
 

 

 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE (RRI) 
 

 
(1) El Consell Escolar ha acordat que faça de RRI el Decret 39/2008 del Consell               
sobre convivència en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics           
(DOCV de 9/4/2008). 
  
(2) A més, ha acordat els següents aspectes en relació al RRI: 

 
◦ Pèrdua de l’avaluació contínua: 15% faltes sense justificar. 

 
◦ “Art. 49.8 del Decret 39/2008. Quan la mesura provisional adoptada          

comporte la suspensió temporal d’assistència al centre, el tutor o tutora           
entregarà a l’alumne o alumna un pla detallat de les activitats acadèmiques i             
educatives que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control             
durant els dies de no-assistència al centre per a garantir el dret a l’avaluació              
contínua.”  

 
Aquest pla detallat serà elaborat per tot el professorat del grup i, en la tasca               
d'arreplegament i organització del material, tutors i caps d'estudis treballaran          
coordinadament. 

 
◦ Mesura educativa correctora: treballs en benefici de la comunitat escolar          

(neteja, distribució de reprografia, ajudes puntuals a Secretaria, Consergeria,         
…) 

 
◦ Mesura educativa correctora acordada el dia 30 de gener de 2019: la prohibició de dur                  

el mòbil a l'institut quan l'alumne/a faça un ús inadequat contrari a les normes d'aula o a la                  
normativa general sobre enregistraments. Aquesta mesura pot admetre la variant de que            
es puga deixar el mòbil en un lloc determinat a l'inici de la jornada escolar i retirar-se al                  
final de la mateixa. L'incompliment per part de l'alumnat de qualsevol de les dues mesures               
esmentades comportarà, segons estableix el Decret 39/2008, la consideració de la seua            
actitud com a mesura educativa disciplinària. L'òrgan encarregat de gestionar aquesta           
mesura és la Direcció del centre. El professorat, amb la col·laboració de la Direcció,              
compta ja amb la mesura establerta en l'article 36 del Decret, què es reproduïx a títol                
recordatori. 

Article 36. Mesures educatives correctores. 
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, mares,     
tutors o tutores legals en presència de l’alumne o de l’alumna. En cas que l’alumne       
o l’alumna siga major d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva.      
No obstant això, l’ús d’aparells electrònics en el recinte dels centres docents es podrà         
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prohibir, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques docents, si           
així ho preveu el reglament de règim interior del centre. 
 
 
 
(3) Amb data 26 de novembre de 2020, en el context de la pandemia del COVID19, el                 
Consell Escolar acorda la incorporació de les següents mesures: 
 
- Son normes de centre les mesures adoptades en el Pla de Contingència, i davant el                
seu incompliment serà d’aplicació allò establert en els articles 36 i 43 del Decret 39/2008               
del Consell sobre convivència en centres docents no universitaris sostinguts amb fons            
públics. 
 
- En el cas dels grups que assisteixen en torns al centre, el percentatge de faltes sense                 
justificar que serà tingut en compte per assegurar el dret a l’avaluació continua serà del               
8% de les hores de cada asignatura o mòdul. 
 
La duració d’aquestes mesures es prolongarà durant la vigència del Pla de Contingència.  
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