la seua càr- 
rega lectiva en aquesta etapa (ESO), desenvoluparà les funcions detallades en el punt 2 de l’apartat 
4.4.1. 

2. Coordinador/a de la Xarxa Llibres i Responsable de Biblioteca 

Les funcions de la persona que coordina la Xarxa Llibres estan arreplegades en l’Orde 26/2016, de 
13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el pro - 
grama de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular. 

La persona responsable del banc de llibres al nostre centre serà una de les persones amb hores 
d’atenció o guàrdia en la biblioteca i principal encarregat/da de la mateixa. En aquest sentit, supervi- 
sarà el correcte funcionament del servei així com el manteniment, conservació i adquisició de mate - 
rial i proposarà i organitzarà activitats per a dinamitzar l’ús de la biblioteca i fomentar la lectura. 

3. Coordinador/a de Formació 

S’encarrega d’arreplegar les propostes de formació permanent del professorat per al desenvolupa- 
ment del projecte educatiu i fer-les efectives amb l’organització dels cursos i accions necessàries ai- 
xí com la sol·licitud i justificació de la gestió autònoma. Les seues funcions estan concretades en el 
punt 2 de l’apartat 4.4.4 de la resolució d’1 de juliol de 2016. 

4. Coordinador/a d’aula d’Informàtica 
A més de coordinar l’ús de les aules i vetlar pel manteniment del material, assessora en matèria in - 
formàtica a la resta de professorat. El 2 punt de l’apartat 4.4.2 de la dita resolució detalla les seues 
funcions. 

5. Coordinador/a TIC 
La persona coordinadora de les tecnologies de la informació i comunicació exercirà les tasques se- 
güents: 
a) Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC en el centre, dinamitzant la seua integració curricular. 
b) Actuar com a interlocutor amb el Centre de Suport i Assistència Informàtica. 

6. Coordinador/a d’igualtat i convivència 
Ha de tindre coneixements, experiència o formació en el foment de la convivència i en la prevenció i 
intervenció en els conflictes escolars a més d’experiència en coordinació d’equips i/o en acció tutori- 
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al. Les seues funcions estan especificades en el punt 10 de l’apartat 1.3.4. de la resolució d’1 de juli - 
ol de 2016. Compta amb la col·laboració de l’Equip de Convivència i Mediació i de les persones res - 
ponsables del Programa de Tutoria entre iguals (TEI), entre altres docents encarregats de les distin - 
tes actuacions concretades en el nostre Pla de Convivència i en el Pla d’Actuació per a la Millora 
(PAM) per a cada curs escolar. 

7. Coordinador/a TEI. 

És responsable de coordinar totes les activitats de la tutoria entre iguals. 

8. Coordinadors/es dels projectes del centre 

Cal destacar el/la Coordinador/a del Projecte Esportiu de Centre ja que som Centre Promotor de 
l’Activitat Física i l’Esport i els/les coordinadors/es dels distints projectes innovació i investigació o 
musicals que es realitzen atenent a les convocatòries anuals. 

A més, la RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Do- 
cent, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, regula els següents càrrecs: 

9. Coordinador/a de cicles formatius 

Segons el punt 3 de l’apartat 32 ha de col·laborar amb el cap d’estudis de Formació Professional i 
amb el departament de pràctiques en l’establiment de les relacions empresa-centre docent i en el 
desenrotllament de les pràctiques formatives. 

Mentre no hi haja alumnes fent FCT, el coordinador de cicles s'encarregarà de l'explotació de la bor- 
sa de treball del centre. A mesura que els alumnes se'n vagen a fer les FCT, ho faran els professors 
dels departaments de famílies professionals que tinguen hores per a fer-ho. 

10. Responsable de manteniment 

Hi ha un responsable per cada família professional. Les seues funcions estan definides en el punt 6 
del mateix apartat 32. 

11. Responsable de primers auxilis, definit en les «Mesures d’Emergència» del centre. 

3.5.- Consell de delegats i delegades 

Cada grup triarà, a començament de curs, per sufragi directe i secret i per majoria simple, un/a delegat/ 
da i un/a sotsdelegat/da. Aquest/a substituirà el/la delegat/da en cas d’absència i el/la recolzarà en les seues 
funcions. El delegat/da no podrà ser sancionat per l’exercici de les seues funcions. 

Tots dos podran ser revocats, en votació secreta, per la majoria absoluta dels i les alumnes del grup o 
cessats per la Comissió de Convivència en el cas que s’evidencien conductes inadequades per al càrrec, com 
ara coacció en la votació, aprofitament individual del càrrec i actes atemptatoris al PEC. En aquest cas, es 
convocarà una nova elecció en els següents 15 dies. 

 

A més de les regulades a l'article 115 del decret 234/1997, tindran les següents funcions: 
1. Informar alumnat degudament de tots els assumptes tractats en el Consell de Delegats i Delegades i 

en les reunions amb la Direcció. 
2. Ser portaveu de les inquietuds i problemes de l’alumat davant el professorat, Direcció i òrgans col - 

legiats del centre. 
3. Assumir responsabilitats organitzatives en tot el que referisca a la conservació de l’aula i de l’ambi - 

ent de treball i de convivència adequat. 
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El Consell de Delegats i Delegades, integrat pels delegats i delegades de cada grup, els representants 
de l’alumnat al Consell Escolar del centre i dos membres de l’associació d’alumnes del centre, és l'òrgan de 
participació de l'alumnat, a través del qual s'informen tant els i les alumnes com els seus representants dels 
assumptes que els afecten. Podrà reunir-se en ple o en comissions. Ho farà ordinàriament una volta al trimes - 
tre. També podrà reunir-se extraordinàriament, per iniciativa dels seus membres o de la Direcció del centre, 
quan les circumstàncies ho requereixen. Els membres del consell de delegats es convocaran per escrit per 
mitjà de la direcció d’estudis. En la convocatòria s’indicarà qui el convoca, el dia, l’hora i el lloc de la reunió i 
els temes a tractar. El calendari de les sessions ordinàries s’establirà en la primera convocatòria una vegada 
s’haja constituït el consell. Si en l’ordre del dia s’ha d’estudiar algun document se’n lliurarà una còpia junt a la 
convocatòria; aquesta es farà amb suficient antelació perquè els seus membres puguen informar i consultar 
als seus representats. El Consell es podrà convocar de forma extraordinària a petició d’almenys tres dels seus 
membres. La sol·licitud es presentarà per escrit a la direcció d’estudis i en ella s’indicarà, a més del nom i 
grup dels membres convocants, les raons de la convocatòria i si s’ha de reunir el ple o sols alguna de les se- 
ues comissions. 

Les funcions del consell de delegats i delegades estan regulades a l'article 114 del decret 234/1997. A 
més, podrà proposar al consell escolar del centre l’adopció de possibles mesures de millora en la convivència 
del centre. 

El/La cap d’estudis facilitarà i orientarà l'organització de l'alumnat i donarà suport al treball del consell de 
delegats. 

 

4.- Normes generals de convivència 

Les normes generals de convivència estan pensades per garantir l’acompliment dels drets i dels deures 
de qualsevol membre de la comunitat educativa, i seran, per tant, d’acompliment obligat per a tots. 

Normes bàsiques de convivència: 
- Tractar amb respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguen docents, alumnes, pa- 

res o qualsevol altre/a treballador/a del centre. 
- Respectar els drets de qualsevol membre de la comunitat educativa i acomplir 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 del professorat i la resta de treballadors/res del centre. 
- Col·laborar i facilitar el normal desenvolupament de les activitats del centre, tant en classe com pels 

corredors o el pati. 
 

La no observació d’una norma durà implícita la imposició d’una sanció que no té perquè ser sempre la 
mateixa: dependrà de la reiteració de la falta i de les circumstàncies particulars de qui i com l’ha comesa. 

4.1.- Drets i deures d'alumnes 

Els drets i deures dels alumnes estan regulats pel decret 39/2008. Resumits, són els següents: 
Drets dels i les alumnes: (articles 15 al 23) 

- 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 en el funcionament i la vida del centre, 
- Dret d’associació (d’alumnes i ex-alumnes) i reunió al centre. 
- Dret d’informació sobre qüestions del centre i del sistema educatiu. 
- Dret a la llibertat d’expressió, d’acord amb els principis constitucionals. 



Reglament de Règim Intern. IES La Malladeta Pàgina 8 

Inclou modificacions aprovades en consell escolar del 20 d’octubre 2022 

 

 

 

- Dret d’ajudes i suports per a compensar carències i desavantatges. 
Deures dels i les alumnes: (articles 24 al 26) 

- Deure d’estudi i d’assistència a classe. 
- Deure de respecte als altres. 
- Deure de respectar les normes de convivència. 

4.2.- Drets i deures del professorat. 

Els drets i deures del professorat com a funcionaris estan regulats pels articles 46-48 del Decret Legisla - 
tiu de 24 d’octubre de 1995, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 

Els drets i deures del professorat en l’àmbit de la convivència escolar estan regulats pel decret 39/2008. 
Resumits, són els següents: 

Drets del professorat: (article 53) 
- A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la societat en general. 
- A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares. 
- A realitzar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat. 
- A exercir les competències que els siguen atribuïdes. 
- A tindre autonomia per prendre decisions per a mantindre un adequat clima de convivència durant les 

classes, així com durant les activitats complementàries i extraescolars. 
- A rebre l’ajuda i col·laboració de la comunitat educativa. 
- A participar en l’elaboració de les normes de convivència del centre. 
- A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així com a realitzar propostes per 

a millorar-lo. 
- A rebre, per part de l’administració, plans de formació, així com, formació permanent. 
- A tindre la consideració d’autoritat pública, en l’exercici de la funció docent. 
- A la defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se seguisquen com 

a conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions. 
- Conéixer el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 
A més, als docents del centre se’ls reconeix el dret a utilitzar el material del centre quan ho precise, prè - 

via comunicació al responsable. 
Deures del professorat: (article 54) 

a) Respectar i fer respectar el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 
b) Complir les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar i les derivades de 

l’atenció a la diversitat del seu alumnat. 
c) Exercir, de forma diligent, les competències que els atribuïsquen la normativa vigent. 
d) Respectar els membres de la comunitat educativa i donar-los un tracte adequat. 
e) Imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del decret 39/2008. 
f) Inculcar a l’alumnat el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. 
g) Fomentar un clima de convivència en l’aula i durant les activitats complementàries i extraescolars que 

permeten el bon desenrotllament del procés d’ensenyança-aprenentatge. 
h) Informar els pares dels i les alumnes de les normes de convivència establides en el centre, dels incom- 

pliments d’estes, així com de les mesures educatives correctores imposades. 
i) Informar l’alumnat de les normes de convivència del centre, fomentant el seu coneixement i compli- 

ment. 
j) Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la de la tutoria, aspectes relacionats 

amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica de conflictes. 
k) Controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels i les alumnes i informar-ne els pares, segons 

el procediment establert en aquest en el reglament de règim interior. 
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l) Actuar amb diligència i rapidesa davant les incidències rellevants i comunicar-ho al professor/a-tutor/a, 
de manera que s’informe els pares i es puguen prendre les mesures oportunes. 

m) Informar els pares de les accions greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
n) Formar-se en la millora de la convivència i en la solució pacífica de conflictes. 
o) Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació que es dispose sobre les circumstànci- 

es personals i familiars dels i les alumnes, sense perjuí de l’obligació de comunicar a l’autoritat compe - 
tent les circumstàncies que puguen implicar l’incompliment dels deures i responsabilitats establits per la 
normativa de protecció de menors. 

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

q) Informar els responsables del centre de les situacions familiars que puguen afectar l’alumne o alumna. 
r) Guardar reserva i sigil professional sobre els continguts de les proves parcials o finals, ordinàries i ex - 

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

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

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

v) Atendre pares, mares, tutors, tutores i alumnes i, si és el cas, l’exercici de la tutoria. 
A més, tindran les següents obligacions: 

- Assistir puntualment a les classes i actes acadèmics d’obligat compliment. 
- Comunicar les absències amb anterioritat sempre que siga possible, i si no ho és, fer-ho amb la major 

brevetat possible a la Direcció d’Estudis. 
- Justificar adequadament per escrit totes les faltes d’assistència al o la cap d’estudis en un termini de 

cinc dies. 
- Controlar l’assistència de l’alumnat i anotar les incidències acordades, amb el Sistema de Gestió Do - 

cent. 
- Vetlar per la neteja i conservació de les aules. 
- Explicar a l’alumnat al principi de curs el pla de treball a seguir, els continguts i objectius de les seues 

assignatures, així com els criteris d’avaluació que seran aplicats. 
- Realitzar les proves d’avaluació amb l’antelació necessària, respectant si es possible, que l’alumnat 

no n’haja de fer més d’una al dia. 
- Notificar al secretari o secretària els desperfectes que observe a l’immoble i al mobiliari. 
- Participar i col·laborar activament en els òrgans de coordinació pertinents i respectar els acords. 

4.3.- Drets i deures dels famílies 

Els drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores dels i les alumnes en l’àmbit de la convivència estan 
regulats pel decret 39/2008. Resumits, són els següents: 

Drets dels i les representants legals dels i les alumnes: (articles 50 i 51) 
a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa. 
b) Que els seus fills i filles reben una educació amb la màxima garantia de qualitat. 
c) A participar en el procés d’ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles. 
d) A conéixer els procediments establits pel centre per a una adequada col·laboració. 
e) A estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i la integració socioeducativa dels seus fills i filles. 
f) A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el centre. 
g) A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre. 
h) A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i suggeriments. 
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i) A ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i professional dels seus fills i filles. 
j) Que els siguen notificades les faltes d’assistència i retards. 
k) Que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en les quals puguen in - 

córrer els seus fills i filles. 
l) A ser informats del projecte educatiu del centre, i del caràcter propi del centre. 
m) A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren oportuns. 
n) A formar part d’associacions de pares, mares, tutors o tutores d’alumnes. 

A més, en aquest centre se’ls reconeix el dret a utilitzar instal·lacions i materials del centre quant ho pre - 
cisen prèvia comunicació i autorització del director/a. 

Deures dels i les representants legals dels i les alumnes: (article 52) 
a) Inculcar el valor de l’educació en els seus fills i filles i el de l’esforç i l’estudi. 
b) Complir amb l’escolarització dels seus fills i filles i atendre correctament les necessitats educatives que 

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

perfectes causats en estos. 
i) Vetlar per l’assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar. 
j) Proporcionar al centre la informació que, per la seua naturalesa, siga necessària conéixer per part del 

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

el seu desenrotllament, socioeducatiu i emocional, així com cooperar en la resolució de conflictes. 
l) Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les condicions necessàries per al 

progrés escolar. 
m) Adoptar les mesures necessàries perquè els seus fills i filles o pupils i pupil·les cursen les ensenyances 

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

que els centres docents establisquen amb les famílies, per a millorar el rendiment dels seus fills i filles. 
p) Conéixer, participar i recolzar l’evolució del seu procés educatiu, en col·laboració amb els professors, 

professores i el centre docent. 
q) Respectar i fer respectar les normes establides pel centre, l’autoritat i les indicacions o orientacions 

educatives del professorat. 
r) Ensenyar els seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en l’ús de les tecnologies de la in - 

formació i comunicació, vigilar el tipus d’informació a què accedixen els seus fills i filles a través de les 
noves tecnologies i mitjans de comunicació. 

s) Respectar el projecte educatiu del centre, així com el caràcter propi del centre. 
t) En el cas que aquest reglament de règim interior del centre preveja l’ús de l’uniforme per als i les alum - 

nes, els pares tindran l’obligació de complir la mencionada mesura. 
A més, tindran les següents obligacions: 

- Assistir puntualment a les reunions individuals i/o col·lectives convocades. 
- Estar localitzables mentre l’alumne estiga al centre o en activitats extraescolars. 
- Comunicar les absències dels seus fills i filles al professor/a tutor/a. 
- Justificar adequadament per escrit totes les faltes d’assistència dels seus fills o filles al professor/a tu - 

tor/a en un termini de tres dies. 
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- Controlar la marxa acadèmica dels seus fills o filles, requerint quantes vegades calga i en horari 
d’atenció a pares, informació del professorat. 

- Motivar els seus fills o filles per a que tinguen consciència de la importància de la seua formació aca- 
dèmica i el comportament que deuen adoptar en el centre. 

- Conèixer la normativa de funcionament del centre i fer que els seus fills o filles la coneguen i respec - 
ten com a membres de la comunitat educativa. 

4.4.- Comportament dins l'aula 

L’aula és un espai bàsic on es realitza gran part de l’activitat formativa de l’alumnat. Aquest ha de procu - 
rar sempre que l’aula es trobe en les millors condicions materials per fer el treball més grat i efectiu. 

- No es pot eixir de l’aula entre classe i classe, excepte si la classe següent s’imparteix en una altra. El 
fet de canviar d’aula entre classe i classe no ha de suposar cap retard significatiu. 

- En arribar el professor/a, els i les alumnes seuran al seu lloc i trauran el material necessari per a la 
classe. Romandran seguts fins que toque el timbre d’acabament de la classe o el professor/a els 
done permís per alçar-se. Estaran atents a les explicacions del professor/a i només podran parlar 
quan aquest/a els ho demane o quan els mane realitzar alguna activitat, en veu suficientment baixa 
com per no destorbar els altres companys i companyes. 

- Durant les classes, l’alumnat mantindrà en silenci i a la motxilla tot aparell que no haja autoritzat el 
professor corresponent. 

- No es pot menjar ni beure a l’interior de l’aula sense permís del professorat. 
- No es pot eixir de l’aula sense permís del professorat. 

4.5.- Comportament fora de l’aula (corredors, esplais) 

En totes les dependències del centre (aules, corredors, cantina, patis...), l’alumnat mostrarà un rigorós 
respecte per les persones, pel mobiliari i pels diferents materials. Així mateix, contribuirà a mantenir el centre 
net. 

- Durant les hores que no hi haja classe les aules romandran tancades (les hauran d’haver tancades el 
professorat que ha donat les classes anteriors). 

- Als corredors s’haurà de caminar per la dreta, a un ritme normal, sense fer corredisses ni destorbar 
els altres membres de la comunitat escolar i amb tot aparell en silenci i a la motxilla. 

- No es pot anar a la cantina entre classe i classe ni comprar-hi res una vegada sone el timbre de pujar 
a les aules després d’un esplai i abans no passen 5 minuts. 

- És prohibit de menjar en qualsevol dependència del centre (aules, corredors, serveis...), excepte pati i 
cantina. Fora del pati i cantina, l’alumnat podrà beure aigua amb l’autorització del professorat respon- 
sable de l’espai on es troben, i molt excepcionalment, altres líquids. 

- En aplicació de la legalitat vigent, és prohibit de consumir i vendre tabac, alcohol i altres substàncies 
estupefaents en qualsevol dependència del centre, sense cap excepció. 

- Els alumnes només poden circular pels corredors durant una hora lectiva per una causa justificada, 
amb permís del seu professor i fent ús d'un "pas de corredor" que aquest els facilitarà. Cada profes- 
sor/a ha de sol·licitar al Secretari el seu “pas de corredor” personal. 

- S’anirà als serveis durant els esplais, o en hores de classe amb el permís del professorat. 
- Cas de no presentar-se el/la professor/a de l’assignatura l’alumnat esperarà al professorat de guàrdia. 

Si passats 10 minuts no acudeix cap professor/a, el delegat o la delegada serà qui busque algun/a 
professor/a de guàrdia, i si no en trobara a cap, al/a la cap d’estudis. 

 

Els períodes d’esplai són fonamentals per a descansar de l’activitat lectiva i poder encarar les classes se - 
güents amb la millor disposició. 

- Durant els esplais els i les alumnes evacuaran l’edifici i eixiran al pati. 
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- L’alumnat no pot acostar-se a la tanca, trepitjar les zones enjardinades, ni travessar les línies roges 
que hi ha al paviment. 

- Els únics llocs dins de l’edifici on pot estar l’alumnat durant els esplais són la biblioteca i/o la secreta - 
ria per si necessitaren estudiar o fer qualsevol tràmit. 

- En cas de pluja intensa es permetrà que l’alumnat s’aixoplugue al rebedor de l’institut sota la vigilàn - 
cia del professorat de guàrdia. 

 

5.- Faltes d’assistència i retards 

L’assistència a les classes és un deure tant del professorat com de l’alumnat. La puntualitat al comença - 
ment i a l’acabament de les classes és un requisit bàsic per a la normalitat de la docència, cosa que també re - 
geix tant per al professorat com per a l’alumnat. 

5.1.- De l’alumnat 

Per controlar l’assistència de l’alumnat, el professorat introduirà a Itaca les absències i retards de cada 
alumne o alumna. Si la classe anterior s’ha donat a la mateixa aula, es considerarà retard quan l’estudiant en - 
tre a l’aula després del docent; en altre cas es considerarà retard si hi entra entre 4 i 8 minuts després d’haver 
tocat el timbre. Si l’alumne/a arriba encara més tard, serà criteri del professor/a admetre’l/-la o enviar-lo/a a 
l’aula de convivència. Aquesta mesura, com qualsevol altra per CCN, ha de ser comunicada als tutors/es le - 
gals de l’estudiant i deixar constància escrita d'ella. (Veure apartat 11.1) 

Posteriorment, els/les corresponents tutors/es controlaran, recolliran i guardaran els justificants de faltes 
de l’alumnat. Comunicaran totes les faltes d’assistència a les famílies dels alumnes, tant les justificades com 
les no justificades. 

En els 3 dies següents a la seua reincorporació, es considerarà justificada una falta quan la família la jus - 
tifique a través de la Webfamília o l’alumne/a porte al tutor/a el justificant, signat pel pare, mare o tutor/a legal, i 
la raó adduïda estiga entre les següents: 

 malaltia, visites mèdiques, etc. 

 deures inexcusables (exàmens, concentracions esportives...) 

 viatges per motius familiars 

 qualsevol altra raó, de forma excepcional. 

 En Batxillerat i Cicles, l’atenció a familiars. 

 En Batxillerat i Cicles, per a justificar les faltes corresponents a un dia en el qual hi haja un examen 
es demanarà justificant oficial. 

 

Les faltes d’assistència i altres incidències estaran a disposició de les famílies a través de la WEBfamília 
amb periodicitat almenys setmanal. Setmanalment en l’ESO i quinzenalment en Batxillerat i FP, els tutors/es 
comunicaran aquestes incidències als pares o tutors/es legals que no vulguen usar aquest servei. A criteri del 
tutor/a, aquestes comunicacions es podran fer telefònicament o en paper, que es donarà en mà a l’alumne/a o 
s’enviarà per correu a través de Secretaria. El tutor o la tutora portarà un registre de les telefonades i comuni - 
cacions escrites que ha fet, així com de la constància que han arribat al seu lloc. 

Quan un alumne d'ESO o FP Bàsica menor de 16 anys haja tingut 10 faltes no justificades en la mateixa 
setmana, s’encetarà el següent procediment: 

1. La primera vegada, el tutor recordarà als pares telefònicament que l’assistència a classe és obligatò- 
ria. 

1. La segona vegada, el tutor citarà els pares al centre per tractar el tema, mitjançant una carta amb re- 
gistre d'eixida del centre (cal deixar-la a Secretaria) i acusament de rebut. S’hi adjuntarà la comunica - 
ció d’incidències. 
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2. Si els pares no acudeixen o no es redueix l’absentisme, el tutor emplenarà un «FULL DE NOTIFICACIÓ 
DE POSSIBLE SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ DES DE L'ÀMBIT EDUCATIU» per derivar el cas als Serveis 
Socials. 

Quan un alumne de FP o Batxillerat supere el 5% de faltes d'assistència de tot el curs, el tutor recordarà 
als pares telefònicament que la falta d’assistència a classe de manera reiterada pot fer impossible 

l’aplicació del caràcter continu de l’avaluació, cosa que podrà aplicar-se a partir del 15% de faltes. 

Quan un alumne acumule prou faltes d'assistència no justificades el tutor recordarà als pares telefònica - 
ment que les faltes d'assistència no justificades són Conducta Contrària a les normes de convivència (article 
35, b, del Decret 39/2008) i que tenen 3 dies per a justificar les faltes. 

Quan un/a docent de guàrdia es troba a un/a estudiant que hauria d’estar en classe l’acompanyarà a la 
seua aula si fa menys de 8 minuts que ha tocat el timbre d’entrada a classe. En cas contrari, l’acompanyarà a 
l’aula de convivència. El/la docent de guàrdia registrarà la incidència en el llibre d’incidències com “Fa fugina” i 
emplenarà un comunicat “Pro Convivència” que deixarà en Direcció d'Estudis. 

 

5.2.- Del professorat 

El professorat de guàrdia indicarà als parts de guàrdia les absències i retards dels professor i professo - 
res. Es considerarà retard quan un/a professor/a arribe a l’aula 10 minuts després de tocar el timbre. Si hi arri - 
ba més tard sense estar avisats prèviament el professorat de guàrdia, es considerarà que el/la professor/a ha 
faltat a la classe. 

Quan un professor/a falte a una classe, el professorat de guàrdia s’encarregarà d’atendre els seus alum - 
nes. 

Qualsevol incidència que altere la durada de les activitats, haurà de ser comunicada al professorat de 
guàrdia si afecta l’horari de la classe següent. 

Si cap professor/a no arriba a l’aula a la seua hora, els i les alumnes esperaran un/a professor/a de 
guàrdia perquè els diga que han de fer. 

Posteriorment els/les caps d’estudis arreplegaran els justificants de faltes del professorat (que els els 
hauran de lliurar el més aviat possible) i comunicaran mensualment aquestes faltes d’assistència i retards a 
l’administració, segons aquesta ho demane, amb el vist-i-plau del / de la director/a. 

 

6.- Activitats complementàries i extraescolars 
Segons el Decret 252/2019 es consideren activitats complementàries i extraescolars: 
 
Activitats complementàries 
 1. Es consideren activitats complementàries les establertes dins de l’horari lectiu de permanència obligada 

de l’alumnat al centre i relacionades directament amb el desplegament del currículum com a complement de 
l’activitat escolar, en les quals puga participar el conjunt d’alumnat del grup, curs, cicle, nivell o etapa.  

Aquestes activitats seran, amb caràcter general, gratuïtes i, en tot cas, no tindran caràcter lucratiu, i es 
garantirà que cap alumna o alumne quede exclòs de participar-hi per motius econòmics o de qualsevol altra 
mena. Es consideraran també activitats complementàries aquelles l’inici o finalització de les quals es produïsca 
dins de la jornada escolar, encara que la totalitat de l’activitat no es desenvolupe dins d’aquesta jornada.  

2. Les activitats complementàries incloses en la jornada escolar seran establides pel centre i incloses en la 
seua programació general anual.  

  
 Activitats extraescolars  
1. Es consideren activitats extraescolars tant les que es realitzen dins de la jornada escolar però fora del 

període lectiu com les que es desenvolupen totalment fora de la jornada escolar. Aquestes activitats no tindran 
caràcter lucratiu, seran voluntàries per a les famílies i no podran contindre ensenyaments inclosos en les 

http://www.bsocial.gva.es/documents/610740/703749/Hoja%20de%20notificaci%C3%B3n%20desde%20el%20%C3%A1mbito%20educativo%20-%20rellenable/40a02b19-09f4-42f9-9c45-e836cd81ebe4
http://www.bsocial.gva.es/documents/610740/703749/Hoja%20de%20notificaci%C3%B3n%20desde%20el%20%C3%A1mbito%20educativo%20-%20rellenable/40a02b19-09f4-42f9-9c45-e836cd81ebe4
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programacions didàctiques de cada curs escolar ni ser susceptibles d’avaluació a efectes acadèmics de 
l’alumnat. Les que es desenvolupen dins de la jornada escolar però fora de l’horari lectiu seran d’oferta obligada 
per al centre quan així es determine per la conselleria competent en matèria d’educació, que establirà les 
mesures necessàries per a garantir que cap alumne o alumna en quede exclòs per motius econòmics.  

2. Els centres podran fomentar la realització d’activitats extraescolars fora de la jornada escolar que 
contribuïsquen a la conciliació de la vida laboral i familiar dels membres de la comunitat educativa. 

3. Les activitats extraescolars incloses en la jornada escolar seran establides pel centre i incloses en la 
seua programació general anual. 

 

6.1.- Dins del centre. 
 

Les activitats complementàries i extraescolars poden ser dins d'aula o en qualsevol dels espais del recinte 
escolar; poden convocar a un grup, a diversos o a tots l’alumnat de l'Institut. Així mateix, poden estar 
organitzades per la Direcció o bé pels departaments. 

Les activitats complementàries de caràcter docent seran d’assistència obligatòria per a tot l’alumnat 
convocat i el professorat que per horari els haguera d’atendre en classe, qui en controlarà  l’assistència i el 
comportament com si fóra una classe normal. Es procurarà  que aquestes activitats no afecten grups partits per 
raons d’atenció a la diversitat, ni majoritàriament els mateixos professors o professores. 

El dia o dies en què es realitzen activitats de benvinguda o tancament de trimestre podrà haver un horari 
especial. Per al bon funcionament d’estes activitats, com qualsevol altre dia lectiu, el professorat haurà de 
romandre al centre durant el temps que s’establisca col·laborant en les tasques específiques del dia o bé per 
resoldre les possibles incidències amb les qualificacions, si es lliuren notes de cap curs. 

Els Departaments i/o el coordinador de l'activitat comunicaran a Vicedirecció la realització de l'activitat 
complementària o extraescolar (mitjançant el lliurament del document de Sol·licitud d'activitat complementària o 
extraescolar) almenys amb dues setmanes d’antelació  i s'encarregaran de l’organització  de l'activitat. 

 

6.2.- Fora del centre. 

NORMES PER FER EXCURSIONS O VIATGES ORGANITZATS. 
1. Les excursions (eixides d’un sol dia) i viatges (eixides de més d’un dia) tindran una finalitat educati- 

va i cultural. Estaran programades per un o varis departaments o per la directiva del centre i esta - 
ran obertes a nivells sencers, no sols al/s grup/s del professor/a disposat a fer l'activitat. 

2. Les excursions poden fer-se en horari lectiu. Els viatges es faran preferentment agafant dies de va- 
cances, caps de setmana, ponts escolars i celebracions d'altres activitats extraescolars com les Jor- 
nades Culturals. 

3. Les dates de les excursions les fixaran el professorat organitzador i la directiva del centre. No que- 
da subjecta a tal norma les organitzades per la Universitat, la Conselleria o pel Consell Escolar. 

4. Les activitats no es faran en un període de 7 dies abans de cada avaluació. Cal tenir en compte 
excepcions (viatges que no es poden fer en cap altre moment, intercanvis...). El mes anterior a 
l’acabament de les classes només s’autoritzaran activitats complementàries o extraescolars que 
afecten altres classes si no es poden fer en altres dates. S’estudiarà cada cas si s’autoritza o no. 

5. Es recomana com a màxim una excursió per mes o tres excursions per trimestre per grup i per pro- 
fessor/a. 

6. Cal limitar el nombre de viatges de més de 2 dies per nivell a un màxim de dos. Els departaments 
lliuraran a Vicedirecció les ofertes de viatges de més de dos dies abans del 15 d'octubre. Si cal, els 
departaments hauran de coordinar-se per fer junts els viatges. 

7. Preferiblement els viatges en l'ESO s'ofertaran de manera gradual, unes dos nits en primer o segon 
d'ESO, dos a tres nits en 3r d'ESO i un viatge final d'etapa en 4t d'ESO de màxim quatre o cinc nits. 

8. Quan una excursió es realitze en període lectiu, l’alumnat que no hi vaja haurà d’assistir a classe. 
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El professorat corresponent donarà classe als i a les alumnes que s’hi queden i posaran falta a tota 
la resta; no podrà avançar matèria si ha anat d’excursió més del 60% de la seua classe. Posterior- 
ment el/la tutor/a justificarà les faltes dels/de les alumnes. Per açò, el professorat responsable de 
l’excursió lliurarà als tutors/es la llista dels i les alumnes que hi han participat. 

9. L’alumnat que fa una excursió en dia lectiu farà classe abans o després, en tornar de l’excursió fins 
acabar l’horari d’aqueix dia com la resta de l’alumnat. 

10. El professorat prepararà, per als alumnes que no vagen a l’excursió, activitats alternatives que es 
puguen realitzar al centre mentre es fa l’excursió. L’activitat alternativa i l’excursió seran avaluables 
almenys en l’apartat d’activitats de classe. 

11. La informació sobre les eixides es farà arribar als pares a través de la Webfamília. Si l’eixida és en 
horari lectiu, es recordarà que l’assistència és obligatòria, bé al centre bé a l’activitat. 

12. Si algun professor/a es quedara sense alumnes a causa d'una eixida, anirà a l’aula de 
convivència on se li assignaran tasques de guàrdia dels grups del professorat acompanyant . 

13. És recomanable que el professorat que va d’excursió en període lectiu prepare material per als 
alumnes dels altres cursos on tenen classe eixe dia i el poden lliurar al professorat de guàrdia. 

14. Per a realitzar una excursió cada 15 alumnes menors d’edat o fracció necessita un/a professor/a que 
els i les acompanye. En qualsevol cas, el mínim de professors/es acompanyants serà de 2. Si un dels 
professors/es organitzadors/es té un impediment per anar d’excursió i no troba un substitut/a se 
suspendrà fins a un nou avís. 

15. Per La realització de qualsevol activitat fora del centre que afecte hores de classe de més 
d’un/a professor/a es valorarà la seua aprovació per Direcció de manera individual atenent el 
seu interés didàctic, criteris organitzatius del centre, etc. 

16. En les excursions, el preu per alumne/a es calcularà en funció de la previsió de participants. Si 
participa menys alumnat del previst en el càlcul del preu inicial de l'activitat, es valorarà la seua 
viabilitat econòmica atenent cada cas en concret. Si finalment realitza l'activitat menys alumnat, 
sempre que siga possible es reintegraran els diners lliurats a compte a qui no vaja per motius 
justificats. 

17. En els viatges, tant el preu com la diferència, a causa de la variació del número d’alumnat que 
participa, poden ser molt grans. Es comunicarà als i les alumnes el preu màxim atenent al mínim 
d’alumnes establert i s’obrirà un termini per tal que els interessats i les interessades en paguen la 
meitat. Amb el número d’alumnes que han pagat aquesta primera part es calcularà el preu 
definitiu. Si algun/a alumne/a que ha pagat la primera part no va finalment al viatge, només se li 
tornarà la part que permeta mantenir el preu definitiu per als altres (normalment la part corresponent a 
allotjament, pensió alimentícia i visites). 

18. En els viatges, l’alumnat podrà finançar-se una part a través de la venda d’articles, sortejos, etc. En 
cas que un alumne haja obtingut guanys d’aquests i no vaja finalment al viatge, podrà cedir-los a 
un/a altre/a alumne/a que faça l’excursió o passaran a un fons comú. 

19. Qualsevol activitat finançada per una beca o ajuda econòmica que puga cobrir les despeses parci- 
als o totals, es descomptarà la part proporcional a cada alumne/a. 

20. Per a eixides del centre el professorat organitzador ha de preparar i arreplegar dels i les alumnes 
participants la pertinent autorització signada pel seu mare, mare, tutor o tutora legal. 

21. Una setmana abans de l'eixida, com a mínim, lliuraran a la Direcció una relació de l’alumnat i pro - 
fessorat que va a l’excursió i els diners de l’autobús. Almenys 24 hores abans de començar l’eixida 
s’informarà al professorat afectat del llistat d’alumnes que hi van, així com si es suspenen les clas - 
ses d’algun grup. També s’informarà a les famílies de l’alumnat que no hi va d’aquesta situació. 

22. En qualsevol eixida, el professorat que acompanye els i les alumnes s’enduran alguns parts d’acci - 
dent i rebuts del segur escolar segellats per secretaria. 

 

7.- Avaluació 
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Per avaluar els coneixements del seu alumnat, el professorat podrà recaptar-ne dades personals, fins i 
tot imatges o sons, sempre que no les publique més enllà dels alumnes involucrats en l'activitat i els seus pa- 
res o tutors, o s'assegure que el centre té permís per publicar-les. 

7.1 Reclamacions de notes 

L'alumnat, i els seus representants legals si és menor d'edat, podran sol·licitar tots els aclariments que 
consideren oportuns relacionats amb les programacions didàctiques, amb el procés d’aprenentatge, amb les 
qualificacions o amb les decisions adoptades a conseqüència del procés d’avaluació. 

Per facilitar aquesta tasca, tot el professorat a temps complet2 disposarà d'una hora complementària en 
el seu horari setmanal per a l'atenció als pares dels i les alumnes; en aquesta mateixa hora, els i les caps de 
departament poden atendre alumnes que no siguen seus. Sempre que es lliuren qualificacions a l’alumnat 
després d'una sessió d'avaluació, s'establirà almenys una hora per poder facilitar els aclariments que puga 
sol·licitar al respecte l'alumnat i els seus representants legals. 

En cas que els aclariments no siguen suficients per a l'alumnat o els seus representants legals, podran 
sol·licitar la revisió de qualsevol instrument d’avaluació utilitzat pel professorat. El professorat facilitarà, fins i 
tot per escrit, a petició de l’alumnat o dels seus representants legals, les informacions de què dispose en els 
diferents instruments d’avaluació utilitzats. Té la consideració d’instrument d ’avaluació tot document, prova, 

 
 

2
 El professorat a temps parcial disposarà almenys d'un esplai per aquesta tasca. 
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exercici, treball, registre o altra informació utilitzat pel professorat per a l’observació sistemàtica i el seguiment 
de l’alumnat quant al seu procés d’aprenentatge. 

Els departaments conservaran els instruments d’avaluació d’un curs escolar i totes les informacions rela - 
cionades que tinguen respecte d’això fins a tres mesos després d’iniciat el curs escolar següent, és a dir, fins 
les vacances de Nadal. 

En cas de disconformitat amb els aclariments o amb el resultat de la revisió de les qualificacions, l’alum - 
nat, o els seus representants legals si és menor d’edat, podran reclamar les qualificacions obtingudes i les de - 
cisions de promoció o d’obtenció del títol o certificació acadèmica que corresponga, sempre que dispose de 
raons justificades per a això. L'objecte de la reclamació ha de ser: 

a. La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació establits en la programació didàctica i/o 
en la normativa vigent en relació amb les qualificacions. 
i. De caràcter ordinari (primera i segona avaluació, habitualment) 
ii. De caràcter final (de tot el curs, habitualment juny i juliol/setembre) 

b. La presumpta inadequació d'un o més instruments d'avaluació als objectius i continguts establits en 
la programació didàctica elaborada pel departament o òrgan corresponent, en el currículum, o en la 
normativa vigent respecte d'això. 

Les reclamacions s'han de presentar per escrit, d'acord amb el model oficial, a la secretaria del centre o per 
qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992 dins el termini de tres dies hàbils a comptar 
des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. 
En cas que s'inicie un procediment de reclamació, en el termini de dos dies hàbils des de la seua recepció es 
constituirà un òrgan instructor encarregat d'estudiar-la i elaborar un informe motivat que descriga els fets i les 
actuacions previs que s'hagen produït, si s'han aplicat correctament els criteris d'avaluació i la prova s'adequa 
als objectius i continguts, i la proposta de modificació o de ratificació de les decisions d'avaluació adoptades. 
Aquest informe serà elevat a la direcció del centre, el qual dictarà una resolució expressa i la notificarà a 
l'alumne/a o els seus representants legals. 
L'expedient administratiu generat per la reclamació serà registrat i conservat en l'arxiu del centre; per altra 
banda, el centre conservarà tots els instruments d'avaluació i tota la informació relacionats fins que el procedi - 
ment finalitze. Les persones interessades podran obtindre una còpia dels instruments d'avaluació que esti - 
guen en l'expedient administratiu corresponent. 
La composició de l'òrgan instructor dependrà del tipus de qualificacions i decisions reclamades: 

a. ESO i Batxillerat: la direcció d'estudis, el tutor o tutora de l'alumne/a, el o la cap del departament di - 
dàctic que haja programat la matèria objecte de reclamació i altres dos professors/es, preferent- 
ment amb atribució docent en la matèria. 

b. Proves extraordinàries per a l'obtenció del títol d'ESO: la junta d'avaluació. 
c. Cicles formatius: la direcció d'estudis, el tutor o tutora de l'alumne, i altres tres professors/es del ci - 

cle formatiu. 
d. Proves d'accés a cicles: la comissió d'avaluació. 

Si el/la docent responsable de la qualificació reclamada no formara part de la comissió (possible en els 
cassos a i c), serà convocat amb la comissió per tal que hi aporte tota la informació que docent i comissió 
consideren convenient, però no participarà en els acords. 

En les reclamacions que es presenten respecte qualificacions de caràcter final de 2n de Batxillerat, la re- 
solució de la reclamació s’haurà de notificar a les persones interessades amb una antelació mínima de 48 ho - 
res respecte de l’acabament del procés de preinscripció a les proves d’accés a la universitat. 

7.2.- Avaluació contínua i faltes d'assistència 

La falta d’assistència a classe de manera reiterada pot fer impossible l’aplicació del caràcter continu de 
l’avaluació. S’estableix com a màxim de faltes per a cada matèria i curs: 
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 Si la matèria és d’ESO, 12 vegades les seues hores de classe setmanals (12 hores per a les matèries 
d’una hora setmanal, 24 hores per a les de dues hores setmanals, i així successivament). 

Atés que cada any acadèmic solen haver entre 31 dilluns (i divendres) i 36 dimecres lectius, aquest màxim 
es correspon aproximadament amb un 30% de classes perdudes. 

 Si la matèria és de Batxillerat o Cicles, 6 vegades les seues hores de classe setmanals. 

En establir aquest màxim es tenen en compte les instruccions vigents sobre ordenació acadèmica en Ci - 
cles Formatius, que estableixen un mínim d'assistència al 85% de les classes. 

 

Quan un professor considere que la quantitat de faltes d'assistència acumulades per un/a alumne/a ja no 
li permeten aplicar el caràcter continu de l'avaluació ho comunicarà a la direcció d'estudis perquè ho compro - 
ve en els registres d'Itaca. De confirmar-se que l'alumne/a ha superat les faltes d'assistència establertes, es 
plantejarà el cas al tutor/a per tal que aporte els motius de les faltes justificades, si n'hi ha més de 5. Amb tota 
aquesta informació i d'acord amb les directrius del seu departament didàctic, el/la professor/a decidirà quin o 
quins dels següents procediments extraordinaris utilitzarà per avaluar l'alumne/a i amb quin percentatge de la 
nota a l'avaluació final, i els comunicarà a la direcció d'estudis per tal que la direcció del centre ho faça aple - 
gar a l'alumne/a (i als seus representants legals si fóra menor d'edat) i al seu expedient acadèmic: 

 Realització d’una prova objectiva sobre tota la matèria impartida. 

 Realització de treballs pràctics equivalents als realitzats en classe. 

 Valoració de l’actitud atenent al percentatge de faltes justificades i l’actitud mostrada els dies que assistis - 
ca. 
En tota altra avaluació anterior, l'alumne/a apareixerà com a No Avaluat si és de FP, o amb la nota míni- 

ma (0 o 1) si és d'ESO o Batxillerat. 

8.- Situacions extraordinàries. 

8.1.- Accident o malaltia d'alumne/a en horari escolar o en activitat extraescolar. 

8.1.1.- Indisposició 

Quan un/a alumne/a patisca una indisposició en horari escolar haurà de ser atès de la següent forma: 

1.1.- S'avisarà els pares o familiars més pròxims a fi de donar a conèixer la situació de l'alumne/a, rebre 
instruccions sobre preferències a l'hora de rebre atenció mèdica i la seua possible arreplegada del 
centre. 

1.2.- En el cas que no siga possible localitzar els pares, l'alumne/a romandrà al centre si la indisposició 
és lleu. En el cas que es decidisca que ha de rebre atenció mèdica serà acompanyat pel professor/a 
de guàrdia fins al centre mèdic que corresponga. 

1.3.- Si l'alumne/a patix una indisposició lleu només podrà eixir del centre amb els seus pares o tutor i/o 
tutora legal. 

 
8.1.2.- Atenció sanitària específica 

1. Organització de l'atenció sanitària a l’alumnat amb malalties cròniques 

Amb la resta de fulls de matrícula, se sol·licitarà a les famílies o representants legals de l’alumnat que re- 
querisca durant l’horari escolar medicació o atenció sanitària que el seu metge considere pot proporcionar al - 
gú sense titulació sanitària, un informe mèdic del facultatiu encarregat habitualment de la salut de l’alumne/a, 
sobre les condicions de salut que requereixen atenció sanitària durant l’horari escolar, així com el consenti - 
ment informat per a l'atenció i/o medicaments prescrits. L'alumnat o els seus representants legals podran arre- 
plegar el consentiment informat en Consergeria i demanaran l'informe de salut en el centre de salut. (annexos 
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V i IV de 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 entregaran la documentació requerida (annexos IV i V) i els medicaments en la Secretaria 
del centre. La prescripció mèdica ha d’incloure: el medicament prescrit, la posologia, l’horari i la forma d’admi - 
nistració, la duració del tractament i indicacions específiques sobre conservació, custòdia i administració. És 
responsabilitat de les famílies portar al centre els medicaments necessaris, correctament identificats i en bon 
estat, així com la seua reposició i substitució perquè sempre estiguen disponibles i en perfectes condicions. El 
Secretari del centre s’encarregarà de traslladar els medicaments lliurats per a l’alumnat a Consergeria. 

Durant la segona setmana del mes de setembre el/la director/a, o la persona en qui delegue, proporcio - 
narà a la persona coordinadora del centre de salut, un llistat de l’alumnat escolaritzat afectat per malalties crò - 
niques i que requereix d'atenció sanitària específica en l’horari escolar, així com els informes mèdics de ca- 
dascú. Durant l'última setmana del mes de setembre, la persona coordinadora del centre de salut i el/la direc - 
tor/a, o la persona en qui delegue, organitzaran el desenvolupament i la implementació del protocol per a la 
prestació sanitària específica per al curs escolar. Tan prompte el centre dispose del protocol i amb la rapidesa 
que siga possible, s’afegirà a la PGA i es donarà a conèixer a la comunitat educativa pel mitjans habituals. 

Quan al llarg del curs s’incorpore alumnat nou que requerisca atenció sanitària, la direcció ho comunicarà 
a la persona coordinadora del centre de salut perquè es procedisca a la valoració de les necessitats de l’alum - 
nat i s’incloga en el Protocol per a la prestació de l'atenció sanitària específica així com qualsevol canvi en la 
situació de l’alumnat que implique modificar-lo. 

2. Registre de dades i incidències 

Els administratius del centre confeccionaran el registre d’alumnes amb malalties cròniques i la fitxa indivi- 
dualitzada de cada alumne/a que requereix administració de medicació o atenció sanitària (amb les seues da - 
des d’afiliació i les dels seus pares o tutors legals, telèfon de contacte i informe mèdic) una vegada hagen lliu - 
rat la documentació pertinent i traslladaran una còpia a Direcció i una altra a Consergeria. 

Cal anotar en el llibre de registres de Consergeria els possibles casos d’urgència sanitària, indicant si es 
tracta de: a) una d’alerta escolar (S'indicaran els medicaments administrats o les atencions sanitàries especí- 
fiques realitzades), o b) una situació sobtada (Es resumiran les indicacions rebudes i/o actuacions realitza - 
des). S'hi farà càrrec la persona responsable de la incidència (tan prompte puga) amb la col·laboració dels 
conserges si cal. 

3. Atenció sanitària en situacions d'urgència sanitària 

Davant una urgència, el treballador del centre que estiga present en eixe moment, llevat que siga docent 
amb alumnes al seu càrrec, cas en el qual farà avisar un/a professor/a de guàrdia per a que aquest/a continue 
l’atenció, seguirà el següent procediment: 

1. Si no ho considera perillós, acompanyar la persona afectada a Consergeria i telefonar al 112. 
a. Indicar que es tracta d'una “Alerta Escolar”, quan és una urgència per malaltia crònica (asma, di- 

abetis, epilèpsia o al·lèrgia) després de comprovar les fitxes de l’alumnat amb problemes de salut 
crònics, o que es tracta d'una situació sobtada. 

b. Indicar al 112 la localització de la urgència: direcció del centre i persona i telèfon de contacte. 
c. Dades mèdiques de l'alumne o alumna (que figuren en la fitxa si pateix una malaltia crònica) i 

símptomes i signes que presenta (conscient, inconscient, dificultat respiratòria, ferides, etc.). 
d. Seguir les indicacions del 112 o, en cas de derivació del 112, les indicacions mèdiques del Cen- 

tre d'Informació i Coordinació d'Urgència (CICU), que donarà les pautes d'actuació i indicarà l'en- 
viament de serveis sanitaris al lloc, o si és procedent, el trasllat de l'alumne o alumna al centre de 
salut, entre altres. 

3. Avisar la família. 
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4. Anotar en el llibre de registre d’urgències de Consergeria les indicacions rebudes i/o actuacions realit - 

zades. 
 

4. Farmaciola i medicaments 

A l’IES La Malladeta hi ha quatre farmacioles (a més de les que disposem per a eixides i excursions) lo - 
calitzades a l’Aula de convivència, Consergeria, l’aula d’Atenció Sanitària i les dependències de dins del pave- 
lló. Cada farmaciola ha de tindre visible un adhesiu amb el número de telèfon d’emergència 112, el número 
del centre de salut de referència i l'adreça i el telèfon de l'institut. 

Cada farmaciola conté: 
- 1 envàs d’aigua oxigenada (250 ml) 
- 1 envàs de clorhexidina (100 ml). 
- 1 envàs de tul greixat 
- 1 envàs de gases estèrils 
- 4 benes (2 benes de 5x5 i 2 benes de 10x10) 
- 1 esparadrap 
- 1 envàs de tiretes 
- 1 torniquet o goma per a fer compressió 
- Guants estèrils d’un sol ús 
- Unes pinces i unes tisores 
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- 1 envàs de pomada antiinflamatòria i 
- 1 envàs de pomada per a cremades 
El Secretari del centre s’encarregarà de traslladar els medicaments lliurats per a l’alumnat a Consergeria. 

A més comprovarà que els/les conserges revisen i reposen els productes de la farmaciola després del seu ús i 
eviten l'acumulació de productes innecessaris o en mal estat, caducats, etc. La farmaciola de l'aula d'Atenció 
Sanitària queda a càrrec del professorat de Procediments Sanitaris. 

Si no hi ha altres indicacions, els conserges podran facilitar els medicaments a l’alumnat i anotar després 
la incidència al llibre de registres de Consergeria. 

La conservació i custòdia dels medicaments s'ajustarà a les indicacions establides en la prescripció mè - 
dica. Si les indicacions no estan prou clares, davant el dubte, cal dirigir-se a la família, al centre de salut o al 
telèfon 112, si és el cas. 

8.1.3.- Gestions administratives després d’un accident 

En el cas que algun/a alumne/a patisca un accident, la direcció del centre, una vegada que s’haja pres- 
tat amb diligència l'auxili i l'atenció mèdica que haja necessitat l'afectat, haurà d'efectuar les següents actuaci - 
ons (circular 5/96-SG de 23 de juliol de 1996): 

2.1.- Comunicar als pares o tutors/es legals el succés i mesures d'urgència adoptades, lliurant-los el full 
informatiu dels seus drets i el model de sol·licitud de reclamació d'indemnització, i informant-los que 
l'administració realitzarà les gestions que tendisquen a satisfer la indemnització, sense necessitat 
d'acudir a la via judicial, generalment més llarga i costosa. 

2.2.- Emplenar el model de comunicació d'accident escolar, lliurar l'exemplar per a la persona interessa - 
da i enviar a la Direcció Territorial d'Educació, dins dels dos dies següents, els dos exemplars desti - 
nats a la Direcció Territorial d'Educació i a la conselleria d'educació i ciència, així com quanta informa - 
ció puga ser rellevant als efectes de l'expedient indemnitzatori. 

2.3.- Si la persona interessada decidix presentar la sol·licitud de reclamació o si es produirà lesió en els 
béns o drets de qui, sense ser alumne/a del centre, tinga la condició de tercer afectat/da, la direcció 
actuarà d'acord amb les instruccions de la circular 5/96 –SG, de 23 de juliol de 1996 de la Secretària 
General de la Conselleria d'educació i ciència. 

8.2.- Detecció i atenció d'alumnat amb un possible problema de salut mental 

8.2.1. Procediment d’actuació 

1. Sospita de problema de salut mental: Quan es detecte en el centre una alumna o un alumne amb sos- 
pita d’una problemàtica de salut mental, el tutor o tutora, junt amb l’orientador o l’orientadora, convocarà 
el pare, mare, tutors/tutores o representants legals o si escau qui exercisca la guarda, per informar-los 
de la situació detectada i de la conveniència de: 

a. Realitzar una avaluació psicopedagògica. 
b. Realitzar una derivació, si escau, als especialistes sanitaris corresponents (Salut Mental Infantil, 

Neuropediatria) mitjançant el facultatiu d’atenció primària (AP). 
2. Autorització i consentiment informat: Tant l’intercanvi d’informació amb els professionals sanitaris com 

l’avaluació psicopedagògica requerirà l’autorització prèvia de la família. En el cas que no autoritzen 
l’avaluació psicopedagògica ni les intervencions que se’n deriven, depenent de la situació i la gravetat, 
s’informarà als serveis socials municipals de tal situació a fi de valorar una possible situació de risc. 

3. Avaluació psicopedagògica: L’orientador o orientadora realitzarà, si s’escau, l’avaluació psicopedagògi- 
ca, identificant tant les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumna o l’alumne amb sospita 
de trastorn mental com aquells factors del context que afavorisquen o dificulten el seu aprenentatge, 
per tal de determinar les mesures educatives més adequades. Sempre que les condicions de l’alumna 
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o l’alumne ho permeten, es comptarà amb la seua participació en les diferents fases del procés i se l’in - 
formarà de les actuacions a realitzar en els diferents moments. 

4. Després de l’avaluació: informe educatiu: L’orientadora o l’orientador elaborarà un informe educatiu de 
coordinació entre serveis en el qual reflectirà la seua avaluació psicopedagògica i la seua proposta so- 
bre la conveniència o no de derivar l’alumna o l’alumne als serveis sanitaris corresponents. Convocarà 
una reunió amb la família, en què els informarà del resultat de l’avaluació i els lliurarà còpia de l’esmen - 
tat informe. 

5. Proposta de derivació: Si es realitza proposta de derivació als serveis sanitaris: l’informe educatiu de 
coordinació entre serveis, acompanyat d’una carta de derivació, es remetrà a pediatria o a atenció pri - 
mària a través de la família. Amb aquesta informació el facultatiu mèdic valorarà la conveniència de de - 
rivació a l’especialista corresponent (USMIA, neuropediatria o altres). 

6. Informació sobre el procés de detecció i identificació: S’informarà la tutora o el tutor del procés realitzat. 
Tant el professorat com l’orientadora o l’orientador tindran l’obligació de guardar la corresponent confi - 
dencialitat dels temes tractats i el deure de sigil. 

8.2.2. Registre de dades i incidències 

La informació disponible que es facilitarà serà la necessària, suficient i i rellevant perquè l’altra part puga 
realitzar la seua intervenció. Es protegirà especialment la intimitat i la confidencialitat de les dades de les fa - 
mílies i les persones. Els documents tindran registre d’entrada i d’eixida, s’arxivaran en l’expedient personal 
de l’alumnat i es remetran al centre de destí en cas de trasllat 

8.2.3. Responsabilitats 

a) Des de l’àmbit familiar 

Hauran de signar el consentiment informat familiar (annex V) i rebran una còpia. Si la família no signa el 
consentiment, no podrà realitzar-se aquesta coordinació directament. En aquest cas només es realitzarà quan 
hi haja raons de risc de desprotecció que justifiquen legalment i competencialment l’actuació al marge de la 
família, segons la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i l’adolescència. 

En qualsevol moment del procés, la família tindrà la possibilitat de revocar la seua decisió respecte al 
consentiment informat o (en cas de no haver-lo signat) a signar-lo. 

Cal que l’entorn familiar col·labore en l’emplenament dels qüestionaris que se li proporcionen. En el cas 
que la mare i el pare estiguen separats o divorciats, és imprescindible el consentiment signat de cada un dels 
progenitors. 

La intervenció familiar consistirà a establir espais de participació en tot el procés, incloent-hi l’assessora- 
ment que es precise i el seguiment per part dels professionals implicats. 

b) Des de l’àmbit educatiu 

En els centres educatius, la responsabilitat és compartida entre els diferents professionals que intervenen 
en el centre: el professorat, el DO i l’equip directiu del centre. 

Professorat: 
- Detectar de manera primerenca el trastorn (accions preventives). 
- Detectar les situacions de risc. 
- Informar les famílies de la situació detectada. 
- Col·laborar amb el Departament d’Orientació en les tasques de detecció o avaluació psicopedagògi - 

ca. 
- Emplenar els qüestionaris que siguen sol·licitats pels professionals de la USMIA i/o un altre professio - 

nal sanitari que siguen objecte de la seua competència. (annex VII: Sol·licitud de col·laboració en la 
valoració de l’alumnat) i els seus qüestionaris agregats. 

La professora tutora o el professor tutor coordinarà les actuacions del Pla terapèutic en l’àmbit escolar 
establit després de l’avaluació i l’informe psicopedagògic del Departament d’Orientació. 
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El Pla terapèutic recollirà l’atenció que necessite l’alumna o l’alumne, d’acord amb l’avaluació clínica i 
psicopedagògica (annex IX) en el qual s’indicaran les necessitats específiques educatives, sanitàries i socials 
(si és el cas) que presenta, els objectius que es proposen, les intervencions i els professionals responsables 
del suport que se li dispensarà per poder cobrir-les (tractament clínic, mesures d’atenció a la diversitat), la 
participació familiar, la temporalització, el registre de seguiment, l’avaluació i, si s’escau, la revisió dels objec- 
tius. Aquest pla terapèutic s’ajustarà i s’emplenarà pels responsables de la USMIA i del centre educatiu, i si és 
procedent pels serveis socials corresponents, en funció de l’evolució de l’alumnat. 

Orientadora o orientador: 
- Facilitar al professorat els instruments que proporcionen la detecció de problemes objecte del present 

protocol. 
- Elaborar l’informe psicopedagògic després de la detecció del problema en l’alumnat, amb la petició 

del professorat i el consentiment de la família. Cal tindre en compte en aquest informe el corresponent 
diagnòstic clínic i les orientacions proposades des de la USMIA. 

- Informar la mare, el pare, tutors/tutores o representants legals del resultat de la corresponent avalua - 
ció psicopedagògica i de la conveniència o no de la derivació a pediatria, lliurant còpia de l’informe 
educatiu (annex VI. Informe Educatiu de Coordinació entre serveis). 

- Informar el professorat dels processos realitzats. 
- Assessorar el professorat en els casos en què s’identifiquen necessitats específiques de suport edu - 

catiu i es requerisca un Pla d’actuació personalitzat. 
El Pla d’actuació personalitzat és el recull d’actuacions que es proposaran per a l’alumne/a, el quals 

podran contindre aspectes d’accés, de participació, del procés d’ensenyament-aprenentatge, metodològics, 
conductuals, emocionals, socials, mesures ordinàries, extraordinàries i complementàries d’atenció a la diversi - 
tat, així com personal complementari implicat i recursos materials. Aquesta intervenció pot incloure el tracta - 
ment farmacològic i la supervisió de la medicació en el centre escolar (d’acord amb el que dispose la normati - 
va vigent), la intervenció educativa i la psicopedagògica. 

- Orientar la mare, el pare, tutors/tutores o representants legals sobre com es donarà resposta des del 
centre educatiu a les necessitats educatives. 

- Assessorar el professorat en l’emplenament dels qüestionaris que siguen sol·licitats pels professio - 
nals de la USMIA i/o professional sanitari i que siguen objecte de la seua competència. 

- Coordinar-se amb els serveis que atenen l’alumnat. 
Equip directiu del centre 

- Facilitar la coordinació entre família, centre, servei psicopedagògic, pediatria, USMIA i serveis socials. 
- Rebre i tramitar la documentació remesa des de la USMIA. 
- Derivar al professorat els qüestionaris que siguen sol·licitats pels professionals de la USMIA i/o altres 

professionals sanitaris que siguen objecte de la seua competència. 

8.3.- Normes en cas d'emergència 

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

2. 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 al professorat, alumnat, conserges, professorat responsable de zona 
i ordre d'evacuació. 

3. Les 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 tri - 
mestre de cada curs, se n’informarà sobre les principals actuacions i es donaran les consignes als 
implicats. S'explicaran al professorat en algun dels primers claustres del curs i es donaran a conèi- 
xer a l’alumnat a través de les tutories. 
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4. Per comprovar que tothom les coneix, es realitzarà almenys un simulacre anual abans de Nadal i 
se n’avaluaran els resultats. 

8.4.- Defunció d’alumne/a o treballador/a del centre. 

La direcció del centre procedirà de la següent manera: 

 Una representació de l’equip directiu assistirà a l’enterrament o al tanatori. 

 Es facilitarà l’assistència d’alumnat i professorat a l’enterrament, suspenent algunes classes si fos 
necessari. 

 Es valorarà la conveniència de fer dos minuts de silenci en memòria d’aquesta persona abans de 
l’eixida al primer esplai d’un dia proper al soterrament. 

8.5.- Decisions col·lectives d’inassistència a classe 

Els i les alumnes tenen dret a reunir-se per debatre i reivindicar tot allò que consideren just, afecte nega - 
tivament els seus interessos o vaja en contra dels seus principis. Per exercir aquest dret, a petició d’almenys 
3 dels seus membres, es convocarà el Consell de Delegats i Delegades fora de l’horari lectiu, per tal de no in - 
terferir les activitats acadèmiques. 

El Consell de Delegats i Delegades, si ho creu convenient la majoria dels seus membres, podrà decidir: 
a) Sumar-se a una convocatòria d’alguna associació sindical d’estudiants legalment constituïda, prèvia - 

ment anunciada. 
b) Convocar actes de protesta per reivindicacions que afecten al centre o a algun dels nivells i/o etapes 

que s’imparteixen. En cas de reivindicacions que puguen ser ateses dins del centre, s’hauran d’haver 
esgotat prèviament les possibilitats de negociació (delegats/des, tutors/es, caps d’estudis, direcció). 

En qualsevol dels dos casos es crearà una comissió de 4 alumnes per organitzar els actes reivindicatius 
i/o negociar amb l’Equip Directiu, i es tindrà en compte que: 

1. Aquestes actuacions hauran de comunicar-se per escrit a l’equip directiu amb almenys 5 dies natu- 
rals d’antelació. En aquest escrit ha de constar data, hores i reivindicacions de la convocatòria, 
composició de l’esmentada comissió i les signatures d’almenys 20 alumnes que les avalen. 

2. La direcció del centre comunicarà als pares amb antelació la data, hores i reivindicacions de la con - 
vocatòria. 

3. Hauran de respectar el dret dels seus companys i companyes a no participar-hi. 
4. Els i les alumnes del primer i segon de l’ESO no poden decidir no assistir a classe com a mesura de 

reivindicació. 
5. En cas que l’actuació implique no assistir a classe (a partir de 3r d’ESO), a més: 

i. El professorat, si no es declara també en vaga, complirà les seues obligacions d’assis- 
tir a classe, atendre els i les alumnes assistents i posar falta a la resta. Pot considerar 
explicada la matèria corresponent, però no realitzar cap prova d’avaluació sense el 
consentiment de tot el grup. 

ii. Les faltes d’assistència de l’alumnat que decidisca no assistir a classe no s’acumularan 
a les No Justificades ni podran ser sancionades. Els tutors o tutores consideraran justi - 
ficades aquestes faltes quan l'alumne/a menor d'edat torne la comunicació adés es- 
mentada, dins dels tres dies següents a la finalització de la protesta, o aporte un justifi - 
cant de falta, si és major d'edat (o justifique la falta la seua família dins del termini es- 
mentat mitjançant la Webfamília). 

iii. Els i les alumnes que decidisquen no assistir a classe no podran romandre dins les de- 
pendències del centre. Tampoc no haurien de fer ús del transport escolar. Només es 
permetrà la presència de qui, prèvia autorització de la direcció del centre, vaja a realit - 
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zar o participar en activitats relacionades amb les seues reivindicacions o per a la rea - 
lització d'un examen (acceptat per tot el grup) havent d'eixir quan l'acaben. 

8.6. Participació de voluntariat 

A fi de promoure l’obertura del centre a l’entorn i de millorar l’oferta de les actuacions educatives, es po - 
dran establir vincles associatius amb diferents xarxes de voluntariat, associacions culturals o altres agents so - 
cials. 

S’entén per persona voluntària tota persona física que, per lliure determinació, sense rebre contrapresta - 
ció ni mediar obligació o deure jurídic, realitze les activitats que es determinen pel consell escolar i estiguen 
arreplegades en la programació general anual del centre. 

En cap cas podran realitzar-se activitats de voluntariat en aquells llocs reservats a personal remunerat. 
Les persones que tinguen funcions en una organització com a professionals o que hi tinguen una relació labo - 
ral, mercantil o qualsevol altra subjecta a retribució econòmica, no podran realitzar activitats de voluntariat re - 
lacionades amb l’objecte de la seua relació laboral o servei remunerat en l’entitat. 

Les persones voluntàries al nostre centre participen en activitats educatives, culturals, artístiques o es- 
portives, tals com el projecte PEAFS, jornades culturals, i altres activitats complementàries o extraescolars, i 
són: 

1. antics alumnes i docents 
2. responsables i familiars de l’alumnat, veïns i veïnes i altres persones del municipi. 
3. ONGs, com la Creu Roja, Caritas i ACNUR 
4. estudiants Erasmus+. 
5. auxiliars de conversa per a anglés o francés voluntaris de països de fora de la Unió Europea. 

9.- Ús del material, el mobiliari i les instal·lacions del centre 

9.1.- Accés al centre 

Al torn del matí les portes exteriors estaran habitualment tancades. S’obriran en els següents casos: 
1. La porta del costat de l’aparcament núm.1 s’obrirà 15 minuts abans de començar les classes a pri - 

mera hora del matí, i es tancarà en començar aquestes. 
Tres minuts abans de tocar el primer timbre s’obriran les portes d’eixida al pati i l’entrada principal 
per tal que els alumnes puguen entrar a l’edifici i dirigir-se a les seues aules. 
La porta principal número 1 es tornarà a tancar a les 8:05 i romandrà així fins l’acabament de les 
classes. 
Si cap alumne/a hi arriba tard serà atés/atesa pel professor/a de guàrdia de la planta baixa el 
qual valorarà la justi f icació del seu retard i  l i  indicarà què ha de fer.  En cas que no hi 
haja professor/a de guàrdia de planta baixa, serà atés per un/a conserge i aquest l ’enviarà 
a l ’aula de convivència on el professor/a de guàrdia actuarà com s’ indica en el cas 
anterior.  

2. En la resta de l’horari lectiu les portes d’accés del centre romandran tancades. 
3. Quan hi arribe alguna visita ocasional (pares, mares, antics/antigues alumnes, treballadors/es d’em - 

preses relacionades amb el centre, etc.), tocarà el timbre i serà atés per un/a conserge. 
 

Els treballadors/es del centre (docents i personal d’administració i serveis) disposaran de claus per acce - 
dir-hi a través de les portes principals i/o dels aparcaments, claus que tornaran al secretari o secretària en dei - 
xar de treballar-hi. 

 

Al torn de vesprada i al de la nit si fóra el cas, la porta principal podrà estar oberta mentre hi haja un/a 
conserge o un/a professor/a de guàrdia vigilant-la. L’alumnat d’eixe torn podrà accedir-hi en qualsevol mo - 
ment. L’alumnat del matí podrà accedir-hi per assistir a actuacions específiques del PAM o projectes del cen- 
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tre, per a anar a la biblioteca o si vénen acompanyats/des d’algun/a professor/a que se’n responsabilitze. 
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9.2.- Eixida del centre 

El centre i les persones que treballem en ell som responsables de la guarda i custòdia dels i les alumnes 
menors d’edat des que entren al centre fins que l’abandonen per haver conclòs la jornada escolar, moment en 
què el deure de vigilància recau de nou en els pares. Així: 

1. L’alumnat no pot eixir del centre durant la jornada escolar. Només podran abandonar el centre per 
una raó justificada (és a dir, per alguna de les raons per les quals es justifica una falta d’assistèn - 
cia). 

2. Perquè un/a alumne/a menor d’edat puga eixir del centre haurà de venir a arreplegar-lo son pare, 
sa mare o el seu tutor legal. Si açò no fos possible, excepcionalment, l’alumne podrà abandonar el 
centre prèvia conversa i consulta telefònica d’algun membre de l’equip directiu amb els seus pares 
i/o tutors legals. Si l’eixida estava prevista, l’alumne podrà dur una autorització escrita de la família 
sol·licitant l’eixida. S’aportarà un telèfon de contacte per si algú necessitara confirmació. 

3. Totes les eixides que es produïsquen abans de l’acabament de la jornada escolar s’han de registrar 
al Llibre d’Incidències de la Planta Baixa que hi ha a consergeria. Si l’eixida és d’un alumne/a me - 
nor d’edat, el familiar que ve a arreplegar-lo haurà de signar al llibre esmentat com una forma de 
constatar que la guarda i custòdia de l’alumne/a ja no recau en nosaltres. Si l’eixida és d’un alumne/ 
a major d’edat, signarà al llibre ell mateix. 

4. Quan falte un professor/a de tercer o quart d’ESO, de FPB o de Batxillerat, i el grup no tinga 
més classes a continuació, el professorat de guàrdia una vegada haja passat llista al grup 
deixarà eixir l’alumnat amb autorització i en justificarà l’assistència. 
En l’aula de guàrdia estaran disponibles els llistats amb l’alumnat autoritzat i no autoritzat de cada 
grup. L’alumnat no autoritzat romandrà al centre atés pel professorat de guàrdia.  
Els tutors/es dels grups arreplegaran les autoritzacions que seran custodiades en caporalia 
d’estudis durant tot el curs escolar. 

5. Els grups que acaben el seu horari abans que la resta de grups d'ESO eixiran per la porta principal 
sota la supervisió del professorat de guàrdia i/o conserges. Aquesta porta romandrà oberta un mà - 
xim de 10 minuts 

6. Els i les alumnes que fan ús del transport escolar hauran de romandre dins del centre fins que pu- 
guen muntar a l’autobús que els i les tornarà a casa. 

7. Durant els 5 primers minuts de qualsevol esplai, un/a conserge obrirà la porta per tal que puga eixir 
l’alumnat major d’edat o bé de 2n de Batxillerat o 2n de FPB menor de 18 anys i autoritzat pels 
seus tutors/es legals, mostrant al/a la conserge el seu carnet escolar de color verd. A partir d'eixe 
moment no podran tornar a entrar fins 5 minuts abans que toque el timbre de l'hora següent. 
Aquestes eixides no cal registrar-les al llibre d’incidències. Com en altres casos, si es comprova 
que algun/a alumne/a no autoritzat ix del centre, se li obrirà expedient. 

Als i les alumnes que tenen un horari individual diferent al dels seus companys i companyes (repetidors/ 
es de cicles i de 2n de batxillerat amb matèries aprovades, alumnes que convaliden o tenen exempta alguna 
matèria per tenir estudis musicals, de dansa o ser esportistes d'elit, i alumnes de batxillerat amb buits al seu 
horari) la direcció d'estudis els proporcionarà un carnet amb el seu horari al revers que presentaran al profes- 
sorat de guàrdia sempre que entren i/o isquen del centre fora de l’horari habitual. Aquestes entrades i eixides 
no cal registrar-les al llibre d’incidències de la planta baixa. Si l’alumne/a és de l’ESO només podrà abandonar 
el centre si aquestes hores lliures coincideixen amb les últimes del matí i així ho sol·liciten els pares per escrit. 
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9.3.- Aules i Tallers 

Les aules pel seu major ús són les dependències que han de ser tractades amb més atenció. 
- El professorat i l'alumnat han de procurar que l'aula quede ordenada i neta en acabar cada una de les 

classes. 
- El professorat que impartix classe a l’última hora abans dels esplais o al final de la jornada comprova - 

rà que l'aula queda en perfectes condicions, els llums apagats i els pupitres ordenats. 
- El professorat i l'alumnat han de prestar especial atenció a la conservació i al bon ús de les instal·laci - 

ons. No s'han de tacar ni deteriorar parets o mobiliari, així com no s'ha d'escriure sobre taules, portes, 
cadires, armaris, parets o qualsevol material o equip. 

- Si per alguna raó un/a professor/a necessitara abandonar l’aula demanarà a algun dels alumnes que 
busque un/a professor/a de guàrdia perquè el/la substituïsca. Si no haguera cap disponible en eixe 
moment buscaria a algun dels membres de l’equip directiu. 

- Les aules romandran tancades amb clau quan no hi haja ningú al seu interior. 
 

Les normes d'ús de les Aules d’Ordinadors i d’Usos Múltiples s'ajustaran als recursos disponibles i esta- 
ran exposades en un lloc visible. Per usar-les el professorat ha de reservar torn amb antelació suficient mit- 
jançant el registre de la pàgina web del centre. Alumnes i pares així com altres membres de la comunitat edu - 
cativa o sectors relacionats amb ella (tècnics del projecte esportiu, CEFIRE, ONGs, etc.) podran sol·licitar l'au- 
torització per a usar-les, almenys amb un dia d'antelació, mitjançant una fitxa que arreplegaran en conserge - 
ria, on indicaran l'activitat a realitzar. Després de comprovar la viabilitat o no de la petició, el Vicedirector ho 
comunicarà als interessats i registrarà la reserva si escau. 

 

Les normes d'ús de les aules específiques (Tecnologia, Laboratoris, Música, Dibuix i Tallers de Cicles) 
seran establides pels departaments responsables i seran col·locades en les dites aules en llocs de fàcil lectu - 
ra. Les normes d’estos espais podran ser modificades pel claustre en casos d’interés general. 

9.4.- Biblioteca 

1. Qüestions generals.- 

1.1. La biblioteca estarà oberta amb presència d’un/a professor/a o d’una persona encarregada. 
1.2. Tot el material (llibres, vídeos...) s'ha de registrar a la biblioteca. 
1.3. Normes de conducta 

- A la biblioteca s'hi ha de mantenir SILENCI. 
- No s'hi pot MENJAR ni JUGAR 

Cada curs el/la director/a designarà una persona responsable de la biblioteca o bibliotecari o bibliotecària, en- 
tre els/les docents que tenen hores d’atenció en la biblioteca. Les seues funcions seran: 

a. Coordinar el servei de biblioteca. 
b. Dirigir i coordinar la política de noves adquisicions per a la col·lecció. 
c. Mantenir el catàleg en perfecte estat d’utilització. 
d. Organitzar l’espai de la biblioteca en diferents zones amb diferents utilitats. 
e. Mantenir el fons documental correctament ordenat a les prestatgeries. 
f. Mantenir actualitzat el servei de préstec. 
g. Mantenir al dia la cartellera de novetats. 
h. Registrar, catalogar i classificar tots els documents que arriben a la biblioteca. 
i. Elaborar i difondre documents explicatius sobre el funcionament de la biblioteca. 
j. Dissenyar l’avaluació de la Biblioteca i dels seus serveis. 
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k. Participar en grups de treball, jornades... que permeten aprofundir en la tasca de professor/a 
bibliotecari/a i mantindre el contacte amb altres professionals (d’altres biblioteques escolars o 
públiques, CEFIRE, etc.) 

l. Establir canals de comunicació amb la biblioteca pública municipal. 
Els caps d’estudis assignaran hores d’atenció a la Biblioteca al bibliotecari o bibliotecària i a d’altres 

professors/es per tal que aquesta estiga oberta almenys durant tots els esplais. En reorganitzar l’horari de la 
vesprada perquè hi ha alumnes fent l’FCT, s’assignaran hores d’atenció a la Biblioteca al professorat afectat 
per tal que estiga oberta almenys tres hores centrals incloent-hi l’esplai de la vesprada, de dilluns a dijous. 

2. Normes per a l’ús de la biblioteca.- 

2.1. A les hores que la biblioteca estiga oberta, i sempre que ho permeta l'horari, hi haurà un/a professor/ 
a o encarregat/da que tindrà cura de deixar els llibres que se sol·liciten per estudiar o consultar. 

2.2. Cada llibre es deixarà després de presentar el carnet escolar i la fitxa de l’alumne/a (fitxa blava) im - 
presa per aquest fi degudament complimentada. 

2.3. El servei de préstec permet poder disposar de dos llibres alhora, només. 
2.4. Els llibres, revistes i vídeos s'han de mantenir en perfecte estat. Així doncs, s'ha d'evitar qualsevol 

escrit o senyalització, doblegar els angles dels fulls i fins i tot escriure en fulls posats sobre el llibre. Cas d'ob - 
servar-se qualsevol deficiència, l'alumne/a n'haurà de respondre i, si el/la professor/a encarregat/da o de 
guàrdia de biblioteca ho creu convenient, podrà optar per excloure'l del servei de préstec. 

2.5. En el cas de desperfecte, pèrdua o que s'extravie un llibre deixat en servei de préstec, el/la lector/a 
haurà de fer efectiu el valor total de llibre. 

2.6. Els llibres del servei de préstec no poden ser retinguts pel lector/a més de 15 dies. 
2.7. Només s'autoritzarà una pròrroga del termini d'un préstec, si no hi ha cap objecció i el llibre objecte 

de préstec no ha estat sol·licitat per un/a altre/a lector/a. 
2.8. Els llibres de consulta (tots aquells que tenen un punt roig), els periòdics i les revistes estan exclosos 

del servei de préstec. 
2.9. El fitxer d'autors/es ha de romandre sempre al costat de la taula del bibliotecari/a. No es poden trau- 

re, en cap cas, les fitxes del seu lloc. 
2.10. Els llibres que s'utilitzen a la biblioteca es deixaran, després de la seva consulta, damunt la taula o 

en el lloc que es determine pel professorat de guàrdia de la biblioteca. 
2.11. Els professors/es podran visitar la biblioteca amb els i les alumnes del seu grup sempre que ho cre - 

guen necessari. Durant aquesta visita els professors i professores faran complir aquest reglament i es respon- 
sabilitzaran dels seu alumnat i del material que utilitza aquest per la realització dels treballs. 

2.12. Quan a la biblioteca es realitzen activitats complementàries els i les alumnes vindran acompanyats/ 
des pels professors/es que les organitzen i pels professors/es que a eixa hora tinguen classe amb els i les 
alumnes. El professorat farà complir aquest reglament. 

2.13.- Tots els i les alumnes podran utilitzar els ordinadors de la biblioteca amb el permís del professor 
encarregat o professora encarregada o del qui els/les acompanye. 

3. Funcions del professor/a que té hores lectives/complementaries a la Biblioteca. 

a) Obrir i tancar la biblioteca durant la seva hora de guàrdia. 
b) Estar a la biblioteca durant tot el temps de guàrdia de biblioteca. 
c) Complir i fer complir les normes d'ús i de conducta de la biblioteca. 
d) Realitzar el préstec de llibres segons les normes establertes. 
e) Col·laborar amb el professorat de guàrdia quan aquest ho considere necessari. 
f) Vetlar pel compliment de les tasques educatives imposades per direcció o direcció d’estudis del centre. 
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9.5.- Banc de llibres 

UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT 

1.1 L’alumnat beneficiari del programa «Xarxa llibres» està subjecte a l'obligació de fer un ús adequat i 
acurat del material que reba. 

1.2 Els llibres de text han de ser reintegrats al centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment 
de la seua baixa si es produeix trasllat de l'alumne/a a un altre centre. Els llibres es retornaran correctament 
folrats, sense nom i sense cap anotació o marca. 

1.3 En els llibres de text no es subratllarà, no es realitzaran anotacions i no es posaran adhesius de cap 
tipus, amb les següents excepcions: la identificació de l’alumne/a (nom, curs i grup) i les correccions d’errates 
dirigides pel seu professorat. 

1.4 La conservació i l'estat de bon ús dels llibres de text és responsabilitat dels tutor i/o tutora legal de 
l’alumne/a a qui se li han lliurat aquests. 

1.5 El deteriorament culpable o mal intencionat, així com la pèrdua dels llibres de text suposarà l'obliga - 
ció, per part dels representants legals de l'alumne/a, de reposar el material deteriorat o extraviat, d'acord amb 
el que preveu la normativa vigent. De no fer-ho no podrà participar en el banc de llibres del curs següent. 

9.6.- Instal·lacions esportives 

Les instal·lacions esportives del centre són el pavelló, el trinquet i les pistes esportives. 

Usuaris 

Durant les classes i activitats del centre aquestes instal·lacions són d'ús exclusiu del nostre alumnat i es 
regiran per les mateixes normes generals d'una aula ordinària. 

Per les vesprades si estan lliures així com durant el cap de setmana o en dia festiu poden fer ús de les 
instal·lacions, en aquest ordre: 

1. els membres de la nostra comunitat educativa per a la realització d'activitats complementàries o ex- 
traescolars i/o l'aplicació del nostre projecte esportiu de centre. 

2. persones externes al centre sempre que estiga disponible i amb la pertinent autorització de la direc - 
ció del centre -com és el cas de l'Ajuntament de La Vila Joiosa per a la pràctica esportiva de joves 
del nostre municipi. 

Normes d'ús 

1. Tenen prioritat d'ús de les instal·lacions la comunitat educativa de l'IES la Malladeta. 
2. Els responsables de l'activitat autoritzada han de passar una descripció detallada de la mateixa 

(amb horaris, duració, esports, número de participants, equips, etc.) a la direcció. 
3. En cas de necessitar el centre les instal·lacions en l'horari autoritzat a usuaris externs, la direcció 

els avisarà amb antelació suficient perquè puguen modificar l'horari i/o re-ubicar l'activitat. 
4. Per poder fer ús de les instal·lacions ha d'haver una persona responsable de portes i accessos: 

conserge, responsable de l'activitat o membre de l'equip directiu. 
5. Els participants han d'estar acompanyats per un/a professor/a o tècnic esportiu i/o una persona en- 

carregada, els quals són responsables de dur endavant l'activitat i mantenir l'ordre i han de vetlar 
per la seguretat dels presents i la cura del material i de les instal·lacions. En cas de detectar algun 
desperfecte ho notificaran al responsable d'accessos perquè ho trasllade a la direcció del centre. 

6. Tots els usuaris de les instal·lacions esportives han de respectar les normes específiques d'ús del 
pavelló, trinquet i pistes de l'IES La Malladeta, exposades visiblement a les entrades del pavelló i 
que són: 

a. 1ª Respecta a tots. 
b. 2ª No molestes ni provoques escàndols. 
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c. 3ª Mantín les instal·lacions netes i en bones condicions. 
d. 4ª Utilitza calçat esportiu per accedir a la pista interior. 

9.7.- Taquilles 

1. L’ús de taquilles serà privat i controlat pel centre. 
2. La Direcció del centre podrà accedir a totes les taquilles en qualsevol moment sense previ avís. 
3. Durant el curs cada alumne/a que dispose de taquilla pagarà a principi de curs una quantitat en con- 

cepte de manteniment i fiança. En tornar tant el cadenat con la taquilla en perfectes condicions se li 
tornarà fins el 75% del que hi havia pagat. 

4. L’alumne/a que faça mal ús de la taquilla, com pintar-la i desperfectes en l’interior, es farà càrrec de 
les despeses de reparació. 

5. L’ús de les taquilles serà exclusivament per a guardar material escolar i roba. 
6. No es permetrà la cessió de la taquilla per part d’un alumne/a a un/a altre/a. 
7. El centre no es responsabilitzarà dels objectes dipositats en la taquilla. 

9.8.- Taulers d’anuncis i cartells oficials 

Els taulers del centre arrepleguen els cartells, actes i comunicacions de la Conselleria competent en ma - 
tèria d’educació, així com d’altres organismes oficials, i dels òrgans de govern del centre. Hi ha un tauler 
d’anuncis a disposició de l’associació d’alumnes del centre i un altre per a l’associació de pares i mares de  
l’alumnat, la gestió de les quals correspon a les esmentades associacions, sent responsables de la seua orde - 
nació i organització. També hi ha un tauler d’anuncis sindicals en els termes establits per l’apartat segon de la 
Instrucció 1/2010. 

La direcció del centre ha de garantir l’ús adequat dels taulers. La seua gestió correspon a la secretaria 
del centre. 

Els taulers d'anuncis del centre són els següents i estan ubicats en: 

 Sala de professorat:    Direcció i Vicedirecció 
Secretaria i Direcció d'Estudis 
Activitats Extraescolars i Viatges 
Tutoria i Formació 

 Corredor planta baixa:

 Secretaria 
Sindicats 

 Rebedor del centre:   Equip de Convivència i Mediació 
AMPA 
Informació general 

 Primera planta: Associació d'Alumnes 

9.9.- Ascensor 

Qualsevol treballador/a del centre disposarà d’una clau de l’ascensor que haurà de tornar al secretari/se - 
cretària en deixar de treballar al centre. De tota manera, l’ús de l’ascensor està restringit als següents casos: 

1.  Membres de la comunitat educativa amb alguna discapacitat temporal o permanent que els dificulte 
pujar o baixar escales. L’alumnat en aquest cas esperarà al costat de la porta de l’ascensor que 
qualsevol treballador/a els el demane. 

2. Transport d’objectes pesats. 
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9.10.- Altres instal·lacions i mobiliari (reprografia, telèfons, sala de professorat, departaments, etc.) 

L'ús i maneig dels mitjans de reprografia ubicats dins de Consergeria correspon exclusivament als i les 
conserges. Hi ha una fotocopiadora en la Sala de Professorat per a ús de professors i professores i una altra 
fora de consergeria per a ús dels i les alumnes. L’alumnat podrà fer ús d’aquest servei amb permís del seu 
professor o professora per a eixir de l'aula, durant els esplais o en haver acabat el seu horari lectiu i només 
per fotocopiar material relacionat amb l’activitat acadèmica. La normativa d’ús estarà exposada públicament a 
consergeria. 

El telèfon de direcció d'estudis és un servei a disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar en 
casos d'urgència i en casos oficials. En altres casos justificats s'usarà el de consergeria. Els alumnes hauran 
d’usar-lo acompanyats per algun/a professor/a. El professorat també podrà fer ús del fax de la secretaria del 
centre. 

La sala de professorat és un lloc reservat per a ús exclusiu de docents. Per açò: 
- L’alumnat no pot entrar a aquesta sala. 
- L’atenció a l'alumnat, als seus familiars, etc., es realitzarà en les sales de visites, en els departaments o 

a algun despatx, si els altres estigueren ocupats. 
Els departaments constituïxen el lloc de treball, preparació i estudi del professorat d'una mateixa matèria o 
àrea, així com el seu lloc de reunió. És precís mantindre un orde en els materials didàctics que en ell es con- 
centren, per a això els i les caps de departament hauran de tindre un inventari dels mateixos i vetlar pel seu 
manteniment i conservació. Les condicions de possibles préstecs de material didàctic les haurà d'establir el 
propi departament. 

10.- Tipificació dels comportaments inadequats 

10.1.- Conductes que denoten actitud insatisfactòria 

El centre considera que hi ha comportaments contra el deure d’estudi de l’alumnat que poden ser comu - 
nicats als pares amb les faltes d’assistència i tinguts en compte a l’hora de la promoció/proposta de títol de 
forma excepcional. Són conductes com: 

 Xarrar amb els companys o companyes mentre el/la professor/a explica. 

 No dur el material necessari per a treball en classe (llibre de text, calculadora, quadern, ...) 

 No realitzar les tasques encomanades pel professor/a per a fer durant les classes. 

 No realitzar les tasques encomanades pel professor/a per a fer en casa. 

 No atendre les explicacions del professor/a. 

 No lliurar el treball encomanat pel professor/a. 

 Lliurar un examen en blanc. 
 

En tant que no apareixen tipificades al Decret 39/2008, no poden ser sancionades, tot i que les dues pri - 
meres poden arribar a ser-ho per reiteració. 

10.2.- Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

En aplicació de l’article 35 del Decret 39/2008 es consideren conductes contràries a les normes de 
convivència del centre: 

a) Les faltes de puntualitat injustificades: 

 Arribar a classe més de 10 minuts després que acabe de sonar el timbre. 

 Arribar tard més de 5 minuts després que acabe de sonar el timbre, de forma reiterada. 

 Arribar tard a una activitat extraescolar. 
b) Les faltes d’assistència injustificades: 
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 No aportar justificant per a les faltes d’assistència dins dels tres dies posteriors a la reincorporació de 
l’alumne/a. 

 Fer fugina o intentar-ho. 
c) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats del centre educatiu, especialment els 

que alteren el normal desenrotllament de les classes. 

 Menjar a l’interior de l’edifici principal i del pavelló. 

 Realitzar durant les classes tasques no encomanades pel professor/a (d’altres matèries, per exem- 
ple). 

 Anar a la cantina entre classe i classe. 

 Cridar i armar escàndol pels corredors. 

 Participar en una activitat no assignada. 
d) Els actes d’indisciplina. 

 Negar-se a fer/a participar en les activitats que proposa el/la professor/a. 

 Negar-se a traure el material per treballar en classe. 

 Negar-se a donar-li el mòbil o altre aparell sonor quan el/la professor/a li’l requereix. 

 Negar-se a identificar-se davant un/a professor/a de guàrdia, o donar-li un nom erroni. 

 Desobeir les indicacions del professor/a, en hora lectiva, durant una guàrdia o durant una activitat ex - 
traescolar. 

 Eixir de classe sense permís del professor/a. 
e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat 

educativa. 

 Utilitzar malnoms i/o termes despectius per referir-se a qualsevol membre de la comunitat educativa. 
f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos del centre o dels 

membres de la comunitat educativa. 

 Ratllar taules, radiadors, parets, ... 

 Embrutar aules, patis i altres dependències del centre. 

 Deteriorar exteriorment les taquilles. 
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 edu- 

cativa. 

 Fumar tabac, beure alcohol i/o consumir altres substàncies estupefaents al recinte escolar. 

 Practicar jocs perillosos als patis o als corredors. 

 Córrer pels corredors, donant colps i empentes a qui per ells transiten. 

 Llançar qualsevol objecte, siga pesant o no, per una finestra. 
i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del procés d’ensenyança- 

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

ceversa. 

 No lliurar als pares la informació que sobre ell/a els envia el centre. 

 No tornar signades les comunicacions als pares que ho requerisquen. 
k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del 

centre. 

 Modificar comunicacions de faltes, butlletins de notes, cartes a casa ... 
l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar. 

 Donar el nom d’un altre/a alumne/a en demanar-li que s’identifique. 
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m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que es 
realitzen en el centre educatiu. 

 Gravar i/o fotografiar membres de la comunitat educativa sense el seu consentiment ni /o el seu co- 
neixement. 

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-apre - 
nentatge 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. 

 Parlar contínuament mentre el/la professor/a explica. 

 Interrompre l’explicació del professor/a reiteradament. 

 Parlar en classe a deshora i en veu alta. 

 Destorbar els companys i companyes mentre treballen. 
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. 

 Acostar-se a la tanca, trepitjar les zones enjardinades, o travessar les línies roges que hi ha al pavi - 
ment. 

 

Aquestes conductes, tant si es produeixen dins del recinte escolar, durant la realització d’activitats com - 
plementàries i extraescolars, durant el transport escolar o, fins i tot, fora del recinte escolar però motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa, podran ser 
objecte de mesures correctores. 

10.3.- Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

En aplicació de l’article 42 del Decret 39/2008 es consideren conductes greument perjudicials per a la 
convivència en el centre: 

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que 
sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l’article 35 del decret 39/2008. 

 Abandonar el centre sense autorització. 

 Negar-se a abandonar l’aula quan li ho requereix un/a professor/a. 

 No anar a l’aula de guàrdia o al despatx del director/a en ser-hi enviat per un professor/a. 

 Mostrar un comportament que impossibilita donar classe. 

 Mantenir una actitud de desafiament envers el/la professor/a davant la resta de companys i compa - 
nyes i/o no reconéixer la seua autoritat. 

 Adreçar-se a qualsevol membre de la comunitat educativa utilitzant un llenguatge groller o termes i 
formes totalment inapropiats. 

 Insultar a qualsevol membre de la comunitat educativa. 
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 i les alumnes més vulnerables per les 
seues característiques personals, socials o educatives. 

 Gravar baralles amb el mòbil i/o passar-les a altres companys i/o companyes. 
d) L’assetjament escolar (definit al Pla de convivència del centre). 
e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 
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f) La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica. 
g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels membres 

de la comunitat educativa. 

 Fer malbé els distints elements i dispositius que conformen els sistemes de seguretat del centre: rè- 
tols de senyalització, extintors, disparadors de l’alarma d’incendi, mànegues, sistemes de retenció 
de les portes tallafocs, etc. 

 Trencar vidres i/o finestres, ja siga voluntàriament o involuntàriament. 
h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats del centre. 

 Fer un mal ús del sistema antiincendis. 

 Culpar o implicar a altre en actes que no han comés. 

 Fingir malestar o indisposició. 
i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels mem - 

bres de la comunitat educativa. 

 Oferir qualsevol substància estupefaent a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

 Provocar i/o promoure baralles i enfrontaments entre distints membres de la comunitat escolar. 

 Fumar tabac, beure alcohol i/o consumir altres substàncies estupefaents al recinte escolar. 

 Practicar jocs perillosos als patis o als corredors. 
j) La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la integritat 

personal dels membres de la comunitat educativa. 
k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre educatiu si concor- 

ren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà. 

 Publicar o compartir fotos o gravacions de membres de la comunitat educativa sense el seu consen- 
timent ni /o el seu coneixement 

l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el centre. 
m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant de con - 

ductes contràries a les normes de convivència. 
n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes que afecten 

greument la convivència en el centre. 
o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 
p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre. 

 

Aquestes conductes, tant si es produeixen dins del recinte escolar, durant la realització d’activitats com - 
plementàries i extraescolars, durant el transport escolar o, fins i tot, fora del recinte escolar però motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa, podran ser 
objecte de mesures disciplinàries, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient disciplinari. 

11.- Mesures correctores i disciplinàries. Procediments d’actuacions. 

Les mesures correctores i disciplinàries tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el respecte 
als drets dels alumnes i de les alumnes i procuraran la millora en les relacions de convivència de tots els 
membres de la comunitat educativa. En la imposició d’aquestes mesures es respectarà la proporcionalitat 
amb la conducta de l’alumne i de l’alumna i haurà de contribuir a la millora del procés educatiu. 

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

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

A més la direcció podrà sol·licitar (a petició de l'instructor o per decisió pròpia) la col·laboració d'un medi - 
ador, si es considera convenient. 

A l’efecte de gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives disciplinàries, 
es tindran en compte les següents circumstàncies atenuants: 

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 
b) La no-comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de convivència. 
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenrotllament de les activitats 

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

a) La premeditació. 
b) La reiteració. 
c) Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura, llengua, capacitat eco - 

nòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, per discapacitats físiques, sensorials 
o psíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

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

e) La publicitat, incloent-hi la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
f) La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat. 

11.1. Mesures correctores 

Per delegació del director/a, el/la professor/a present quan l’alumne/a realitze la conducta contrària a les  
normes de convivència, podrà imposar alguna de les següents mesures educatives correctores: 

a) Amonestació verbal. 
b) Compareixença immediata davant del/ de la cap d’estudis o el/la director/a, sempre amb l’explicació 

escrita, i signada pel professor/a, de la conducta que l’ha motivada. En aquest cas, el directiu que 
reba l’alumne/a decidirà si imposa alguna altra mesura. 

c) Amonestació per escrit. 
d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança- 

aprenentatge, utilitzats de manera reiterada durant les activitats que es realitzen al centre educatiu. 
Es retiraran apagats i seran tornats als pares en presència de l’alumne/a. En cas que l’alumne/a siga 
major d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva. 

e) Privació de temps de recreació per un període màxim de cinc dies lectius. 
f) Incorporació a l’aula de convivència. 
Per delegació del director/a, el/la cap d’estudis també podrà imposar alguna de les següents mesures 

educatives correctores: 
g) Realització de tasques educadores per l’alumne/a en horari no lectiu, per un període màxim de cinc 

dies lectius. 
h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga programa - 

des el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura educativa correctora. 
El/La director/a també podrà imposar, com a mesura educativa correctora: 

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

 

Per a l’aplicació de les dues darreres mesures educatives correctores serà preceptiu el tràmit d’audiència 
a l’alumne/a, o als seus pares en cas de ser menor d’edat, en un termini de deu dies hàbils. 

 

Serà responsabilitat del professor/a que imposa la mesura controlar que l’alumne/a la compleix, i comuni - 
car-la formalment als pares, si l’alumne/a és menor d’edat. En l’aplicació de les mesures corresponents a les 
lletres c, e, f, g, h o i, també haurà de deixar constància escrita, al despatx del director/a, que incloga la des - 
cripció de la conducta que l’ha motivada, la seua tipificació i la mesura correctora adoptada; si fos el cas, 
s’afegirà que l’alumne/a no l’ha complida. 

11.2. Mesures disciplinàries 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només podran ser objecte 
de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia del corresponent expedient disciplinari, en el termini màxim de 
dos dies hàbils del coneixement dels fets. 

Dins del termini màxim d’un mes des de la incoació de l’expedient, el/la director/a notificarà a l’alumne/a 
o als seus pares, si aquest/a és menor d’edat, la seua resolució. Aquesta haurà d’estar motivada i contindre: 

a) Els fets o les conductes que s’imputen a l’alumne o alumna. 
b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n’hi ha. 
c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada. 
d) El contingut de la sanció i la data d’efecte d’esta. 
e) L’òrgan davant del qual es pot interposar una reclamació i un termini. 

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes greument perjudicials per 
a la convivència, excepte les lletres h), m) i n) recollides en l’apartat anterior, són les següents: 

a) Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés entre sis i trenta dies 
lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu, durant el temps que dure la suspensió, 
l’alumne o l’alumna haurà de realitzar els treballs acadèmics que determine el professorat que li im - 
partix docència. Per possibilitar un adequat seguiment del dit procés, el/la director/a comunicarà la re- 
solució a l’equip docent de l’alumne/a per tal que aquests preparen els treballs acadèmics i els comu - 
niquen al/a la professor/a tutor/a de l’alumne/a. Setmanalment, durant l’horari d’atenció als pares 
d’aquest/a, l’alumne/a sancionat/da lliurarà al tutor/a els treballs realitzats i recollirà els que aquest 
haja rebut de la resta de professorat. Posteriorment, el/la tutor/a repartirà entre el professorat el que 
ha recollit de l’alumne/a per tal que aquests ho corregisquen i ho tinguen en compte com a part de  
l’avaluació contínua de l’alumne/a. 

b) Canvi de centre educatiu. En cas d’aplicar esta mesura disciplinària, a l’alumne/a 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 ne- 
cessaris, condició sense la qual no es podrà dur a terme la dita mesura. 

 

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes greument perjudicials per 
a la convivència, 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 su - 
perior 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 programa - 
des el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la mesura. 
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c) Canvi de grup o classe de l’alumne o l’alumna per un període superior a cinc dies lectius i igual o infe - 
rior 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’alumne/a, este/a romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen enco- 
manats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis del centre organit - 
zarà l’atenció a este/a alumne/a. 

 

En qualsevol cas, si per la investigació dels fets es determina que no s'incorreix en dita falta o aquesta 
és d'una gravetat inferior, o les circumstàncies especials així ho aconsellen, el/la director/a pot resoldre arxivar 
dit expedient i aplicar un altre tipus de mesura educadora o correctora. També pot arxivar l'expedient per ca - 
ducitat o prescripció. 

 

11.3. Procediments de mediació 

La mediació es podrà utilitzar paral·lelament als processos disciplinaris, per tractar de resoldre el conflicte que 
poguera persistir, sempre amb el consentiment de les parts. Podrà influir positivament en el procés disciplinari 
en curs. Per a la posada en pràctica d'aquesta mesura es tindran en compte els següents aspectes. 

a)  Quan les actuacions de mediació es duguen a terme en conflictes motivats per conductes inadequades 
(apartat 10), podran tindre caràcter exclusiu o conjunt amb altres mesures de correcció de forma prèvia, 
simultània o posterior a aquestes. 

b)  Una vegada aplicada una sanció de qualsevol tipus, podran realitzar-se actuacions de mediació i pro - 
cessos d'acord reeducatiu que, amb caràcter voluntari, tindran per objecte prevenir l'aparició de noves 
conductes disruptives de la convivència escolar. 

c)  Així mateix, les actuacions de mediació podran desenvolupar-se amb caràcter d'estratègies de preven- 
ció i resolució de conflictes amb tots els membres de la comunitat educativa. 

 

A més caldrà tindre en compte el següent: 

1. Per a encetar les actuacions, qui detecte la necessitat d'iniciar un procediment de mediació ho co - 
municarà a Direcció. Després d'analitzar els fets, si ho considera oportú, el/la director/a iniciarà el 
procediment sempre que les parts afectades accepten participar en la mediació i al mediador assig- 
nat o mediadora assignada. 

2. La mediació podrà realitzar-se amb posterioritat a l'execució d'una sanció, amb l'objectiu de restablir 
la confiança entre les persones i de proporcionar nous elements de resposta en situacions paregu- 
des que es puguen produir. 

3. Els acords assolits en la mediació es recolliran per escrit, explicitant els compromisos establerts i el 
termini per a la seua execució. Aquest document reflectirà: les causes que motiven la mediació, les 
propostes de millora, els compromisos o acords assolits, el seguiment de la mediació (data i hora 
per a revisar els acords) i el termini de la consecució dels objectius. 

4. Quan la mediació finalitza, amb l'acord de les parts o sense ell, si s'ha iniciat un procediment sancio - 
nador qualsevol, el mediador o mediadora comunicarà el compliment o no dels acords realitzats per 
escrit al director/a del centre que donarà trasllat al instructor/a per a procedir a la valoració de la 
seua repercussió en l'expedient sancionador. 
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12.- Procediment de publicitat i revisió dels documents del centre 

Aquests documents estaran a disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa en format elec- 
trònic i es proporcionarà una còpia impresa només a qui la demane. 

 

Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà proposar canvis als documents del centre. 
1. Les propostes de modificació d’un document, llevat, evidentment, de les presentades per l’equip di - 

rectiu, aniran adreçades al director o directora i es presentaran a la secretaria del centre on se’ls 
donarà registre d’entrada, i contindran: 

 Motivació de la proposta, fent referència al document que es pretén modificar. 

 El text que es proposa afegir, suprimir i/o substituir i la seua localització dins del document a 
modificar o el text alternatiu a l’original. 

 Nom i cognoms de qui la presenten. 
2. El/La director/a demanarà l'opinió del Consell Escolar i/o Claustre sobre la proposta, per a valorar-la 

abans de decidir la seua aprovació o no. La consulta al Claustre podrà fer-se directament o mitjan - 
çant la COCOPE. 

3. Les modificacions aprovades entraran en vigor una setmana després de la seua aprovació per tal 
que tota la comunitat educativa en siga informada i se n’assabente. 

 

Cada vegada que s'aprove un canvi s'actualitzaran els documents de la pàgina web del centre i s'indicarà quin 
document ha canviat. Els sectors més afectats pels canvis en seran informats: 

 professorat: amb un correu electrònic a tots els membres del claustre. 

 Alumnat: a través dels tutors a les classes de tutoria. 

 Pares: correu electrònic als seus representants al consell escolar o circular escrita a tots els pares. 


