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LLISTAT DE MODIFICACIONS 
Núm. Revisió Data Descripció de modificació 

1 21/06/2017 Inclusió dels següents documents: 

 Organigrama del centre 

 Mapa de processos 

 Pla de qualitat i política de qualitat 

2 31/01/18  Actualització redactat política de qualitat. 

 Actualització de l’organigrama. 
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 Actualització del capítol “Comunitat educativa”,   

secció 2 
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capítol 4 ( Els alumnes menors d’edat) 
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 Actualització de la secció 3, capítol 5 (Deures dels 

alumnes) 

 

5 31/01/2019  Actualització de la secció 1, capítol 1 (el funcionament 
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DISPOSICIONS FINALS 

1. INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT 

1. Es faculta el director per a la interpretació de les presents normes d’organització. 
2. Pel que fa als deures de l'alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta  igualment  la comissió de 
convivència per a la interpretació aplicativa al cas concret. 

2. MODIFICACIONS. 

1. Aquestes normes d’organització són susceptibles de ser modificades per les causes següents: perquè 
no s'ajustin a la normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament 
d’Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang superior, com a conseqüència de la seva aplicació; 
per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous 
àmbits que s'hagin de regular. 
2.  El consell escolar serà consultat prèviament abans de la seva aplicació. 
3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern i els òrgans de coordinació. 
4. Degut als canvis de nomenclatura del departament del qual depenen les escoles oficials d’idiomes, 
aquestes NOFC faran referència al “Departament”, per referir-se indistintament al Departament 
d’Ensenyament o d’Educació. 

3. ESPECIFICACIONS DE LES NORMES 

1. Es poden elaborar especificacions de les normes d’organització i funcionament que no suposin una 
modificació d'aquestes, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament de les funcions 
atribuïdes en aquest. Es tractarà de manuals de funcions,  quadres lineals de responsabilitats, 
organigrama, descriptors de llocs de treball, quadres lineals de distribució del treball, esquematitzacions 
gràfiques de processos i dinàmiques, o altres d'anàlegs. 
2. El consell escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les quals podrà introduir 
modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que contradiguin el contingut d’aquestes 
normes. 

4. PUBLICITAT 

1. Aquestes normes d’organització i funcionament es difondran a tots els membres de la comunitat 
educativa mitjançant l’accés a l’intranet de l’escola (d’ara en endavant “Públic”) i una còpia impresa 
que es deixarà a la biblioteca. 

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquest reglament a l'alumnat, en el decurs de la normal 
activitat acadèmica al inici de curs. 

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 
anteriorment i constaran en la graella a tal efecte (“llistat de modificacions”). 
4. El consell escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d'exemplars del reglament a l'abast de 
qualsevol membre de la comunitat educativa. 

5. ENTRADA EN  VIGOR 

Aquestes normes de funcionament entraran en vigor a partir del dia 1 de setembre de 2015 
 

6. PLANIFICACIÓ DELS CANVIS  

Aquestes normes es revisaran sistemàticament cada curs escolar. En aquesta revisió s’hi faran els canvis 
pertinents, els quals quedaran recollits al “llistat de modificacions”. 

7. DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR L'ÒRGAN I LA DATA D'APROVACIÓ 

 
FAIG CONSTAR que les presents normes d’organització i funcionament han estat aprovades pel consell escolar el 
dia 20 de juny de 2015 , tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan col·legiat. 
Vist-i-plau 
 La directora                                                                                                                                               La secretària                                                                                                     
 
Leslie Pericot Mohr                                                                                                                      Maria Rita Rodríguez 
                                                                     (segell del centre) 
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PREÀMBUL 
 
Aquestes Normes d’organització i funcionament (en endavant NOFC) són un recull de normativa 
externa, interna i d’usos i costums pels quals s’han regit des de la seva creació les relacions, els drets i 
els deures dels diferents estaments que constitueixen la comunitat educativa de l’Escola Oficial 
d’idiomes del Maresme. 
 
Aquestes NOFC són susceptibles de revisió i modificació atenent tant a les persones que les han de 
complir i fer complir com a les normatives superiors de les quals depenen. Per aquesta raó,  el 
director/a, anualment, impulsarà la participació del claustre  a l’hora de fer les successives adequacions 
d’acord amb les necessitats del PEC.  
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1. Propòsit. 
1.1. Aquestes NOFC regulen l’organització i el funcionament de l’EOI del Maresme. Recull la normativa 
legal vigent en els àmbits propis de l’escola i incorpora normes pròpies en aquells aspectes no regulats o 
no suficientment desenvolupats per la normativa amb l’objectiu de facilitar una regulació més acurada i 
precisa per al desenvolupament de les funcions i activitats del centre. 
1.2. Els seus preceptes seran d’aplicació preferent llevat que contradiguin alguna norma de rang 
superior. 
1.3. Aquestes NOFC concreten entre d’altres: 

a. Normes de convivència que garanteixen el correcte desenvolupament de les activitats 
acadèmiques. 

b. Marc de les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa i entre els òrgans 
de govern i de coordinació pedagògica. 

c. Normes per a l’ús de les instal·lacions, recursos i material del centre. 
d. Funcionament dels serveis educatius. 
e. Procés de presa de decisions dels òrgans col·legiats i de coordinació i la delimitació de 

responsabilitats. 
f. Documents de gestió i d’ús  

 
1.4. Segons queda recollit a l’article 11 de la LEC, el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. D’aquí se’n 
deriva que aquestes normes, així com la resta de documents estratègics, estiguin redactats en aquesta 
llengua. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació i compliment. 
2.1.Aquestes  NOFC seran d’obligat compliment per a tot l’alumnat com a usuaris del sistema educatiu, 
en tot allò que fa referència a la seva relació com a usuaris externs del centre, per a les empreses i 
institucions respecte a la seva relació amb el centre com a entitats o organismes col·laboradors, i per als 
grups d’interès adscrits a aquesta organització educativa, concretament professorat i personal 
d’administració i serveis (en endavant PAS).  
2.2. L’àmbit físic d’aplicació seran els edificis i les instal·lacions pròpies de l’EOI del Maresme  per fer les 
activitats educatives, complementàries i extraescolars. Així com qualsevol altre espai, lloc o edifici on es 
desplaci la comunitat educativa dins o fora del territori nacional per a desenvolupar activitats 
educatives.  
2.3. L’àmbit d’ensenyament d’aplicació seran els ensenyaments de règim especial, en l’apartat de 
Escoles oficial d’idiomes. 
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2.4. Pel que fa al respecte degut a les persones i béns per part dels membres de la comunitat educativa, 
l’àmbit físic queda ampliat a qualsevol altre lloc on es produeixi manca de respecte entre aquests o 
danys a béns propis o aliens. 
 
Article 3. Objectius educatius generals. 
S’especifiquen i concreten en el Projecte Educatiu de centre (en endavant PEC) del qual els fonaments 
són: 
3.1. Treballar per la bona qualitat en l’ensenyament de tres llengües: francès, alemany i anglès. Aquests 
ensenyaments es dirigeixen a persones que hagin complert 16 anys abans o el 31 de desembre de l’any 
en què es comencin els estudis o a persones que hagin complert 14 anys abans o el 31 de desembre de 
l’any acadèmic en què comencin els estudis (sempre i quan estudïin un idioma diferent del cursat com a 
primera llengua estrangera a l’ESO). Així com per la coeducació, la convivència, la inclusió i l’atenció a la 
diversitat. A l’escola creiem en la innovació, en la cooperació entre departaments   i col·laboració amb 
l’entorn, en l’atenció als grups d’interès, un lideratge distribuït i un claustre ben cohesionat que permet 
un desenvolupament òptim de la nostra tasca diària. 
3.2. Promoure el gust per l’aprenentatge de les llengües estrangeres i tot allò que les envolta. 
L’exposició a referents lingüístics i culturals rellevants és bàsic per l’assoliment d’aquest objectiu, a 
l’hora que es fomenta els drets de les persones pel damunt de diferències racials, socials, de gènere, 
físiques, de creences religioses i d’opinió. 
 3.3. Formar persones plurilingües hàbils en l’aprenentatge continu i autònom de les llengües 
estrangeres fent especial èmfasi en l’ús de les TAC com a mitjà per un aprenentatge al llarg de la vida.  
3.4. L'alumnat ha de treballar tant els conceptes de col·laboració com els d'autonomia i tolerància 
davant l’error i a la vegada desenvolupar la seva capacitat d'iniciativa, valors que els permetran seguir 
progressant un cop sigui fora de l’escola, i integrar-se d’una manera més plena i justa en el món que ens 
envolta. 
3.5. Vetllar per una escola dinàmica on hi hagi intercanvi d’idees i que sigui oberta a la ciutat i a 
l’aprenent autònom.  
3.6. L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme vol ser un referent pel que fa l’ensenyament-aprenentatge a 
la comarca del Maresme. 
 
 
Article 4. Normativa reguladora bàsica. 
Els fonaments legals bàsics per elaborar aquestes NOFC són els següents: 
 
a) Constitució Espanyola.  
b) Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. 8 
 c) Llei Orgànica 2/2006 , 3 de maig d’Educació (LOE) (BOE de 04/05/2006). 
 d) Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol (LODE) (BOE de 4 de juliol de 1985) amb les modificacions 
introduïdes per la Llei Orgànica 9/1995 de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels centres docents 
(LOPAG), la Llei Orgànica 1/1990 d’Ordenació General del Sistema Educatiu, de 3 d’Octubre (LOGSE) 
(BOE de 04/01/1990), una vegada considerada la disposició derogatòria de la LOCE.  
e) Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol (LEC) (DOGC 5422 de 16/07/2009) 
 f) Llei 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público  
g) Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
Administratiu Comú (BOE de 27/11/1992)  
h) Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. i) Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció dels centres docents i del personal 
directiu professional docent. 
 j) Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius.  
k) Decret 4/2009, de 13 de gener pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments 
d'idiomes de règim especial.  
l) El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE)  
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l) Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la Convivència en els 
centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 06/07/2006), una vegada considerada la 
disposició derogatòria del Decret 102/2010.  
m) Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’Octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes 
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DGOC núm. 2509/annex, 
de 3 de novembre de 1997).  
n) Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, del Règim Disciplinari dels funcionaris (BOE de 17 de gener de 
1986). 
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TITOL I. DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA. 
 
Article 5. Finalitats de l'estructura d'organització i gestió 
L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 

a. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius. 
b. L'assoliment dels objectius didacticopedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la 

seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural. 
c. La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets i 

deures dels membres que la componen. 
d. La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 
e. La recerca i innovació educatives i la formació del personal docent. 
f. Organigrama del centre. 
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CAPÍTOL 1 DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN. 
 
Article 6. Funcions en general. 
6.1.Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats de l’escola es desenvolupin d’acord amb els 
principis constitucionals, per l’efectiva realització dels objectius de l’educació, establerts a les lleis i a les 
disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament. 
6.2.També els òrgans de govern garantiran i dinamitzaran, en l’àmbit de les seves competències, 
l’exercici dels drets reconeguts als alumnes, als professors, personal d’administració i serveis, i vetllaran 
pel compliment dels corresponents deures. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els 
membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva gestió i avaluació, garantint 
l’exercici de la seva participació democràtica. 
 
Secció primera. L’equip directiu 
 
Article 7. L’equip directiu i els òrgans unipersonals de govern. 
7.1 L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’EOI del Maresme i està format pels òrgans 
unipersonals de govern que són: la directora, la cap d’estudis i la secretària. 
7.2. Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció. En aquesta 
tasca l’equip directiu assessora a la directora en les matèries de la seva competència i en l’elaboració de 
la programació general anual, el projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament i la 
memòria anual de l’escola. 
Així mateix,  afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a l’avaluació 
interna del centre i coordina les actuacions del òrgans unipersonals de coordinació. 
7.3. Altres funcions de l’equip directiu seran: 

a. Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per facilitar i fomentar la participació 
coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre. 

b. Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del Centre i col·laborar 
en les avaluacions externes del seu funcionament. 

c. Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar 
i del claustre en l’àmbit de les seves respectives competències. 

d. Establir criteris generals per al desenvolupament dels currículums del centre. 
e. Establir criteris generals d’elaboració del projecte de pressupost. 
f. Aquelles altres funcions que li delegui la directora en l’àmbit de la seva competència. 

 
Article 8. Funcionament. 
L’equip directiu ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de les seves funcions, 
d’acord amb les instruccions de la directora i les funcions especifiques legalment establertes. 
 
Article 9. Nomenament .Cessament. Renúncia. Destitució. 
9.1. La directora nomena i cessa als òrgans unipersonals de govern que constitueixen l’equip directiu. Si 
durant el període de mandat de la directora resta vacant el càrrec d'algun òrgan de govern unipersonal, 
la directora efectua el nomenament que pertoqui. 
9.2. El professorat designat per a l'exercici dels òrgans unipersonals de govern ha de ser funcionari de 
carrera en servei actiu i tenir destinació al centre amb ocasió de lloc de treball vacant.  
9.3. Aquests òrgans unipersonals de govern cessen en les seves funcions en finalitzar el seu mandat, la 
durada màxima del qual és de quatre anys, quan cessa el director o directora, quan deixen de complir 
algun dels requisits exigits per a l'exercici del càrrec, quan són revocats per la directora. 
9.4. Els òrgans unipersonals de govern a què fa referència aquest article poden presentar la renúncia 
motivada al seu càrrec abans de finalitzar el període per al qual foren nomenats. Perquè la renúncia 
sigui efectiva, ha de ser acceptada per la directora. La renúncia al càrrec pel fet de no romandre a la 
mateixa destinació el curs escolar següent tindrà efectes del 30 de juny. 
 
Article 10. Presència de l’equip directiu en l’horari escolar. Una representació de l’equip directiu estarà 
present en el centre durant tota la jornada lectiva. Per tant en la confecció de l’horari s’haurà de tenir 
en compte aquest criteri amb l’establiment del oportú torn de guàrdies de l’Equip directiu. Aquest torn 
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implica la presència d’un membre, com a mínim, de l’equip directiu en el centre dins la franja horària de 
les 35 hores de permanència en el centre. Aquest horari s’haurà de fer públic de la mateixa manera que 
la resta d’horaris del professorat. En casos específics es podrà demanar al/la cap de departament 
aquesta funció. 
  
Secció segona. La direcció 
 
Article 11. Principis generals de la selecció del càrrec de director o directora  
11.1.La selecció per al nomenament de la directora de l’EOI del Maresme s'efectua mitjançant concurs 
de mèrits entre el professorat funcionari de carrera que imparteixi algun dels ensenyaments 
encomanats al centre segons normativa vigent.  
11.2  En el procés de selecció, que es regeix pels principis d’igualtat, mèrit capacitat i publicitat, hi 
participa també la comunitat escolar.  
11.3. Requisits per ser candidat al càrrec de director o directora 
Els requisits per participar en el concurs de mèrits són els següents: 

a. Tenir una antiguitat d’ almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública 
docent. 

b. Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa 
durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta. 

c. Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d’Educació, amb una antiguitat d’ 
almenys un curs complet en el moment de la publicació de la convocatòria, en algun dels 
ensenyaments que imparteix l’escola. 

d. Tenir acreditada la competència lingüística en català d’acord amb la regulació vigent per a 
l’acreditació de competència lingüística dels funcionaris docents en el moment d’obtenir-la. 

e. Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 155/2010. 
11.4. Comissions de selecció 
11.4.1.  La selecció entre els aspirants a director o directora la realitza la comissió de selecció que es 
constitueix en el centre amb aquesta finalitat. 
La comissió estarà integrada per: 

a. Tres representants de l’Administració, dels quals dos corresponen a l’Administració educativa i 
són designats per la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament a 
Barcelona comarques, i un correspon a l’ajuntament. 

b. Tres membres del consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells. 
c. Tres professors del centre elegits pel claustre. En cap cas pot formar part de la comissió de 

selecció professorat candidat a ser seleccionat. 
11.4.2.Un dels representants de l’Administració educativa és un inspector o inspectora d’educació, que 
presideix la comissió. L’altre representant de l’Administració educativa és designat entre inspectors, 
directors de centre públic en exercici i directius professionals docents. Actua com a secretari de la 
comissió el representant de l’Administració educativa que no la presideix. El secretari de la comissió 
també exerceix les funcions de ponent. 
11.4.3.Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament a Barcelona comarques. 
11.4.4.Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s’ha 
d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció. Aquestes funcions les ha 
d’exercir la persona que és cap d’estudis i, si també hi recau motiu d’abstenció, la persona del centre 
que determinin els serveis territorials del Departament d’ Ensenyament a Barcelona comarques. 
 
Article 12. Nomenament i cessament 
12.1.La persona candidata que hagi estat seleccionada ha de superar un programa de formació per a la 
incorporació a l’exercici de la direcció. 
12.2. Un cop la persona seleccionada ha superat el programa de formació per a la incorporació a 
l’exercici de la direcció, la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament la nomena 
directora de l’Escola oficial del Maresme, per un període de quatre anys. 
12.3 La persona candidata seleccionada per la comissió de selecció que no supera el programa de 
formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció no és nomenada director o directora. 
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12.4. A l’acabament del seu període de nomenament, el director o directora pot optar per continuar en 
l’exercici del càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi estat avaluat de manera positiva l’exercici 
de la direcció i que presenti, abans de fer-se’n efectiva la renovació, l’actualització del seu projecte de 
direcció. La renovació de mandat es pot reiterar fins completar un total de quatre períodes consecutius. 
Un cop vençuts els quatre períodes, si la persona afectada vol continuar optant a la direcció del centre, 
ha de participar en el concurs de mèrits de selecció que s’haurà de convocar amb aquest efecte. 
12.5.Els directors i directores que optin per accedir a un nou període de mandat ho hauran de sol·licitar 
a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona comarques. 
12.6. El resultat negatiu de l’avaluació de l’exercici de la direcció en un període de mandat comporta 
que el director o directora no pugui optar a la renovació per un altre mandat. 
12.7 El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents: 

a. Finalització del període de nomenament, sens perjudici de la possibilitat de renovació del 
mandat. 

b. Renúncia motivada acceptada pel director o directora dels serveis territorials del Departament 
d’ Ensenyament a Serveis terriotorials Maresme /Vallès Oriental. 

c. Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 
d. Revocació motivada del nomenament per part de l’Administració, a iniciativa pròpia o a 

proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions inherents a la direcció del 
centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un expedient 
contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar, sense 
perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l’eventual incoació d’un expedient 
disciplinari. La proposta motivada del consell escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta 
dels seus membres. 

12.8.Quan de la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment greu o molt greu de 
deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del nomenament del director 
o la directora, la persona afectada no podrà participar en concursos de selecció de directors durant el 
termini de dos anys, en el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu. 
12.9. En el supòsit de cessament de la direcció del centre educatiu durant el curs escolar, la direcció dels 
serveis territorials d’Ensenyament a SSTT pot nomenar una persona que compleixi els requisits que 
estableix l’article 11.3 per tal que exerceixi transitòriament la direcció del centre educatiu fins al 
nomenament de nova direcció pels procediments establerts amb caràcter general. 
12.6. Si no hi ha candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap aspirant, o aquest no superi el 
programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció, el director o directora dels serveis 
territorials del Departament d’Ensenyament a SSTT nomena director o directora un funcionari docent, 
amb caràcter extraordinari i per un període d’un any. El nomenament, que s’ha de fer d’acord amb 
criteris de competència professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora 
que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent o, si no, en un professor o professora 
que compleixi els requisits que estableix l’article 11.3. En aquestes circumstàncies no es pot ocupar, 
encara que n’hi hagi al centre, el lloc de treball reservat a directius professionals docents 
 
Article 13. Responsabilitat i consideració d’autoritat pública del director 
13.1.El director o directora de l’EOI del Maresme és responsable de l'organització, el funcionament i 
administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
13.2.El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i 
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves 
actuacions, llevat que es provi el contrari.  
13.3.El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar 
l'interès superior del menor d’edat. 
 
 
Article 14. Funcions  
14.1.El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge 
de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament 
jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 
14.2. Funcions de representació 
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a. Representar el centre. 
b. Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 
c. Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 
d. Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i vehicular al 

centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 
14.3.Funcions de direcció i lideratge pedagògics  

a. Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 

b. Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 
projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c. Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d. Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació 
en les activitats del centre, d'acord amb la normativa vigent  i el projecte lingüístic del centre. 

e. Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 
f. Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs 

de treball del centre i les modificacions successives. 
g. Instar que es convoqui el procediment de provisió de treball segons normativa vigent. 
h. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació general 

anual. 
i. Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 
j. Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal 

destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 
14.4.Funcions amb relació a la comunitat escolar: 

a. Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
b. Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents. 
c. Assegurar la participació del consell escolar. 
d. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si s'escau, amb les 

associacions d'alumnes. 
14.5. Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre 

a. Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i 
dirigir-ne l'aplicació. 

b. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 
educatiu. 

c. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
d. Visar les certificacions. 
e. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària 

del centre. 
f. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 
g. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar com a 

òrgan de contractació. 
h. Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual 

cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 
14.6.Clàusula de tancament. 
El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al govern 
del centre no assignades a cap altre òrgan. 
Article 15. Absència del Director. 
En cas de malaltia o absència perllongada del director, el cap d’estudis, assumirà les seves funcions 
redistribuint les tasques entre la resta de membres de l’equip directiu i els  òrgans unipersonals de 
coordinació escaients. 
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Secció Tercera. El Cap d’Estudis 
 
Article 16. Competències. 
Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i 
la seva organització i coordinació, sota el comandament de la directora de l’escola. 
 
Article 17. Funcions 
17.1. Són funcions de normativa general dels caps d’estudis: 

a. Supervisar els horaris i la distribució de les aules per a finalitats docents i la gestió dels efectius 
docents. 

b. Dirigir les reunions de delgats /des que es fan com a activitat informativa. 
c. Redactar i implementar els projectes de caire pedagògic. 
d. Dur a terme el Projecte d’avaluació interna. 
e. Gestionar les enquestes inicials tant dels cursos oficials, i en aquest sentit supervisar el bon 

funcionament dels cursos especials, aquests darrers conjuntament amb el coordinador de 
cursos especials. 

f.  Substituir el director en cas d’absència. 
g.  Coordinar la realització de les reunions d’avaluació. 
h. Dirigir i supervisar les memòries dels departaments. 
i. Estudiar junt amb el director/a i el /la secretària, les necessitats de plantilla i grups per al curs 

següent. 
j. Elaborar el resum acadèmic en tant en quan resultats i funcionament general. 
k. Controlar i estudiar semestralment (gener i final de curs) els llistats de faltes d’assistència de 

l’alumnat. 
l.  Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 
m. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament 
17.2. Són funcions de normatives específiques i de centre: 

a. La programació i el seguiment de les activitats docents del centre, en col·laboració amb els 
altres òrgans unipersonals de govern i del claustre de professors. 

b. Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic de professors i alumnes 
en relació al Programació general anual. 

c. Confeccionar els horaris acadèmics d’acord amb el Projecte curricular i la distribució de 
matèries i professors feta pels Departaments i supervisada pel Director tot assignant els espais 
a les activitats docents i l’establiment d’hores de guàrdia i d’altres de suport de l’acció 
educativa. 

d. Supervisar el control de faltes de l’alumnat. 
e. Vetllar per l’estricte compliment de l’horari per part del professorat tant en allò referent a la 

puntualitat com a l’assistència i el control de faltes. En els casos d’incompliment reiterat 
remetrà informe a la directora per tal que aquest efectuï els tràmits i actuacions corresponents 
que tendeixin a evitar aquestes conductes. 

f. Comprovar el correcte desenvolupament de les comissions d’avaluació. Rebre i portar el 
control de les actes de qualificacions i d’avaluació dels alumnes i remetre-les a Secretaria als 
efectes pertinents. 

g. Coordinar i dirigir l’acció dels tutors, d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial. 
h. Afavorir la convivència a l’escola i garantir el procediment establert en aquestes NOF sobre les 

normes de convivència i els drets i deures dels alumnes. 
i. Coordinar i planificar juntament amb la directora les reunions de la Comissió Pedagògica. 
j. Coordinar les activitats d’orientació escolar, així com les activitats complementàries de 

professors i alumnes, en relació amb el Projecte Educatiu (PEC), els projectes curriculars (PCC) i 
la programació general anual (PGA). 

 
Article 18. Absència del Cap d’Estudis. 
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En cas de malaltia o absència perllongada del Cap d’Estudis, la direcció redistribuirà les seves funcions 
entre la resta de membres de l’equip directiu i els òrgans unipersonals de coordinació escaients. 
 
Secció Quarta. La secretària 
 
Article 19. Competències 
Correspon a la secretària dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de l’escola, sota 
el comandament de la direcció. Així mateix, la secretària és el cap de manteniment, tal i com es detalla 
en les seves funcions. 
Article 20. Funcions 
20.1.Són funcions de normativa general del secretari les següents:  

a. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i estendre les actes de les reunions que 
celebrin. 

b. Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació general i el 
calendari escolar. 

c. Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist-i-plau del director. 
d. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 
financeres juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del centre.  

e. Justificar els comptes de l’escola davant el Consell escolar comparant el pressupost inicial amb 
la despesa real del centre. 

f. Presentar el model 347 declarant les empreses a qui s’ha pagat més de 3.005 en l’any anterior. 
g. Emetre els certificats de retenció de IRPF finalitzat l’any per al professorat que ha treballat al 

centre. 
h. Supervisar i controlar la realització de treballs de neteja, manteniment o reparació de qualsevol  

dependència de l’escola. 
i. Assegurar a través del coordinador de riscos laborals, que les empreses que treballen per 

l’escola tinguin els papers de riscos laborals vigents. 
j. Informar en acabar el curs, de l’estat de comptes de l’escola. 
k. Fer l’arqueig del compte corrent de dotació, dels cursos especials i la quota voluntària. 
l. Reunir-se amb l’Associació d’alumnes per a informar-los de les accions que duu a terme l’EOI i   

decidir en què gastar els diners que ingressen. 
m. Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i   

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 
n. Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats d’acord 

amb la normativa vigent. 
o. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
p. Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre. 
q. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la 
seva reparació, quan correspongui. 

r. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer de 
béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 

s. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del centre o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 
Article 21. Absència del Secretari 
En cas de malaltia o absència perllongada del Secretari, el director redistribuirà les seves funcions entre 
la resta de membres de l’equip directiu i els  òrgans unipersonals de coordinació escaients.  
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CAPÍTOL 2  DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I GESTIÓ 
 
 
Secció Primera. Dels òrgans col·legiats de govern  
 
Article 22.Classes 
Els òrgans col·legiats de govern en l’EOI del Maresme són: 

a. El claustre de professors 
b. El Consell Escolar i les comissions específiques que es puguin crear en el si d’aquest òrgan. 

 
Article 23. El caràcter personalíssim 
La condició de membre d’aquest òrgans col·legiats és personal i no delegatori, llevat el que ho sigui per 
raó del seu càrrec que podrà ésser suplert en la persona en qui delegui. 
Per aquesta raó els membres dels òrgans col·legiats tenen la obligació d’assistir a les sessions 
degudament convocades. El president ha de vetllar pel compliment d’aquesta obligació. 
El membres de l’òrgan col·legiat que ho són per la seva relació de serveis amb l’escola, bé com a 
professors o com a personal d’administració i serveis, tenen l’obligació d’assistir a les sessions, per 
considerar-ho part del seu horari feiner. Per aquesta raó, en cas d’inassistència injustificada, la directora 
farà la notificació i tramitació administrativa oportuna.   
 
Article 24. Quòrum de constitució. 
Es considerarà constituït un òrgan col·legiat, quant assisteixin a les seves sessions la meitat mes un dels 
seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard es podrà constituir amb una tercera part. 
Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. 
En tot cas es requerirà la presencia del president i del secretari de l’òrgan col·legiat o de les persones 
que legalment els substitueixin. 
 
Article 25. Calendari de reunions dels òrgans col·legiats de participació i gestió. 
25.1.Els òrgans col·legiats de participació i gestió es reuniran, de forma ordinària: un cop al trimestre i 
sempre que ho convoqui el seu president o ho sol·liciti , al menys, un terç dels seus membres. Serà 
preceptiva una reunió al principi i una reunió al final de cada curs acadèmic. 
25.2. Els òrgans de participació es reuniran tantes vegades com sigui necessari de forma extraordinària o 
per temes específics. 
25.3.La convocatòria ordinària es farà amb una anticipació de 48 hores. Per la convocatòria 
extraordinària només caldran 24 hores. 
 
Article. 26. Règim general de convocatòries i sessions. 
26.1 La convocatòria de les reunions d’aquests òrgans correspon a la directora i es podrà cursar, per 
delegació, per la secretària. Aquesta convocatòria haurà d’incloure l’ordre del dia de forma explícita i 
concreta i es farà amb un mínim de 48 hores d’antelació.  
26.2.L’ordre del dia serà fixat pel president, tenint en compte, en el seu cas les peticions fetes per escrit 
dels membres dels òrgans de participació amb antelació suficient i de forma adient. En cas de no arribar 
a temps aquestes peticions s’inclouran en l’ordre del dia de la sessió següent. 
26.3.La convocatòria inclourà a mes de l’ordre del dia, una còpia de l’acta de la sessió precedent i la 
documentació relativa als temes que hagin de ser tractats, objecte d’anàlisi o de la seva aprovació. Si 
l’extensió del document és molt gran s’inclourà una síntesi amb indicació d’aquesta circumstància. Els 
documents complerts romandran a secretaria per a ser consultats per qualsevol membre. 
26.4. La convocatòria es podrà formular i notificar per qualsevol dels mitjans a disposició: correu postal, 
lliurament en mà, correu electrònic personal. 
26.5.Cada sessió començarà amb la lectura i, si escau, formulació d’esmenes a l’acta anterior, 
seguidament es procedirà a la seva aprovació. 
26.6.La presidenta modera i dirigeix les sessions. 
 
Article 27. L’adopció dels acords. 
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Sempre que sigui necessari fer una votació per a l’adopció dels acords es sotmetrà a les següents 
normes: 
27.1 Generalment, les decisions s’acordaran per consens. Es votarà a mà alçada. Ara bé, en els casos 
prescrits en disposicions normatives de rang superior a aquestes Normes, o quan ho demani per escrit 
un membre de l’òrgan col·legiat, o que així ho hagi previst el president, es farà amb votació secreta 
mitjançant papereta dipositada en una urna per ordre alfabètic dels assistents. 
a. Els acords seran adoptats per majoria dels membres presents. S’entén per majoria simple quant els 

vots positius superen els negatius amb independència dels vots en blanc. En cas d’empat es farà 
una segona votació, de continuar aquesta situació el president farà servir el seu vot de qualitat. 
Aquest vot no s’exercirà quan així ho estableixi la legislació o en les votacions per a nomenar 
representants electes dels òrgans col·legiats, ni per a la creació de comissions i/o elecció dels seus 
representants ni per la elecció del director. 

b. En el Consell Escolar poden exercir el seu dret d’abstenció tots els membres llevat del seu President 
(Director/a), Cap d’Estudis i representant de l’Administració local atesa la seva qualitat d’autoritats 
o personal al servei de les administracions públiques. Ara bé, cal diferenciar l’abstenció com a 
indicació d’un sentit neutre del vot de l’obligació d’abstenció derivada de l’article 28 LRJAP o de la 
normativa específica de l’òrgan. En aquest segon sentit el president del consell escolar haurà de 
valorar si concorren causes d’abstenció particulars en algun membre obligat, en general, a no 
abstenir-se. 

c. El secretari estendrà acta de les sessions, inclourà els vots particulars o discrepants dels acords 
adoptats, expressant els motius si així ho desitja el membre de l’òrgan que es pronunciï. En aquest 
cas ho farà oralment en la sessió però abans de setanta-dues hores haurà de lliurar el seu vot 
particular per escrit al secretari, qui l’adjuntarà a l’acta de la corresponent reunió i en farà lectura 
en el moment de l’aprovació d’aquesta.  

d. A sol·licitud de les persones físiques que acreditin la titularitat d’un interès legítim, el secretari, amb 
el vist-i-plau del president estendrà certificats dels acords presos. 

e. Els acords dels òrgans col·legiats del centre seran recurribles en alçada davant el/la director/a dels 
Serveis Territorials de Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament.  

 
 
Secció Segona. Del claustre del professors 
 
Article 28. Composició. 
28.1. El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.  
28.2. El claustre és presidit per la directora i està integrat per la totalitat del professorat que presta 
servei al centre. Com a membres del claustre de professors, aquests seran electors i elegibles a les 
eleccions a representants del professorat al consell escolar del centre. Com a membres del consell 
escolar del centre poden ser membres de les comissions constituïdes en el si d'aquest. 
 
Article 29. Competències. 
29.1. Quant a les competències de normativa general, el claustre de professors té les següents: 

a. Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
b. Designar els professors que han de participar en el procés de selecció del director o 

directora. 
c. Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 
d. Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 
e. Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

seus resultats. 
f. Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
g. Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre. 
h. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels 

projectes i de la programació general anual. 
i. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. 
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j. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la 
formació del professorat del centre. 

k. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar 
i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 

l. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 
perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 

m. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 
n. Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre 

l'organització i la programació general del centre i per al desenvolupament de les 
activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 

o. Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-
ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 

p. Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes aprovar el Pla d’Acció 
Tutorial. 

q. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en la 
formació del professorat de l’institut. 

r. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 
s. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis 

del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en 
general. 

t. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 
u. Participar en l'avaluació interna del centre. 
v. Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 
w. Aprovar, si escau , els plans estratègics del centre. 
x. Aprovar tècnicament la implantació i la substitució dels llibres de text. 

29.2.El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat els 
professionals d'atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l'exercici de les 
funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l'apartat 1 
 
Article 30. Funcionament del claustre 
30.1.El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos o tres mesos amb caràcter ordinari i 
sempre que el convoqui la directora o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que 
el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. L'assistència a la reunió del 
claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
30.2.La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director als membres 
del claustre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència apreciada per la 
directora, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi 
de ser objecte de debat, i en el seu cas d'aprovació, llevat que hi hagi motius justificats que ho 
impedeixin. En aquest cas, es faran constar en l'acta els motius que han impedit la disposició d'aquests 
documents per part dels membres del claustre. 
30.3. Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la 
urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 
30.4.Les sessions de claustre no haurien de durar més de dues hores. Si és el cas, es continuarà el dia 
següent en cas d’urgència, o al cap de set dies en circumstàncies ordinàries. 
30.5.Els claustrals podran intervenir, prèvia petició de paraula. Si es vol que consti a l’acta la intervenció 
literal d’un professor, aquest haurà de presentar-la per escrit. 
30.6. Al final del claustre en l’apartat “Torn de paraula”, els professors podran exposar qüestions que, 
essent pròpies del claustre, no hagin estat incloses en l’ordre del dia. El president les podrà contestar o 
simplement prendre nota i, si s’escau i ho considera pertinent, inclourà la qüestió en l’ordre del dia de la 
següent reunió o, en cas contrari, simplement la farà constar en acta.   
30.7.En aquells assumptes d’especial complexitat el claustre podrà crear i nomenar comissions per que 
s’encarreguin d’elaborar informes previs d’interès per la comunitat escolar. 
30.8.El secretari del centre estén acta de cada sessió del claustre, la qual ha de contenir obligatòriament 
i necessàriament la indicació de les persones que han assistit a la sessió, l’ordre del dia de la reunió, les 
circumstàncies de lloc i temps en què s’ha celebrat la reunió, els punts principals de les deliberacions, la 
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forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords adoptats, i, si un membre o una membre 
ho demana, una explicació succinta del seu parer. Una vegada aprovada,  l'acta passa a formar part de la 
documentació general del centre. L'acta  s'ha d'aprovar en la següent reunió. Així mateix correspon al 
secretari estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per l'òrgan. En l'acta figurarà, a 
sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la 
justifiquen o el sentit del vot favorable. 
Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot particular per escrit 
en el termini de setanta-dues hores, que s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta el seu vot 
contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se'n. 
Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o proposta, sempre 
que aporti, en l'acte o en el termini que assenyali el president, el text que correspon fidelment a la seva 
intervenció, fent-ho constar a l'acta o afegint-hi la còpia. 
 
Article 31. Les Comissions. 
31.1.Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i agilitat en el desenvolupament de les funcions del 
claustre, es podran forma comissions de treball que presentaran estudis o propostes per la seva 
aprovació. 
31.2.Els acords d’aquestes comissions si son aprovats pel claustre passen a ser vinculants. 
31.3.La durada d’aquestes comissions dependrà de l’objectiu pel que varen ser creades. 
31.4.La distribució del professorat dependrà de l’objectiu de cadascuna i estarà en funció dels objectius i 
els temes a tractar. 
 
Secció Tercera. Del Consell escolar 
 
Article 32. El consell escolar. Definició. 
El consell escolar de l’EOI del Maresme és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 
del centre. 
 
Article 33. Composició del consell escolar 
33.1. El consell escolar de l’EOI del Maresme és compost per: 

a. La directora, que n'és la presidenta. 
b. La cap d'estudis.  
c. La secretària. 
d. Cinc professors elegits pel claustre de professors 
e. Cinc alumnes elegits entre els alumnes de l’escola. 
f. Un representant de l’Associació d’alumnes de l’EOI del Maresme. 
g. Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 
h. Un regidor o un representant de l'Ajuntament de Mataró. 
i. La secretària de l’escola, que actua de secretària del consell.  

33.2.Quan a l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal activitat del centre 
i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'algun membre de la comunitat educativa que 
no és membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el respectiu 
tema o qüestió. 
 
Article 34. Funcions del Consell Escolar. 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de 
ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i 
manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de 
la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per 
valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de 
documents de gestió del centre. 
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 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 
del centre amb entitats i institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 
l'evolució del rendiment escolar. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 

 
Article 35. Procediment d'elecció dels membres del consell escolar 
35.1.Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres del consell escolar són 
convocades per la directora del centre amb quinze dies d'antelació, preferentment en dies diferents per 
cadascun dels sectors de la comunitat educativa, dins les dates previstes que amb aquest fi determini, 
amb caràcter general, el Departament d'Ensenyament. Dins els quinze dies esmentats, els candidats  
35.2. En relació amb els candidats dels diferents sectors : 

a. Són candidats els professors del centre, els alumnes i el personal d'administració i 
serveis que presenten la seva candidatura al president de la mesa electoral 
corresponent, amb cinc dies d'antelació al dia de l'elecció. 

b. Aquelles persones que dins l’escola formen part de més d'un sector de la 
comunitat escolar només poden presentar-se com a candidats per a un dels 
sectors. 

c. Si el nombre de candidats a membres del consell escolar d'un determinat sector és 
inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector passen a ser 
elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un professor o un 
membre del personal d'administració i serveis, ha d'assumir el nomenament. Si és 
un d'alumne i no vol assumir-lo, es farà una segona votació, i si el nou elegit 
tampoc no vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant fins a la següent convocatòria. 

d. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de 
pares d’alumnes o d’una relació de pares que avalin el candidat. 

e. Les associacions de mares i pares d’alumnes o els grups de mares i pares que avalin 
un candidat poden designar-ne un, entre ells, que actuï a la mesa electoral com a 
supervisor. 

35.3. En relació amb  les meses electorals: 
a. Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral presidida pel 

director, encarregada d'aprovar el cens electoral, publicar amb tres dies d'antelació a la votació 
la relació de candidats, organitzar la votació,  fer l'escrutini i fer constar en acta pública els 
resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin presentar-se. 

b. En tot cas, el cens electoral serà publicat al tauler d'anuncis del centre, amb set dies d'antelació 
a la data de la votació. 

35.4.En relació amb la constitució de la mesa electoral del claustre de professors:  
a. Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà formada pel director, pel 

professor amb més antiguitat en el centre i pel professor amb menys antiguitat, que actua de 
secretari. Quan coincideixin professors de la mateixa antiguitat, en forma part el de major o 
menor edat, respectivament. 

b. L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada pel director amb aquest 
únic punt a l'ordre del dia. 

c. Cada professor pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim igual al que 
per a aquest col·lectiu s'estableix a l'article 36 d'aquestes Normes.  

35.5.En relació amb la constitució de la mesa electoral dels representants dels alumnes : 
a. Per a l'elecció dels representants dels alumnes, la mesa electoral estarà formada pel director, i 

per dos alumnes  designats per sorteig entre tots els alumnes del cens. 
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b. L'elecció s'efectua prèvia convocatòria del director que haurà de tenir en compte les 
característiques del centre  i la possibilitat horària dels electors per tal d’afavorir i garantir 
l’exercici del dret de vot dels alumnes. 

c. Cada alumne  pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim igual al que 
per a aquest col·lectiu s'estableix a l'article 36 d'aquestes Normes.  

35.6.En relació amb la constitució de la mesa electoral del personal d'administració i serveis :  
a. Per a l'elecció del representant del personal d'administració i serveis, la mesa electoral està 

formada pel director, el secretari i el membre amb més antiguitat en el centre del personal 
d'administració i serveis. Quan coincideixi personal de la mateixa antiguitat, en forma part el de 
més edat. 

b. El director, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de la votació, garantint que pot 
participar-hi tot el personal afectat. 

35.7.Les votacions són personals, directes i secretes. No s'admet la delegació de vot, ni el vot per correu. 
35.8. La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre anys. Cada dos 
anys es renova la meitat dels membres del sector del professorat i la meitat dels membres del sectors 
dels alumnes, sens perjudici que es cobreixin immediatament les vacants que es produeixin. En aquest 
darrer supòsit, la condició de membre electe s'estendrà fins a  la data de finalització prevista pel mandat 
del membre substituït. El consell escolar del centre regula el procediment de substitució. 
El consell escolar decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els membres de cada sector 
afectats per la renovació parcial o bé decideix directament, també per majoria absoluta, quins són els 
membres de cada sector afectats per la renovació parcial. En el cas que no s’assoleixi la majoria exigida, 
s’aplicaran els següents criteris: 

a. Sector de professors. Els afectats per la renovació parcial són successivament els de més 
recent destinació al centre, de menys antiguitat com a funcionaris de carrera al cos actual i els 
de menys edat. 

b. El sector da’lumnes. Els afectats per la renovació són els alumnes que, atesa l’edat i curs 
escolar dels alumnes, abans tinguin previst deixar de ser membres de la comunitat educativa 
del centre. En cas que coincideixin diversos membres, s’efectuarà un sorteig. 

35.9.Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el consell escolar del centre en el 
termini de quinze dies a partir de l'última elecció i es procedeix a la formació de la comissió econòmica i 
la comissió permanent. El secretari del consell aixecarà acta de la constitució i l'enviarà l'endemà al 
Director dels serveis territorial d’educació Maresme-Vallès oriental. 
 
Article 36. Substitució de vacants en el consell escolar. 
Els  membres del CE són elegits per un període de quatre anys i se’n revona la meitat cada 2 anys. Si es 
produeix una vacant en el consell escolar, aquesta ha de ser ocupada pel següent candidat més votat en 
les darreres eleccions. El nou membre ha d'ésser nomenat per al temps que resta de mandat al qui ha 
causat la vacant.  
Article 37. Funcionament del consell escolar 
37.1. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 
convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es 
fa una reunió a l'inici i una al final del curs. 
37.2.Les reunions de consell escolar se celebraran en dimecres de 15-16 hores. 
37.3. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director als membres 
del consell amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgència apreciada pel 
president, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi 
de ser objecte de debat, i si escau d'aprovació, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En 
aquest cas, es fan constar en l'acta els motius que han impedit disposar d'aquests documents als 
membres del consell. 
37.4.La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que pugui sol·licitar el sector 
d’alumnes, d’acord amb les funcions normativament atribuïdes. 
37.5.Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la 
urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres. 
37.6.De cada sessió de treball, el secretari n'estendrà acta, la qual ha de contenir la indicació de 
persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts 
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principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords presos i , 
a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. 
L'acta s'ha d'aprovar en la següent reunió. Així mateix, correspon al secretari estendre les certificacions 
pertinents dels acords adoptats per l'òrgan. A més el centre haurà de tenir a disposició del sector de 
mares i pares membres del Consell Escolar les actes de les sessions del consell. 
En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, la seva 
abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 
Els membres del consell que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular un vot particular per 
escrit en el termini de setanta-dos hores, que s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta el seu 
vot contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-
se'n. 
Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre 
que aporti, en l'acte o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui fidelment 
amb la seva intervenció, fent-ho constar a l'acta o afegint-hi la còpia. 
37.7.Els acords del consell escolar que, a criteri dels seus membres, siguin considerats d’interès general, 
es difondran a tota la comunitat educativa, a través dels mecanismes que establirà el consell. 
 
Article 38. Procediment de presa de decisions. 
38.1.Es procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. Si no és possible 
arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos en 
què la normativa o aquestes normes d’organització determinin una altra majoria qualificada. En les 
situacions d’empat es procedirà a repetir la votació, en cas de continuar en aquesta situació decidirà el 
vot de qualitat del president del consell escolar. 
38.2.Les votacions es realitzaran a mà alçada llevat els casos que sigui exigible el vot secret o quan ho 
sol·liciti algun conseller. 
38.3.El director, el cap d’estudis i el representant de l’Ajuntament, per ser membres del consell escolar 
en la seva qualitat de l’Administració Educativa i de la Municipal respectivament, no podran abstenir-se. 
43.4. Els membres electes del calustre i del PAS, com a prepresentants al Consell Escolar, hauran 
d’acatar la voluntat del claustre i del PAS, respectivament, i votar en conseqüència al Consell Escolar. 
 
Article 39. Les Comissions. 
En el si del Consell Escolar  hi haurà amb caràcter permanent les comissions següents: 

a. Comissió permanent. 
b. Comissió econòmica. 
c. Aquelles que el consell escolar consideri oportú que podran tenir caràcter estructural o 

conjuntural. 
 
Article 40. La comissió permanent 
40.1. La comissió permanent  és formada pel director, el cap d'estudis, un professor, un alumne i el 
secretari, que hi actua amb veu i sense vot. 
40.2. La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell escolar. El 
consell escolar del centre no pot delegar en la comissió permanent les competències referides a: 

a. La creació d'òrgans de coordinació 
b. Resolució de conflictes i imposició de correctius amb finalitat pedagògica en matèria 

disciplinària d'alumnes. 
40.3. Són funcions de la comissió permanent: 

a. Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar. 
b. Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un treball 

previ. 
c. Les que expressament li delegui el consell. 

 
Article 41. La comissió de convivència  
41.1 La comissió de convivència és formada pel director, el cap d’estudis, un professor i un alumne. El 
secretari assistirà a les sessions amb veu i sense vot. 
41.2 Són funcions de la comissió de convivència: 
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a. Garantir l’aplicació correcta d’allò referit als drets i deures dels alumnes 
b. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores 
c. Assessorar el director en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i 

sancions.  
 
Article 42. La comissió econòmica 
42.1 La comissió econòmica està formada pel director, el secretari, un professor, representants dels 
sector d’alumnes i professors del Consell Escolar. 
42.2 La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell escolar.  
42.3 Són funcions de la comissió econòmica: 

a. Aportar al secretari criteris per a l’elaboració del projecte de pressupost del centre 
b. Informar al secretari del centre i aportar-li propostes per a l’elaboració del pla d’inversions 
c. Efectuar el seguiment de l’estat de comptes del centre 
d. Les que expressament li delegui el consell. 

 
 
 
CAPÍTOL 3  DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 
 
Secció Primera. Dels departaments i els seus caps 
 
Article 43. Els òrgans de coordinació. Classes 
Els òrgans de coordinació de l’EOI del Maresme són de dos tipus: 

a. Col·legiats: els departaments  
b. Unipersonals: es consideren òrgans unipersonals de coordinació els caps de departament, 

els caps de departament adjunts, el coordinador/a de TIC, el coordinador/a de prevenció 
de riscos laborals i el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social 
(coordinador lingüístic) , el coordinador/a de qualitat i millora contínua, i els coordinadors 
regulats en aquestes normes d’organització. 

Article 44. Funcions 
El departament és l’òrgan que assumeix, mitjançant els professors i professores que l’integren, 
l’ensenyament dels nivells que té assignats, les seves programacions i avaluació, i la millora contínua 
dels resultats que assoleixen els alumnes. 
Els departaments es constitueixen en funció de la llengua estrangera corresponent en els quals 
s’integrarà el professorat d’acord amb les seves especialitats. 
En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les llengües corresponents, es 
concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. 
 
Article 45. El Cap de departament. Nomenament. 
De entre tots els professors adscrits a un Departament, el director, escoltats aquests,  nomenarà un 
d’ells cap de departament.  
Tindran prioritat per optar al càrrec de cap de departament didàctic els professors i professores que 
pertanyen al cos de catedràtics d’EOI, d’acord amb el lloc que ocupen en la plantilla del centre com a 
titular de l’especialitat integrada en el departament respectiu. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància 
expressa, o en cas d’absència de catedràtics, el nomenament podrà recaure en qualsevol altre professor 
o professora d’EOI amb destinació definitiva al centre de l’especialitat del departament. En cas 
d’absència de catedràtics o de professors amb destinació definitiva, caldrà fer la proposta de 
nomenament d’acord amb l’ordre següent: professors d’EOI amb comissió de serveis, i finalment 
professors interins. 
 
Article 46. Propostes de candidats a cap de Departament. 
A l’hora de proposar algun dels possibles candidats que segons l’article anterior reuneixin els requisits 
per a ser-ho, els professors adscrits a un departament hauran de valorar els aspectes següents: 

a. La capacitat d’organització, de coordinació i de planificació per dur a terme les funcions 
encomanades. 
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b. La capacitat per supervisar les tasques corresponents al projecte curricular del departament i 
per fer propostes i orientacions escaients dels aspectes metodològics, d’avaluació i curriculars.  

c. La capacitat de lideratge i de relacions humanes, tot considerant els esquemes de cooperació i 
del treball en equip que s’ha de dur a terme en el si del departament. 

 
Article 47. Rotacions.  
Malgrat que, en el si del departament, s’hagin arribat a acords de rotació bianual de càrrecs, sense 
considerar els aspectes de l’article anterior, el director nomenarà cap de departament el professor o 
professora que, reunint els requisits necessaris, consideri més adient. 
 
Article 48. Funcions. 
Les funcions dels caps de departament són: 

a. Organitzar el calendari de les reunions del departament, proposar l’ordre del dia, redactar i 
lliurar les actes de reunió a la resta de membres del departament, 

b. Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques, recursos didàctics i 
elements d’avaluació. 

c. Garantir la coordinació pedagògica amb altres departaments. 
d. Coordinar les sessions d’unificació de criteris. 
e. Coordinar les proves de certificat. 
f. Organitzar les activitats extraescolars del departament i col-laborar amb les de l’escola. 
g. Col-laborar amb l’equip directiu amb l’organització de cursos i activitats extracurriculars de 

l’escola : classes de conversa, monogràfics, cursos especials... 
h. Gestionar el material del departament. 
i. Donar suport didàctic al professorat novell i el de nova incorporació 
j. Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes 

específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris 
k. Col·laborar amb la Inspecció educativa en l’avaluació del professorat del seu departament. 

 
Article 49. Dedicació laboral. 
Els caps de departament i els coordinadors no podran gaudir de reduccions de jornada. 
 
Article 50. Reunions. 
Els caps de departament disposaran d’un hora setmanal de reunió amb el professorat adscrit al 
Departament. Els caps de departament es reuniran segons calendari de reunions establert a la PGA 
d’una hora de reunió setmanal amb el  el Cap d’Estudis en el si de la Junta acadèmica. 
L’assistència a aquestes reunions és obligatòria per als seus membres. 
El cap de departament haurà de vetllar per tal que es duguin a terme  una hora  setmanal a reunions de 
nivells de llengua. 
 
Article 51. Cessament. 
Els caps de departament cessaran en les seves funcions al produir-se alguna de les circumstàncies 
següents: 

a. Al finalitzar el període pel qual han estat nomenats. 
b. Per cessament del director/a que el va nomenar. 
c. Renúncia motivada de l’interessat acceptada per la direcció. 
d. A proposta del director, escoltat el departament en el seu cas i amb audiència prèvia de 

l’interessat. 
 

Article 52. Renúncia i cessament dels cap de departament .   
52.1. El director de l’EOI pot acceptar la renúncia motivada o disposar el cessament dels coordinadors i 
caps de departament abans de l’acabament del període pel qual van ser nomenats, una vegada escoltat 
l’òrgan que va intervenir en el seu nomenament i amb audiència prèvia de l’interessat. 
52.2.Quan la proposta de cessament sigui a instància d’un departament, caldrà que la proposta tingui la 
conformitat de la majoria absoluta dels seus membres i expressada per escrit mitjançant informe 
motivat. 
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52.3. Produït el cessament, el director procedirà a nomenar-ne un de nou d’acord amb el que s’estableix 
en aquestes NOFC. Si el cessament s’ha produït per renúncia o per proposta dels membres d’un 
departament, la proposta de nomenament no pot recaure en el mateix professor. 
El cap de departament sortint haurà de transmetre al cap entrant tota la informació i la documentació 
existents així com les instruccions i informació escaient. 
52.4. Del cessament o renúncia caldrà informar al claustre, al consell escolar i al Director dels Serveis 
Territorials. 

Article 53. Estructura dels Departaments 

L’estructura dels departaments de l’EOI del Maresme serà la següent: 
a. Departament d’Anglès. 
b. Departament d’Alemany. 
c. Departament de Francès. 

 
Article 54. El cap de departament adjunt. 
Les seves funcions són: 

a. Coordinar l´elaboració i actuació de les programacions didàctiques, recursos didàctics i 
elements d´avaluació. 

b. Coordinar les sessions d´inificació de criteris. 
c. Coordinar les proves de certificat. 
d. Col.laborar amb l´equip directiu del centre en l´elaboració , seguiment i avaluació de projectes 

específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris. 
 
Article 55. Competències del cap de departament adjunt. 
55.1. Les competències del cap de departament adjunt són les que li delegui el cap de departament. 
55.2. A l’inici de cada curs el director del centre haurà de ser informat pels caps de departament 
corresponent de les competències que exerciran els seus caps de departament adjunts. 
 
Secció Segona. Dels òrgans de coordinació unipersonals 
 
Article 56. Nombre de coordinadors 
A l’EOI del Maresme, a més dels caps de departament i dels caps adjunts regulats a la secció anterior, hi 
hauran els òrgans unipersonals de coordinació següents: 

a. Coordinador/a de TIC 
b. Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social (coordinador lingüístic) 
c. Coordinador /ade prevenció de riscos laborals.  
d. Coordinador/a de qualitat i millora contínua. 
e. Coordinador/a de cursos especials. 
f. Coordinadors dels projectes d’innovació educativa (si escau). 

 
Article 57. Nomenament. Cessament i Renúncia. 
57.1. El director nomena i comunica al director dels Serveis Territorials d’ensenyament a SSTT Maresme 
/Vallès  els òrgans de coordinació.  
57.2.Per exercir la prefectura dels òrgans de coordinació es nomena professorat funcionari de carrera, 
en servei actiu i amb destinació al centre. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa, es podrà 
nomenar qualsevol altre professor/a que imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar. 
57.3. Els coordinadors cessaran en les seves funcions al produir-se alguna de les circumstàncies 
següents: 

 Al finalitzar el període pel qual han estat nomenats. 

 Per cessament del director que el va nombrar. 

 Renuncia motivada de l’interessat acceptada per la direcció. 

 A proposta del director amb audiència prèvia de l’interessat. 
Del cessament o renúncia caldrà informar al claustre, al consell escolar i al Director dels Serveis 
Territorials. 
 



  

Nom arxiu: NOFC Versió: 4 
Pàg. 29 de 76 Elaborat per: Equip directiu Data: 25/02/15 

Aprovat per: Consell escolar 
Data d’aprovació: 10/10/2018 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

Article 58. Substitució. 
En cas de malaltia o baixa perllongada de qualsevol coordinador, el director encomanarà les seves 
funcions a un altre professor que consideri adient o, si això no és possible, les assumirà ell personalment 
o algun altre membre de l’equip directiu mentre duri aquesta situació. 
La direcció pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació abans que finalitzi el seu 
mandat, tant si ho sol-licita la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb 
audiència de la persona interessada. 
A partir del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de 
coordinació, la persona funcionària docent a la qual hagin estat assignades transitòriament les seves 
funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la 
persona titular de l’òrgan. 
 
Article 59. Dedicació horària. 
Es procurarà que tots els coordinadors tinguin una reducció d’hores lectives equivalent a un grup per 
realitzar les seves tasques, llevat aquells que la normativa vigent disposi altrament. 
 
Article 60. El coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social. 
60.1. El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social ha de potenciar el  Pla per a la llengua i 
la cohesió social 
60.2. És nomenat pel director/a del centre.  
60.3. Les seves funcions són:  

a. Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la 
sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 
eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilíngüe. 

b. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de centre (PEC, PLC, 
NOFC, Pla d’acollida i integració, programació general del centre…) i en la gestió de les 
actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat, a l’atenció a l’alumnat en 
risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en 
el centre. 

c. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la cohesió social 
mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de 
l’alumnat i garantint la igualtat d’oportunitats. 

d. Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la definició 
d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió social, participar en 
l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que 
hi intervenen. 

e. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn. 
f. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la 

direcció del centre. 
g. Qualsevol altra que li pugui ser encomanada pel director 

 
Article 61. El coordinador d’informàtica (TIC-TAC). 
61.1. El Coordinador/a d’informàtica depèn jeràrquicament del director. 
61.2. Són funcions del coordinador d’informàtica: 

a. Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva 
implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TIC, d’acord amb l’assessorament dels 
serveis educatius de la zona.  

b. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del 
centre.  

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 
centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.  

d. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en 
l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament 
d’Educació.  
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e. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li 
pugui assignar el Departament d’Educació.  

 
Article 62. El coordinador de Prevenció de Riscos Laborals 
62.1.Correspon als coordinadors i coordinadores de Prevenció de Riscos Laborals promoure i coordinar 
les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. 
62.2. Depèn jeràrquicament del Director. 
62.3. Les seves funcions són: 

a. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès 
i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les 
orientacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

b. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la 
implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 

c.  Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat. 

d. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els 
telèfons i l’estructura. 

e. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les 
revisions oficials. 

f. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g. Emplenar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d’accidents laboral). 
h. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels 

accidents que es produeixin en el centre docent. 
i. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control 

dels riscos generals i específics del centre. 
j. Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 
k. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, 

dels continguts de prevenció de riscos. 
l. Assessorar al director i al consell escolar del centre  sobre possibles actuacions a fer per 

millorar la seguretat i la prevenció d’accidents. 
 
Article 63. Coordinador/a de qualitat i millora contínua. 
 Les funcions i responsabilitats del coordinador de qualitat són: 

a. Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de Gestió de 
la Qualitat. 

b. Informar a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millora.  
c. Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits dels grups d’interès. 
d. Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat, la qual té com a 

finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com 
garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la 
qualitat en base a la norma ISO 9001. 

e. Mantenir la integritat del Sistema de Gestió.  
 

Article 64. Els coordinadors dels projectes d’innovació educativa. 
64.1. Al capdavant de cadascun dels projectes d’innovació educativa que dugui a terme l’escola  hi haurà 
un coordinador. 
64.2. La coordinació general dels projectes d’innovació educativa correspon al  cap d’estudis.  
64.3.Al professorat responsable de cada projecte li correspon: 

a. Facilitar orientacions i recursos al professorat per al desenvolupament del projecte.  
b. Dinamitzar la implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
c. Promoure la col·laboració amb entitats i institucions externes. 
d.  Impulsar la difusió del projecte i de les seves realitzacions. 
e. Assistir a les sessions de formació del programa. 
f. Treballar en xarxa amb altres centres del programa. 
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g. Coordinar el seguiment i l’avaluació del projecte.  
 
65. Coordinador de cursos especials  (monogràfics i cursos d’ estiu)  
65.1 El coordinador de cursos especials serà un professor del centre proposat per la Junta directiva. 
Solament en cas que no es presentés ningú, un membre de l’equip directiu podria assumir-ne les 
funcions, durant un any, dels cursos especials (monogràfics i cursos estiu). 
 
65.2. Són funcions del coordinador de cursos especials: 

a. Recollir informació sobre propostes de cursos monogràfics i d’estiu a realitzar al Centre i 
incentivar-ne la presentació. 

b. Presentar a la Junta Acadèmica, per a llur aprovació, si escau,  i informar-ne el consell Escolar 
aquells cursos     monogràfics i d’estiu que li hauran estat proposats: 

- per professors d’Escoles Oficials d’Idiomes 
- per llicenciats aliens a aquests centres 

c. Facilitar a la Junta directiva la documentació pertinent per tal que aquesta pugui sol·licitar als 
Serveis Territorials la corresponent autorització dels cursos i, si escau, el seu reconeixement 
com a Formació Permanent del professorat. 

d. Gestionar l’organització d’aquells que hauran estat aprovats. 
e.    Dur a terme el seguiment i el control de llur desenvolupament. 
e. Coordinar-se amb la/les persones nomenades responsables a d’altres EOI si és necessari. 
f. Exercir les funcions concretes que li encomanin el Cap d’Estudis o el Director, en el camp de 

l’organització de cursos especials. 
g. Informar periòdicament la Junta directiva de les tasques realitzades i/o a realitzar. 
h. Elaborar i lliurar a la Junta directiva una còpia de la memòria del curs, a nivell administratiu, 

pedagògic i econòmic. 
 
65.3 Barem a aplicar en el cas d’elecció del coordinador dels cursos d’estiu/cursos especials:  

a. El coordinador haurà de ser un professor/a que es trobi en actiu durant el curs acadèmic.  
b. En cas de no haver-hi professorat interessat, un membre de l’Equip Directiu o un professor 

extern podria assumir la coordinació, cobrant en aquest cas com a un coordinador.  
 

Barem de selecció:  
a. Participació en anteriors cursos d’estiu en una EOI.  
b. Experiència com a coordinador d’idioma amb valoració positiva.  
c. Experiència en altres tasques de coordinació en una EOI amb valoració positiva.  

 
 
Secció tercera. De la Junta acadèmica 
 
Article 66. De la Junta acadèmica La junta acadèmica és un òrgan consultiu de l’EOI del Maresme que 
per delegació del claustre de professorat, té com a finalitat principal la coordinació de l’activitat 
pedagògica de cada un dels departaments de l’escola i dels departaments entre ells. 
66.1.Composició de la junta acadèmica:  
La composició de la junta acadèmica estarà formada pel/per la cap d’estudis, que la presideix, a més de 
tots/totes els /les caps de departament i té com a finalitat principal la coordinació de l’activitat 
pedagògica de cada un dels departaments de l’escola i dels departaments entre ells. El/la director/a pot 
assistir-hi si és convocat/da per la majoria dels altres membres, quan té la intenció de presentar-hi 
alguna moció o com a observador/a. De la mateixa manera, si el/la cap d’estudis o la majoria dels seus 
membres ho considera convenient, podran assistir-hi el/la secretària i/o qualsevol altre membre de la 
comunitat escolar. 
66.2 Funcions de la junta acadèmica: 
Les sessions de la junta acadèmica seran convocades per el /la cap d’estudis . 
La junta acadèmica es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre. També ho faran quan el/la cap 
d’estudis o el / la director/a ho facin de manera extraordinària, o quan un terç dels seus memebres ho 
sol-liciti. 
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66.3 Són funcions de la Junta Acadèmica:  
a. Establir criteris homogenis (vàlids per a tots els idiomes que s’ensenyin a l’Escola) per a la 

programació de l’activitat docent i de les avaluacions, i aportar-los al Claustre de professors. 
b. Coordinar qualsevol activitat acadèmica que afecti el conjunt dels Departaments. 
c. Transmetre i canalitzar qualsevol informació que pugui afectar o interessar els Departaments, i 

fer-la circular entre aquests i l’equip directiu. 
d. Elaborar propostes sobre millores de recursos o modificacions de plantilla de professorat, amb 

la finalitat de presentar-les a l’equip directiu. 
e. Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del PEC, sobre la 

utilització racional de l’espai escolar comú i sobre l’equipament didàctic en general. 
f. Aportar, als estaments pertinents, criteris d’adjudicació i distribució de càrrecs de coordinació 

pedagògica (caps de departament adjunts), o d’altres que es poguessin crear en l’àmbit de 
l’activitat acadèmica. 

g. Regular, amb poder decisori en cas de conflicte, l’acció dels caps de departament en l’àmbit de 
l’organització docent; i proposar al consell escolar mesures de sanció si es comproven 
irregularitats en llur actuació en el càrrec, sense perjudici de les facultats inherents al director 
com a cap de tot el personal adscrit al Centre. 

 
CAPÍTOL 4. DELS DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE I LA SEVA ELABORACIÓ 
 
Article 67. Consideracions generals 
L'equip directiu elaborarà, revisarà i actualitzarà els documents de gestió del centre, els quals seran 
aprovats pels òrgans corresponents. Tenen la consideració de documents de gestió: el projecte 
educatiu, les NOFC, la programació general anual de centre, la memòria anual, el pressupost, els plans 
específics com el pla d'avaluació i el projecte de direcció. 
 
Secció primera. El projecte educatiu 
 
Article 68 Elaboració i continguts 
68.1. Per a l'elaboració del projecte educatiu del centre s'ha de tenir en compte el que ordena el Decret 
vigent, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. 
68.2. El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del 
centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes 
assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el marc 
proporcionat pel Decret corresponent d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de 
decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 
68.3. De manera sintètica, el projecte educatiu de centre ha d'incloure els elements següents: 

a. Les concrecions curriculars del centre i els criteris acordats pel desplegament Definició 
institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves característiques, els 
elements de context i les necessitats educatives dels alumnes. 

b. Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en termes d'equitat i 
d'excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat. 

c. Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l'organització 
pedagògica, l'estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la 
singularitat dels ensenyaments del centre, l'aprenentatge de la convivència, la 
col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa, la relació del centre amb 
l'entorn social i, en el cas dels centres públics, les seves implicacions en la definició de 
llocs de la plantilla docent amb perfils professionals singulars. 

d. Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre d'acord amb la 
normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn. 

e. Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies digitals 
en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a l’elaboració 
del pla TAC. 
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f. Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació 
rellevant i ajuda en la presa de decisions de context (permeten la interpretació i la 
correlació dels altres indicadors), de recursos (mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), 
de processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en relació amb els resultats) i de resultats 
(mesuren el grau d'assoliment dels objectius del centre). 

68.4. En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta inicial del projecte 
educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot garantint la 
participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva 
68.5. El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i la gestió de 
l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre– intervé en 
l'elaboració, la modificació i l’actualització del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels 
documents de gestió del centre. 
68.6. Els centres disposen d'autonomia per definir el procés d'elaboració del PEC, tot respectant el 
principi de participació dels diferents sectors de la comunitat escolar. Els processos participatius 
afavoreixen el compromís i la implicació de les persones en l'aplicació dels projectes. El procediment 
d'aprovació, revisió i actualització del PEC a l’EOI del Maresme serà el següent: 

 La directora formula la proposta inicial del projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 

 La junta acadèmica intervé també en la seva elaboració, modificacions i actualitzacions.  

 El claustre de professors aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre. 

 El consell escolar és informat sobre la versió consensuada per claustre i pot suggerir-hi 
modificacions. 

 La revisió és anual. 
 
68.7. El projecte educatiu orienta i vincula les actualcions de tots elsmembres de la comunitat escolar 
que l’han de respectar. L’exercici profesional del personal i les seves funcions es desenvolupen d’acord 
amb la normativa vigent i d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC. 
 
Secció segona. El projecte de direcció 
 
Article 69. El projecte de direcció 
Sense perjudici del què estableix el capítol 4 del Decret 155/2010 de 2 de novembre, aquesta normativa 
recull els següents punts en relació amb el projecte de direcció. 
69.1. És un instrument de gestió a termini mitjà (quatre anys acadèmics) que, coherent amb el projecte 
educatiu del centre, les NOFC i la PGA, en concreta els objectius anuals.  
69.2. Per a l'elaboració del projecte de direcció caldrà tenir en compte el que estableixen les resolucions 
de convocatòria que periòdicament publica el Departament d’Ensenyament per proveir vacants de 
direcció i altres òrgans unipersonals de govern per als centres docents públics de nivell no universitari. 
69.3. El projecte de direcció contindrà almenys els següents punts: 

a. Una diagnosi de la situació del centre, d'acord amb les necessitats, problemes o 
aspiracions i a la llum del projecte educatiu i lingüístic vigent. Indicadors de progrés. 

b. Els objectius que de forma prioritzada el candidat o candidata proposa per cadascun 
dels àmbits de gestió del centre, i la seva temporització. 

c. Les línies d’actuació. 
d. La proposta d'avaluació del projecte. 
e. El procediment de difusió. 
f. Les persones que formaran l'equip directiu. 

69.4. El projecte l'elabora cada candidat o candidata i en fa difusió. El claustre i el consell escolar han de 
conèixer els projectes o programes directius que presenten els candidats o candidates. 
69.5. El projecte de direcció elegit ha de ser assumit pels òrgans de govern i de coordinació del centre, 
així com per tots els membres de la comunitat educativa. 
69.6. El director o directora i l'equip directiu elegit seran els responsables de la seva aplicació, 
seguiment i avaluació, d’acord amb la proposta que contingui el propi projecte i a través dels òrgans 
col·legiats de govern i coordinació. 
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69.7. L'aplicació, seguiment i avaluació dels objectius del projecte de dirección constaran en els 
respectius plans anuals i memòries de gestió de cada curs escolar. 
 
Secció tercera. Les normes organització i funcionament 
 
Article 70. Les NOFC apleguen el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi 
adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius 
proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. Correspon al centre 
educatiu determinar l’estructura organitzativa propia d’acord amb els objectius i criteris del projecte 
educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar 
i fer posible el PEC i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu. 
70.1. El director o directora implulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participación del claustre, i de les 
successives adequacions d’acord amb les necessitats del PEC; les aprova (amb la consulta prèvia 
preceptiva del consell escolar), i vetlla perquè s’apliquin. 
70.2. L’equip directiu és el responsable de donar a conèixer-les a la comunitat educativa. 
 
Secció quarta. El projecte lingüístic 
 
Article 71. Definició 
71.1. El projecte lingüístic recollirà els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el 
centre. 
71.2. D’acord al Decret corrersponent, els principis generals i normativa del projecte lingüístic propi de 
centre, s’han d’adaptar a la realitat sociolingüística de l’entorn. 
71.3. El projecte lingüístic de centre inclourà: 

a. El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular al centre i de referència 
per als processos d’ensenyament-aprenentatge. 

b. La configuració en un sol àmbit de les dues llengües oficials de Catalunya. 
c. Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament I aprenentatge de 

les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i de manera individual. 
 
Secció cinquena. La programació general anual 
 
Article 72. Elaboració i continguts 
72.1. És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb el projecte 
educatiu, les NOFC i el desplegament curricular, concreta i sistematitza en objectius operatius les 
qüestions prioritzades del centre d'acord amb les directrius i aspiracions de la comunitat educativa. 
72.2.  En la PGA es recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcijonament del centre per 
al curs esoclar corrsponent, i dels diferents àmbits de l’autonimia del centre, d’acort amb el PEC i amb el 
projecte de direcció vigent. 
72.3. La programació general de centre farà referencia als següents punts: 

 Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així com de tots 
els plans d’actuació acordats i aprovats. 

 Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes, i la 
previsió de totes les activitats de l’horari escolar. 

 Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents 
actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i 
procediments per avaluar els procesos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el 
projecte de direcció i dels indicadors de progrés del projecte educatiu. 

72.4. El director/a ha d’aprovar la programació anual, amb la consulta prèvia al consell escolar. 
72.5. La programació general de centre s'elaborarà cada any a partir de les propostes de la memòria 
anual del curs anterior, tenint en compte el diagnòstic de la situació del centre que efectuï l'equip 
directiu, i les propostes del claustre, que aprova la concreció del currículum i els aspectes educatius. 
72.6. L'equip directiu serà el responsable de fer el seguiment puntual de l'aplicació del contingut de la 
programació general de centre i dels ajustaments oportuns, a través dels òrgans unipersonals de govern 
i coordinació. 
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72.7. Correspon al consell escolar avaluar la programació general anual. La directora, com a responsable 
de dirigir i coordinar l’aplicació de la PGA, ha de garantir que la comunitat escolar és informada del 
contingut de la PGA i del resultat de la seva avaluació. 
 
Secció sisena. La memòria anual 
 
Article 73. Definició i continguts 
73.1. És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb la programació 
general anual de centre, el projecte de pressupost i el projecte curricular, valora sistemàticament els 
objectius de la programación general de centre, inclou l'informe del pla específic d'avaluació interna i 
resumeix les principals activitats del centre amb la finalitat que serveixi per a la millora del 
funcionament de l'escola i dels aprenentatges de l'alumnat. 
73.2. Per a l'elaboració de la memòria anual s'ha de tenir en compte el que estableixen les instruccions 
que amb caràcter anual publica el Departament d'Ensenyament a través de la resolució que dóna 
instruccions d'organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes. 
73.3. La memòria anual contindrà, almenys, els següents punts: 

a. La valoració dels objectius operatius de gestió formulats a la programación general. 
b. L'informe de l'avaluació interna realitzat en el curs escolar i la presa de mesures de 

millora. 
c. La valoració dels resultats obtinguts en l'activitat docent. 
d. La relació de les principals activitats realitzades en els diferents àmbits del centre. 
e. Les propostes per a la millora o aportacions a la programació general de centre del 

curs següent. 
73.4. La memòria anual és elaborada per l'equip directiu. El consell escolar l'aprova i l'avalua, el claustre 
n'emet informe i tots el docents participen en l'elaboració de la memòria fent-hi aportacions a través 
dels respectius òrgans de coordinació. 
73.5. La memòria anual s'elaborarà cada any a partir de l'aplicació del contingut de la programació 
general de centre i del pla d'avaluació interna, tenint en compte el seguiment de la situació de l'escola 
que efectuï l'equip directiu. 
73.6. La memòria anual de centre serà elaborada per l'equip directiu durant el mes de juliol de cada curs 
escolar i serà aprovada pel consell escolar no més tard de la segona quinzena de setembre. 
73.7. L'equip directiu serà el responsable de fer el seguiment puntual de l'aplicació de les propostes de 
millora que conté la memòria anual de centre, a través dels òrgans unipersonals de govern i coordinació. 
 
Secció setena. Del pressupost anual de centre 
 
 
Article 74. El pressupost 
74.1. És un instrument de gestió a curt termini (un any natural) que, coherent amb el projecte educatiu, 
les NOFC i la programació general de centre, preveu i formalitza la relació de necessitats i els recursos 
econòmics disponibles per satisfer-les concretat en documents comptables. 
74.2. Per a l'elaboració del pressupost s'ha de tenir en compte el que estableix en la Llei 12/2009, de 10 
de juliol i el Decret 102/2010, de 3 d’agost. 
74.3. El pressupost del centre serà aprovat, a proposta de la direcció, abans del 31 de gener de l’any 
corresponent. Així mateix, durant l’exercici pressupostari, la direcció del centre proposarà al consell 
escolar aquelles modificacions del pressupost que estimin oportunes. Finalment, dins del primer 
trimestre de l’any següent, s’haurà d’aprovar la liquidació del pressupost de l’any anterior, prèvia 
consulta al consell escolar. 
74.4. Tots els acords del consell escolar sobre qüestions pressupostàries s’han de recollir en l’acta 
corresponent de manera que, en quedi explícitament reflectit el contingut econòmic. A aquests efectes, 
s’afegiran a l’acta tots els annexos que convingui sobre el pressupost, les seves successives 
modificacions o la liquidació final, degudament signats per les persones titulars de la secretaria i la 
direcció del centre. 
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74.5. Correspon al director o directora autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el 
pressupost del centre. Més en general, d’acord amb l’article 142 de la Llei 12/2009 i l’article 52.1 del 
Decret 102/2010, el director o directora del centre ha d’autoritzar les despeses i ordenar els pagaments. 
74.6. De l’exercici de la competència de la direcció d’autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en 
quedarà constància al document o factura de cada despesa, amb una diligència que farà abans del seu 
pagament en què hi consti, com a mínim, la data en què s’autoritza la despesa i, si és diferent, la data en 
què s’ordena el pagament, la indicació “s’autoritza la despesa” i/o “s’ordena el pagament”, segons 
escaigui, i la signatura autògrafa del director o directora. 
74.7. Els pagaments a proveïdors es faran normalment per transferència bancària al mateix destinatari, 
que és qui haurà emès, amb anterioritat, la factura corresponent. El pagament d’aquesta haurà estat 
autoritzat per la direcció del centre. 
74.8. Excepcionalment, i per a quantitats petites, es podran fer pagaments en efectiu. 
74.9. Es procurarà limitar els pagaments per domiciliació bancària, també possibles, als pagaments dels 
rebuts de caràcter periòdic dels diversos serveis contractats pel centre. En cas que es mantinguin altres 
pagaments per via de domiciliació bancària, es garantirà en tot cas que la direcció del centre ha 
autoritzat la despesa i n’ha ordenat el pagament. 
74.10. De tots els pagaments a proveïdors, el centre n’obtindrà el rebut corresponent (diligenciat i 
signat pel proveïdor en la mateixa factura o en un document de rebut independent en què constin les 
dades del proveïdor i el seu NIF, o bé en forma de tiquet de compra amb identificació del proveïdor amb 
el seu NIF). A més a més, sempre caldrà que quedi constància escrita de la data en què s’ha fet el 
pagament, i així es farà constar en diligència en la factura, o bé en el rebut o en el tiquet que acredita el 
pagament. 
74.11. Condicions particulars del contracte hi constarà que la disposició de fons del compte requerirà la 
signatura conjunta de tres persones autoritzades (les titulars de la direcció i de la secretaria o les qui 
n’exerceixin les funcions). Les despeses bancàries generades per l’administració d’aquest compte es 
consideraran a tots els efectes despeses de funcionament del centre. 
74.12. Quan la gestió econòmica d’un centre comporti moltes transaccions d’ingrés de petites 
quantitats, el compte a què fa referència l’apartat anterior podrà, excepcionalment, tenir un segon 
compte bancari, per facilitar el control d’aquestes transaccions. El compte auxiliar tindrà les mateixes 
característiques contractuals que el compte del centre esmentat (compte a nom del centre, obert amb 
el NIF del centre, disposició de fons amb signatura conjunta de dues de les persones que hi constin com 
a autoritzades, normalment les titulars de la direcció i la secretaria). Les despeses bancàries generades 
per l’administració del compte auxiliar no podran ser sufragades amb recursos procedents de 
l’assignació del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament del centre. 
74.13. La disposició de fons dels comptes bancaris del centre, per qualsevol procediment, requerirà la 
signatura conjunta de tres persones autoritzades, que seran normalment les titulars de la direcció i de la 
secretaria del centre. El centre conservarà, en original o fotocòpia segons escaigui, un document 
acreditatiu de la disposició de fons realitzada (resguard de la transferència, còpia del xec, etc.). 
74.14. En el supòsit d’utilització de caixes per disposar de diner en efectiu en els centres, la direcció 
disposarà el que sigui convenient per garantir-ne el control permanent i la correcta incorporació a la 
comptabilitat de les transaccions que s’hi facin. A aquests efectes: 

a. Es disposarà del llibre de caixa. 
b. Es farà, periòdicament, l’arqueig de la caixa. 
c. El tractament comptable dels pagaments en efectiu s’integrarà en el tractament 

comptable general del centre. 
d. Si la caixa s’utilitza també per a cobraments de quantitats en efectiu vinculades a 

l’activitat del centre es documentarà suficientment tant cada incorporació d’efectiu a 
la caixa com el seu traspàs, si escau, al compte bancari del centre. 

74.15. El pressupost del centre serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les despeses 
degudament agrupats. El pressupost del centre contindrà almenys en l'apartat d'ingressos dos blocs: 
efectius en l'exercici i pendents d'efectuar. En l'apartat de despeses, contindrà tres blocs: despeses 
específiques destinades a l'ensenyament reglat i obligatori per a l'alumnat, despeses específiques 
destinades a les activitats complementàries i extraescolars amb caràcter voluntari per als alumnes i 
despeses generals en activitats reglades i no reglades. 
74.16. El pressupost anirà acompanyat dels documents auxiliars, que seran almenys els següents: 
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a. Els llibres de comptabilitat. 
b. Els fulls de seguiment i control del pressupost. 
c. Els fulls de presentació i seguiment de la gestió econòmica al consell escolar. 
d.  d) Els fulls de justificació administrativa de la gestió econòmica. 

74.17. El projecte de pressupost serà elaborat pel secretari o secretària i consensuat amb la comissió 
econòmica del consell escolar, amb el vistiplau del director o directora. El primer s’encarregarà de 
presentar-lo al consell escolar abans del 31 de gener de l'any corresponent 
74.18. Durant l'exercici pressupostari el secretari o secretària serà responsable directe de fer el 
seguiment puntual de l'aplicació del pressupost del centre. Si es produeixen ajustaments, aquests seran 
proposats pel director o directora i consultats al consell escolar. En finalitzar l'any, i en tot cas abans del 
31 de gener de l'any següent, la secretària (amb el vistiplau de la directora) presentarà la liquidació del 
pressupost de l'any anterior al consell escolar. En aquesta sessió es farà la valoració del pressupost 
aplicat i les propostes per a l'elaboració del pressupost del curs següent. 
74.19. L'acreditació documental i comptable de la gestió econòmica del centre es farà en el llibre d'actes 
del consell escolar, que comprendrà: 

a. actes del consell escolar en què consti l'aprovació del pressupost amb el seu detall. 
b. actes del consell escolar respecte de la gestió econòmica del centre. 

74.20. Quan es produeixi un canvi de director o directora, s'estendrà en el llibre d'actes del consell 
escolar una diligència on es farà constar l'estat de comptes, relació de factures pendents de pagament i 
la situació de l'inventari. El director o directora entrant o qui tingui assignades les seves funcions 
estendrà una diligència per fer constar la seva conformitat o les observacions que consideri procedents. 
En cas de disconformitat, s'elevarà l'informe oportú a l’àrea territorial del Departament d’Ensenyament.  
 
Secció vuitena. Revisió a càrrec de la direcció 
 
Article 75. Revisió a càrrec de la direcció 
75.1 L’objectiu de realitzar la revisió anual del Sistema de Gestió de la Qualitat per part de la direcció del 
centre és analitzar, revisar i fer propostes de millora pel que fa a la gestió de l’EOI del Maresme. Aquesta 
revisió serà anual. 
75.2   Els punts que es tracten en la revisió són els següents: 
-Resultats de les auditories. 
-Enquestes dels clients/satisfacció. 
-Indicadors de resultats. Resultats del funcionament dels processos . 
-Accions preventives i correctives. 
-Resultats del funcionament dels processos  i de la conformitat amb el servei 
-Revisió dels processos d’ensenyament i aprenentatge 
-Seguiment accions acordades en revisions anteriors 
-Resultats dels equips de millora 
-Validació i/o actualització del registre de proveïdors homologats 
-Revisió dels objectius anuals del centre i adequació dels recursos.  
-Revisió de les novetats normatives a Portal de centre/instruccions inici de curs. 
-Revisió dels documents estratègics i la necessitat de l’actualització pel proper curs 
-Projecte de direcció (anàlisi / actualització de riscos),  
-Revisions memòries i resultats de les coordinacions i departaments. Propostes de millora. 
-Planificació dels canvis que poden afectar al Sistema de Gestió de la Qualitat:  
-Recull de propostes de millora pel proper curs  
-Palnificació del pla de formació pel proper curs. 
 
 
Secció novena. Altres documents 
 
Article 76. Els plans específics 
76.1. El centre podrà elaborar plans específics per al desenvolupament d'alguns objectius de gestió. 
Aquests plans podran ser anuals, plurianuals o d'aplicació reiterada.  
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76.2. Els plans específics anuals s'integraran a la programació general de centre, així com la part 
corresponent dels plans específics plurianuals. El consell escolar haurà d'aprovar els plans d'avaluació 
interna. 
76.3. Els plans d’avaluació interna s’elaboraran tenint en compte les indicacions del títol 4 del Decret 
102/2010. 
76.4. El centre podrà sol·licitar l’autorització d’un pla estratègic al Departament d’Ensenyament prèvia 
elaboració per part de l’equip directiu i l’aprovació del claustre i del consell escolar. Els plans estratègics 
s’elaboraran tenint en compte el procediment establert, les resolucions de convocatòria d’autorització 
dels plans estratègics del Departament d’Ensenyament i les instruccions d’organització i funcionament 
del curs escolar. 
76.5. Els plans específics d'aplicació reiterada es consideraran part o anexos dels documents de gestió a 
mig-llarg termini, és a dir, del projecte educatiu o del projecte curricular. Igualment, poden configurar-se 
com a especificació d'aquest reglament en tant que desenvolupin les funcions d'algun dels òrgans del 
centre, en aquest cas formarien part d'un manual de funcions o un quadre lineal de responsabilitats. 
76.6. Tant el pla d'acollida per a nou professorat  com el pla de formació es consideren plans específics 
d'aplicació reiterada. 
 
 
TÍTOL II. DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
CAPÍTOL 1. LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Secció 1. Descripcció de la comunitat educativa 
 
Article 77. La comunitat educativa està formada per totes les persones i institucions que intervenen en 
el procés educatiu. En formen part els alumnes,  el professorat, el personal d’administració i serveis, 
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i les associacions que els representen. La 
comunitat escolar, representada en el consell escolar del centre, està inclosa en la comunitat educativa. 
 
Secció 2. Drets i deures 
Article 78. Drets i deures. 
Recollits en els capítols corresponents. Dins de l’apartat de drets, es contempla el reconeixement a les 
persones, sigui en reunions de claustre o en reunions de consell escolar. 
 
Secció 3. Relació amb la comunitat i responsabilitats en general 
Article 79. Relació amb la comunitat i responsabilitats en general. 
 
 
 
CAPÍTOL 2. EL PROFESSORAT 
 

Secció 1. Funcions del professorat 

 
Article 80. Docència directa: “programar i impartir ensenyaments”, “avaluar el procés d’aprenentatge 
dels alumnes”, “exercir la tutoria dels alumnes”, “exercir la direcció i l’orientació global de 
l’aprenentatge dels alumnes”; 
Article 81. Activitats complementàries de la docència: “informar periòdicament els alumnes sobre el 
procés d’aprenentatge”, “promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora 
del recinte escolar”, “utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació”, “aplicar les mesures 
correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars.” 
Article 82.  Tasques de gestió, direcció i coordinació: “exercir la coordinació i fer el seguiment de les 
activitats escolars que els siguin encomanades”, “exercir les activitats de gestió, de direcció i de 
coordinació que els siguin encomanades”. 
Article 83. Activitats de recerca, experimentació i innovació: “col·laborar en la recerca, l’experimentació 
i el millorament continu dels processos d’ensenyament”. 
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Algunes d’aquestes responsabilitats formen el nucli central que defineix la funció docent, en la mesura 
que són exclusives dels professors, i no poden ser compartides per altres professionals del centre, en 
concret a les funcions de docència directa. Altres responsabilitats, en canvi, poden ser compartides amb 
altres professionals del centre, com, per exemple, l’administrador a qui “correspon assistir la direcció en 
la gestió administrativa i econòmica del centre” (art. 140 LEC). 
 
Secció 2. Drets del professorat 
 
Article 84. Drets del professorat  
La llibertat de càtedra, en el marc de la Constitució i de conformitat amb els principis establerts per la 
llei i d’acord amb les directrius del centre i del Departament al qual pertany: 
84.1 Participar en els òrgans de govern i gestió del centre. 
84.2. Reunir-se lliurement a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics, laborals o 
derivats de la seva condició de professors/es, en horaris que no interrompin les activitats lectives dins 
de l’horari en què el centre estigui obert. 
84.3. Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, d’acord amb 
la programació general. 
84.4. Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les activitats 
lectives. 
84.5. Ésser assistit i protegit per la Generalitat envers qualsevol atemptat contra llur persona o llurs 
béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. 
84.6. Disposar d’una defensa qualificada, proporcionada per l’Institut Municipal d’Educació quan, en 
ocasió duna denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions en l’exercici de les seves 
funcions, necessiti assistència lletrada. 
84.7. Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre, en 
activitats del municipi, etc.). 
84.8. Cada un/a dels professors/es del centre pot exercir lliurement el dret de vaga, sempre que aquesta 
estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, la informació a les famílies i 
alumnes i els serveis mínims, és aconsellable que els/les professors/es que vulguin exercir el dret de 
vaga ho comuniquin a la direcció amb antelació. 
 
Secció 3. Deures del professorat 
 

a. Complir amb l’exercici de les seves funcions docents i complir i fer complir el present 
NOFC així com tots els acords que s’estableixin en el centre. 

b. Assistir puntualment a les classes i a totes les reunions a què se’l convoqui. 
c. Romandre al centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins el seu 

horari fix. 
d. Atendre de manera personalitzada l’alumnat o, si escau, les famílies o tutors/es legals, 

per a la resolució de llurs dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s'estableixi. 
e. Atendre la diversitat de l’alumnat. 
f. Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneixen per 

raó de les seves funcions. 
g. Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de 

formació permanent que promouen diferents entitats. 
 
Secció 4. Règim del professorat 

 
Responsabilitats del professorat  
 
Article 85. L’incompliment, per part del professorat, dels deures que li afecten determina la seva 
responsabilitat, que pot ser de tres tipus: civil, penal i administrativa. 
Tal com preveu la normativa reguladora, en el supòsit de possibles lesions d’alumnes en l’exercici de les 
activitats lectives, extraescolars, complementàries i serveis, cal fer les següents actuacions: 
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En cas d’accident, el professorat que es trobi dirigint una activitat, haurà d’atendre la situació produïda 
amb els mitjans de què disposi, actuant en tot moment amb la màxima diligència. 
El/la director/a del centre o una altra persona actuant en el seu nom informarà, al més aviat possible, la 
família o tutors/es legals de l’alumne/a accidentat/da sobre els fets ocorreguts. 
 
Article 86. Faltes del professorat 
86.1 Faltes lleus 

Es consideraran com a faltes lleus: 
a. El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 
b. La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració. 
c. La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia. 
d. L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu. 
e. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada. 
     La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa 

perjudicis greus. 
f. L’ incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l’execució de 

tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia. 
g. L’ incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta 

molt greu o greu 
 

Article 86.2. Faltes greus 

Es consideren com a faltes greus: 

a. L’ incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui afectar la 
tasca del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l’article 108.2.b de la LFPG (1997). 

b. L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec. 
c. La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de l'Administració en 

l’exercici de les seves funcions. 
d. El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part. 
e. La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus 

subordinats. 
f. Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a 

l'Administració, als administrats o als/a les companys/es. 
g. L’ incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó 

del seu càrrec, si causa perjudici a l'Administració o s’utilitza en benefici propi. 
h. La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d’abstenció establerts per via 

legal. 
i. La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer necessitats de 

compliment urgent, d’acord amb el disposa l’article 108.2.b de la LFPG (1997). 
j. L’emissió d’informes, l’adopció d’acords o l’acompliment d’actuacions manifestament il·legals, 

si causa perjudici a l’Administració o als ciutadans i no constitueix falta molt greu. 
k. El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei. 
l. L’atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o de l’Administració. 
m. L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver    

obtingut l’autorització pertinent. 
n. La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta 

molt greu. 
o. L’ incompliment injustificat de la jornada i l’horari de treball que, acumulat, suposi un mínim de 

deu hores per mes naturals. 
p. La tercera falta injustificada d’assistència al treball en un període de tres mesos, si les dues 

anteriors han estat sancionades com a faltes lleus. 
q. Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a impedir que 

siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l’horari de treball. 
r. La pertorbació greu del servei. 
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s. En general, l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció encomanada    
al/a la funcionari/a. 

t. La reincidència en faltes lleus. 
 
86.3. Faltes molt greus 

Es consideraran com a faltes molt greus: 

a. L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut en l’exercici de la funció 
pública. 

b. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 
naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

c. L’abandonament del servei. 
d. L’adopció d’acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l’Administració o als 

ciutadans. 
e. La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per la llei o qualificats com a 

tals. 
f. La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques 

encomanades. 
g. La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats 

atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit. 
h. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
i. L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals. 
j. La realització d’actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga. 
k. La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei. 
l. L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas de vaga, per 

tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials. 
m. La realització d’actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les 

opinions. 
n. El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els béns de la 

Generalitat. 
o. El fet d’haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període d’un any. 

 

Article 87. Procediment disciplinari dels docents  
Veure  l'Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre) 

 
CAPÍTOL 3 EL PERSONAL NO DOCENT 
 
Secció 1. Funcions del personal d’administració i serveis. 
 

Article 88. Són funcions del Personal Auxiliar del Departament d’Administració: 
a. Col·laborar amb els Caps del Departament en la planificació de tasques administratives 

relacionades amb els alumnes. 
b. Atendre, amb la màxima correcció, i informar detalladament el públic sobre qualsevol matèria 

relacionada amb aspectes administratius de l’Escola, tant de manera verbal (personalment i 
telefònicament), com escrita (mitjançant correspondència, anuncis escrits, avisos, etc.). 

c. Participar, en coordinació amb la resta del personal de l’Escola, en tot el procés de preinscripció 
i matriculació d’alumnes oficials i lliures. 

d. Complimentar, registrar i tramitar documents administratius relacionats amb l’alumnat: 
certificats, trasllats, instàncies, beques, renúncies de matrícula, etc.  

e. Classificar, gestionar i arxivar tota mena de documents administratius relacionats amb el 
funcionament de l’Escola: expedients de matrícula i documentació annexa, actes d’exàmens, 
instàncies, etc. 

f. Complimentar certificacions i títols acadèmics destinats als alumnes. 
g. Fer al Cap del Departament d’Administració o, en el seu defecte, al Secretari del Centre 
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propostes de resolució de qualsevol anomalia observada en el desenvolupament de les tasques 
descrites en els punts anteriors (errors en el procés d’informatització de dades, en el procés 
d'inscripció i matrícula, durant la realització d’exàmens, etc.). 

h. Recopilar dades estadístiques sobre alumnes matriculats, aprovats, suspesos i no presentats. 
i. Realitzar qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pel Secretari del Centre o pel Cap del 

Departament d'Administració, sempre amb el màxim respecte al que preveu la Llei de la Funció 
Pública per als cossos Administratiu i Auxiliar d’Administració. 

 
Article 89. Les funcions del personal subaltern  seran les següents: 

a. Obrir i tancar les portes a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat i a les pauses. 
b. Realitzar les gestions externes (petites compres, encàrrecs diversos...). 
c. Recollir i portar la correspondència a correus. 
d. Gestionar el bon funcionament de la fotocopiadora. 
e. Enquadernar per a la direcció, o per al professorat en casos concrets (i sempre amb antelació); i 

previ pagament en el  cas de  l’alumnat. 
f. Repartir documentació al professorat i a l’alumnat. 
g. Plastificar documents 
h. Ensobrar documents de trameses de la secretaria o direcció, així com qualsevol tasca auxiliar de 

suport administratiu. 
i. Ajudar a muntar murals i exposicions. 
j. Mantenir les cartelleres dels passadissos. 
k. Repartir diàriament el correu que arriba. 
l. Tenir el control de:  
     alarma, diferencials elèctrics (connectar en cas de caiguda) i calefacció. (Caldrà un intercanvi 

d’informació entre tots/es els/les conserges). 
m. Controlar la paqueteria que arribi. Recollir l’albarà. Saber a quina persona o Departament va 

dirigit. Avisar l’interessat/da verbalment o deixant una nota a la seva prestatgeria. 
n. Atendre trucades telefòniques (amb l’ajuda de la secretaria en el cas que hi hagi un/a sol/a 

conserge o que cap dels/de les dos/dues conserges no estiguin al lloc d’entrada). 
o. Controlar el funcionament de les instal·lacions (amb la col·laboració de tot el personal). 
p. Mantenir actualitzat el televisor vestíbul EOI amb tota la informació que es pot rebre per part 

de l’equip directiu i òrgans unipersonals. 
q. Preparar les diferents sales del centre per a la realització d’activitats. 
r. Recollida de paper un cop per setmana 
s. Comprar material papereria sota supervisió de la secretària. 
t. Gestionar la informació que es mostra a la pantalla del vestíbul de l’escola 
u. Totes aquelles altres tasques que la direcció consideri adient encomanar per al bon 

funcionament l’EOI. De la mateix amanera s’ha  d’acomplir les tasques encomanades pels SSTT 
Maresme /Vallès Oriental.  

 

 
CAPÍTOL 4. ELS ALUMNES MENORS D’EDAT 
 
Secció 1. Consideracions generals. 
 
Article 90. L’alumnat podrà cursar els seus estudis d’idiomes en les modalitats i els nivells que en cada 
moment el Centre tingui autoritzats. 
Per cursar estudis a les Escoles Oficials d’Idiomes, els alumnes hauran de reunir els requisits establerts 
en cada moment pel Departament d’Educació, pel que fa a la titulació i a l’edat mínima a l’hora de 
matricular-se. 
Els alumnes que es vulguin matricular per primera vegada a un nivell superior a primer a una EOI, 
hauran d’acreditar el nivell mitjançant un test de nivell. No caldrà fer el test de nivell en cas de presentar 
una de les acreditacions de nivell reconegudes a les taules d’exempcions de test de nivell. 
Els alumnes hauran d’haver formalitzar els tràmits d’inscripció i matrícula en els terminis i la forma 
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establerts, als quals, preceptivament hauran estat fet públics amb prou anticipació. 
Els ensenyaments que es duen a terme són de caràcter no obligatori. Tot i així, l'escola fa  un seguiment 
de l'assistència a classe dels/de les alumnes menors d'edat (veure protocol a la Guia de l’alumnat del 
curs corresponent). 
Els/les alumnes en edat d'escolarització obligatòria (fins a 16 anys) que no facin horari intensiu a 
l'institut només podran matricular-se a qualsevol EOI en l'última franja horària (de 18.30 h. a 21.00 h.).  

 
Secció 2. De les associacions d’alumnes i delegats. 
 
Article 91. Es podrà constituir una associació d’alumnes, amb estatuts propis per part d’alumnes majors 
d’edat, no per aquells que siguin menors d’edat. 
Article 92. Els delegats 
92.1 A cada grup-classe els alumnes elegeixen entre ells, per votació, dos  representants o delegats i 
sotsdelegat de classe. La durada de la representació és d’un curs escolar. En cas que no hi hagi cap 
candidat, el càrrec quedarà vacant. 
92.2 Cada alumne pot votar a dos dels seus companys, de manera oberta. Resultaran elegits els dos més 
votats, per majoria simple en única ronda.  
92.3 Són funcions dels delegats de classe:  

a. Rebre informació d'interès general que afecti el funcionament del grup.  
b. Comunicar assumptes de l'interès del grup relatius a la convivència i la vida de l'aula al 

professorat.  
c. Recollir l'opinió dels seus companys en temes d'interès general o quan siguin 

consultats per algun òrgan del centre.  
d. Proposar temes per a l'elaboració de l'ordre del dia de les reunions del consell de 

delegats i ajudar a redactar els resums dels temes tractats.  
e. Representar el grup en la vida escolar durant el curs acadèmic.  

 
 
 
CAPÍTOL 5. ELS ALUMNES 
 
 
Secció 1. Consideracions generals 
 
Article 93. Els drets i deures de l’alumnat són una adaptació del Decret 279/2006 de 4 de juliol , sobre 
drets i deures i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.  
La disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres ha  derogat l’article 
4 (Millora de la convivència) i el títol IV (Règim disciplinari) del  Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre 
drets i deures de l’alumnat i regulació de la  convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya. Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplat a:  
- Ell capítol V de la Llei 12/2009 ( LEC), del 10 de juliol, d’educació  
- L’article 24 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius  
- L’article 7.b) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres  educatius públics i del 
personal directiu professional docent.  
 
Article 94. Alumnes estrangers 

Els alumnes estrangers que vulguin cursar estudis d’idiomes en qualsevol dels tres nivells hauran de 

presentar les titulacions acadèmiques, oficials en els països respectius, equivalents a les exigides per a 

cada nivell; aquesta documentació haurà d’estar convenientment convalidada per l’Administració 

Educativa. 
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Secció 2. Drets dels alumnes. 
 

Article 95 . Consideracions generals : 
L’alumnat, com a protagonista del procés educatiu, té dret a rebre una educació integral i de qualitat. A 
més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la Regulació orgànica del dret a l’educació, té 
dret a: 
Article 96  

a. Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
b. Accedir a la formació permanent. 
c. Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el ritme d’aprenentatge i 

incentivi i valori l’esforç i el rendiment. 
d. Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
e. Ésser informat dels criteris i els procediments d’avaluació. 
f. Ésser educat en la responsabilitat. 
g. Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i 

de cooperació. 
h. Ésser educat en el discurs audiovisual. 
i. Ésser atès amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
j. Rebre una atenció especial si es troba en una situació de risc que eventualment pugui donar 

lloc a situacions de desemparament. 
k. Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l. Reunir-se i, si escau, associar-se en el marc de la legislació vigent. 
m. Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
n. Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 
o. Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

 

Article 97.  Sol.licitud de  convocatòria addicional.  
Consultar la Guia de l’alumnat de l’any acadèmic en curs. 
 
Article 98. Renúncies.  
Consultar la Guia de l’alumnat de l’any acadèmic en curs. 
 
Article 99. Trasllat de l’alumnat durant el curs.  
Consultar la Guia de l’alumnat de l’any acadèmic en curs. 

 
Article 100. Drets dels alumnes lliures. 
Són drets reconeguts dels alumnes lliures: 
 

a. La confidencialitat de les seves dades. 
b. La participació en els exàmens convocats a efectes d’obtenció dels certificats acadèmics 

corresponents als cicles i nivells terminals propis de les Escoles Oficials d’Idiomes. 
c. La valoració, amb criteris objectius, dels seus coneixements. 
d. El respecte a la seva integritat i dignitat personals. 
e. La possibilitat de matricular-se, en les dates i terminis fixats, per als exàmens corresponents al 

cicle o nivell immediatament superior a aquell que haguessin aprovat en darrer terme, 
independentment del temps transcorregut des que el van superar. 

f. La utilització de les instal·lacions i serveis del Centre, d’acord amb la finalitat pròpia de cada un 
d’ells, durant el període de realització dels exàmens per als quals s’hagin matriculat. 

g. El lliurament -a ells o a persones autoritzades mitjançant un document escrit i signat, i 
fotocòpia del DNI- dels títols o certificats corresponents als cicles o nivells terminals aprovats a 
l'Escola. 

h. L’accés a informació sobre dates de matrícula i exàmens, i sobre els programes de continguts 
dels exàmens en els quals vulguin participar. 
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Secció 3. Deures dels alumnes. 
 
Article 101. Deures de l’alumnat  
Estudiar per aprendre és el deure principal bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les 
seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir 
una bona preparació humana i acadèmica, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa 
vigent. Té els deures següents: 

a. Assistir a classe. 
b. Participar en les activitats educatives del centre. 
c. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 
d. Respectar els/les altres alumnes i l’autoritat del professorat. 
e. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
f. Complir les normes de convivència del centre. 
g. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
h. Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret que té la resta de l’alumnat que 

no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 
i. Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
j. Fer un bon ús de les instal·lacions i del material didàctic del centre. 

 
Article 102. Incompabilitat de matrícula 
És il·legal matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficial 
d’Idiomes diferents. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat, 
s’anul·larien les dues matrícules i, en conseqüència, l’alumne en qüestió quedaria sotmès a les sancions 
següents: 

-Perdria el dret a devolució de l’import  d’ambdues matrícules. 
-No tindria dret a presentar-se a cap examen, ni parcial, ni final, ni a obtenir cap qualificació. En 
cas de ser descobert un cop lliurades les notes finals, les qualificacions obtingudes 
fraudulentament serien anul·lades immediatament. 
-Un alumne matriculat de manera oficial a una EOI no es pot matricular com a lliure a les 
convocatòries extraordinàries de febrer o juny. Si es produís aquest cas, no podria reservar 
plaça per a cursos successius. 
-Les dades que figuren en la declaració jurada, lògicament han de ser certes. Si es comprova 
que no ho són, l’alumne en qüestió quedarà sotmès a les mateixes sancions que figuren en els 
punts exposats anteriorment. 

 
Secció 4. De la participació de l’alumnat: en el consell escolar i els delegats de curs. 
Article 103. -Els alumnes oficials estaran representats al Consell Escolar segons el que reguli la 
normativa vigent més recent .El procediment d’elecció dels seus representants, així com les dates en 
què s’hi haurà de procedir, s’ajustarà, en tots els casos, a la normativa concreta que dicti el 
Departament d’Ensenyament. 
A més dels representants al Consell Escolar, a cada grup-classe s’escollirà per un  delegat i un 
sotsdelegat, perquè representin els seus condeixebles durant un curs. Les eleccions tindran lloc durant 
el primer trimestre de cada curs escolar. En cas que no hi hagi cap candidat, el càrrec quedarà vacant. 
 
Secció 5. De les normes de convivència 
Article 104. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis i 
criteris següents:  
 a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el  compliment dels deures 
dels afectats.  
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l’alumnat i 
el professorat.  
c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.  
 Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets i han de tenir 
un valor afegit de caràcter educatiu.  
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Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, activitats d’utilitat 
social per al centre educatiu.  
Correspon al Departament, l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els 
centres i la resolució pacífica dels conflictes.  
 
Secció 6. De la mediació escolar com a procés de gestió de conflictes. 
Article 105. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin 
produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dona suport a les parts en conflicte perquè puguin 
arribar per si mateixes a un acord satisfactori.  
El Departament ha d’establir les normes reguladores del procediment de mediació, que han de definir 
les característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és procedent d’aplicar-lo.  
La mediació escolar es basa en:  

- la voluntarietat, les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a la 
mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés, la imparcialitat de la persona 
mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució 
ni mesura concreta ni prendre-hi part,  
- la confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la 
informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent,  
- el caràcter personalíssim que suposa que les persones que prenen part en el procés de 
mediació han d’assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de 
representants o intermediaris.  
 
 

Secció 7. Del règim disciplinari. 
 Article 106. Respecte a l’educació la integritat física i la dignitat personal.  
106.1. L'alumnat no pot ser privat de l'exercici del seu dret d'assistir a classe, llevat dels casos i seguint 
els procediments descrits en aquesta secció.  
106.2. En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la 
dignitat personal de l'alumnat.  
Article 107. Aplicació de mesures correctores i de sancions.  
107.1. Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els actes contraris a les 
normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, 
tipificades en aquestes Normes com a falta, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la 
realització d'activitats complementàries i extraescolars. 
Igualment, poden corregir-se les actuacions de l'alumnat, que encara que dutes a terme fora del recinte 
escolar, siguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o 
altres membres de la comunitat educativa.  
107.2. La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions que es preveuen en 
aquestes normes de convivència haurà de ser proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en 
compte les seves circumstàncies personals, familiars i socials.  
 
Article 108. Gradació de les mesures correctores i les sancions.  
A fi i efecte de graduar les mesures correctores i les sancions es tindran en compte les circumstàncies 
següents : 
108.1   Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumne o 
alumna: 

a. El reconeixement espontani per part de l'alumne o alumna de la seva conducta incorrecta.  
b. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.  
c. La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats en el centre.  
d. L’oferiment d’accions compensatòries del dany causat.  
e. La falta d'intencionalitat.  

108.2 Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne o 
alumna:  
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a. Que l’acte atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la comunitat educativa 
per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.  

b. La premeditació i la reiteració.  
c. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.  

   
Article 109. Conductes contràries a les normes de convivència.   
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre:  
 

a. Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.  
b. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.  
c. Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.  
d. El deteriorament, causat intencionadament, o sostracció de material de les dependències del 

centre, del material d'aquest o de la comunitat educativa.  
e. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no 

constitueixi falta.  
Les següents són exemples de conductes contràries tipificades: 

a. Qualsevol acte injustificat que pertorbi de forma no greu el normal desenvolupament de 
les activitats, dins i/o  fora de l’aula i en general qualsevol altres fets no inclosos en els 
apartats anteriors que puguin pertorbar l’ordre i la disciplina acadèmica.  

b. Causar danys no greus per culpa o negligència en les dependències, els materials els 
documents o bé en els objectes o les pertinènces dels altres membres de la comunitat    
educativa. 

c. Entrar a l’aula un cop iniciada la classe, mantenir converses privades a classe o destorbar 
d’alguna manera el treball dels estudiants i l’explicació del professor, de forma sistemàtica 
i reiterada (més de tres vegades). 

d. Entrar a  la biblioteca amb qualsevol tipus de menjar o beguda.  
e. Faltes sistemàtiques de puntualitat o d’assistència injustificades.  
f. La utilització a l’aula d’aparells electrònics que no tinguin una estricta finalitat acadèmica.  
g. Plagi en el lliurament d’activitats i/o en proves del centre. Es considerarà plagi: 

Els textos escrits i orals lliurats per ser avaluats, tant per a l’avaluació contínua com un 
possible examen final i en una prova de certificat, han de ser obra original del propi 
alumne. L’objectiu és mesurar fins a quin grau s’han assolit els objectius del nivell segons el 
que estableix el currículum. D’aquesta manera l’alumne pot demostrar tot el que ha après i 
detectar les possibles àrees de millora. Només així pot aprofitar els recursos que ha après o 
està estudiant durant el curs per expressar-se i millorar la seva producció escrita i oral. 

Això vol dir que no es poden copiar ni traduir passatges o oracions d’altres fonts com ara d’Internet i 
presentar-los com a pròpies. El text o la prova en qüestió es consideraran no avaluables. 

Tanmateix, sempre és recomanable proveir-se de les estructures i el vocabulari adequat per realitzar 
una tasca escrita o oral. Això inclou que es poden consultar fonts a Internet, però el resultat  final ha 
d’estar formulat amb paraules pròpies. Tampoc no és permès ni es considera útil per a l’aprenentatge 
escriure un text en llengua materna i traduir-lo posteriorment amb un programa informàtic. 

 
Article 110. Conductes contràries a les normes de convivència. Mesures correctores (annex 1).  
Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes de convivència del centre 
són les següents:  

a. Amonestació oral.  
b. Compareixença davant del cap o la cap d'estudis o de la direcció del centre.  
c. Suspensió del dret d'assistència a classe mentre s'aclareixen els fets.  
d.  Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 

centre i també les organizatdes per l’Associació d’Alumnes mentre s'aclareixen els 
fets.  
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La imposició de les mesures correctores ha de ser comunicada als pares dels alumnes menors d'edat o 
als seus tutors legals.  
  
Article 111. Competència per aplicar mesures correctores  
L'aplicació de les mesures correctores detallades als apartats a) i b) de l'article anterior correspon a 
qualsevol professor o professora del centre i les dels apartats c) i d) al o a la cap d'estudis o la direcció, 
escoltat l'alumne o alumna en primera instància.  
  
Article 112. Constància escrita   
112.1. De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb explicació 
de la conducta de l'alumne o alumna que l'ha motivada. La direcció, el o la cap d'estudis o el membre 
del professorat que aplica la mesura correctora és el responsable del document que en deixa constància 
escrita.  
112.2 La nota de constància escrita s'ha de registrar a l'arxiu personal de l'alumne o alumna.  
 
Article 113. Reclamacions contra les mesures correctores   
L'alumnat, o en el cas dels menors d'edat els seus pares o tutors, poden reclamar, davant la direcció, en 
un termini no superior a dos dies, contra les mesures correctores que se'ls hagin imposat.  
  
Article 114. Prescripció de les conductes contràries a les normes de convivència del centre i de les 
mesures correctores   
Les conductes contràries a les normes de convivència de centre prescriuen pel transcurs del termini d'un 
mes comptat a partir del moment de cometre-les. Les mesures correctores prescriuen també en el 
termini d'un mes d’haver-les imposades.  
  
Article 115. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades de falta. 
Definició  
Es consideren faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre: 

a. Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
educativa que depassen la incorrecció o la desconsideració d’aquestes Normes.   

b. L'agressió física o les amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.  
c. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o 
xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat per les seves característiques personals, 
socials o educatives. 

d. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 
documents i material acadèmic.  

e. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 
material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat 
educativa. 

f. Els actes injustificats que alterin greument el funcionament normal de les activitats del 
centre.  

g. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa. També la possessió de mitjans o 
substàncies que hi atemptin.   

h. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 
convivència en el centre.  

  
Article 116. Sancions per la comissió permanent.  
Les sancions que poden imposar-se per la comissió permanent  previstes a l'article anterior són les 
següents:  

a. Suspensió del dret d'assistència al centre pel període que determinin els instructors de 
l'expedient.  

b. Suspensió del dret d'assistència al centre per la resta del curs escolar i pèrdua del dret 
a l'avaluació contínua.  
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c. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.  
  
Article 117 Responsabilitat penal.  
117.1. La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta sancionable 
penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva 
resolució i aplicació de la sanció que correspongui.  
117.2. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s'hagi 
obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en danys a les 
instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d'aquest material, i el menor o la menor 
hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal 
juvenil, el director o la directora del centre o la persona membre del consell escolar que es designi, ha 
d'assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per 
escoltar la proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la.  
El mateix procediment s’aplicarà a majors d’edat. 
 
Article 118. Inici de l’expedient disciplinari.  
118.1. Les conductes enumerades a l’article 121, només poden ser objecte de sanció amb la instrucció 
prèvia d'un expedient disciplinari.  
118.2. Correspon a la direcció del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre 
de la comunitat educativa els expedients a l’alumnat.  
118.3. L’inici de l'expedient haurà d'acordar-se en el termini més breu possible, en qualsevol cas no 
superior a 10 dies, des del coneixement dels fets.  
118.4. La direcció del centre ha de formular un escrit d’inici de l’expedient on ha de constar:  

a. El nom i cognoms de l'alumne o alumna.  
b.  Els fets imputats  
c.  La data en què es van realitzar els fets.  
d.  El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un 

secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en el personal docent 
del centre o en un membre del consell escolar i el de secretari o secretària en un membre del 
professorat del centre.  

L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es doni alguna de les circumstàncies 
assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho haurà de 
comunicar a la direcció, qui resoldrà el que sigui procedent.   
118.5. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 
l'alumne o alumna, i la seva família en els i les menors d'edat, reconeixen de manera immediata la 
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. 
Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la 
sanció per part de l'alumne o alumna i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora 
legal.  
 
Article 119.Notificació  
La decisió d'inici d'expedient s'haurà de notificar a l'instructor o a la instructora, a l'alumne o alumna, i a 
la seva família o representants legals, en el cas dels menors d'edat.  
  
Article 120. Recusació de l’instructor o instructora.   
L'alumne o l'alumna, i la seva família, si són menors d'edat, poden plantejar davant el director o la 
directora la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la 
instrucció de l'expedient. Les resolucions negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades.  
  
Article 121. Interessats   
Només els que tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu 
contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. A aquest efecte, cal atenir-se al que 
disposa l'article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992).  
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Article 122. Instrucció i proposta de resolució.  
122.1. La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les 
actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets així com per la determinació de les persones 
responsables.  
122.2. Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de resolució que 
haurà de contenir:  

a. Els fet imputats a l’expedient.  
b. Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l’article 174 d’aquestes 

Normes.  
c. La valoració de la responsabilitat de l'alumne o alumna amb l'especificació, si escau, de 

les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l'actuació de 
l'alumne o alumna. 

d. Les sancions aplicables de entre les previstes a l’article 175 d’aquestes Normes.  
e. L'especificació de la competència del director per resoldre.  

 
122.3. Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 5 dies, el 
tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o 
l'alumna i la seva família o tutors, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells 
documents i justificacions que estimin pertinents.  
122.4. El termini per formular al·legacions és de 5 dies més.  
 
Article 123. Mesures provisionals.  
Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en incoar-se un 
expedient, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora, podrà 
adoptar la decisió de suspendre el seu dret d'assistir a classe mentre el resol l'expedient. Cas que 
l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus representants 
legals. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades.  
 
Article 124. Resolució de l’expedient.  
En el cas de conductes que s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, 
correspon a la direcció del centre, escoltada la comissió permanent del consell escolar si ho considera 
necessari, resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui.  
 
 
La direcció del centre ha de comunicar la decisió que adopti a l'alumnat i als seus representants legals, 
en el cas d'alumnes menors d'edat, per tal que, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini 
de tres dies la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que 
consideri oportunes. 
La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o alumna, la seva tipificació 
en relació amb les conductes enumerades a l'article 114 d'aquestes Normes i la sanció que s'imposa. 
Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el consell 
escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la resolució definitiva. Així mateix, 
s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l'alumne o alumna, o els seus representants 
legals, en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d’adreçar.  
La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient i s'ha de 
notificar a l'alumne o alumna, i als seus representants legals, si és menor d’edat, en el termini màxim de 
10 dies.  
Contra les resolucions de la direcció es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a 
comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials 
corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú  
Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi 
transcorregut el termini per a la seva interposició.  
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Article 125. Aplicació de les sancions.  
Quan s'imposin les sancions previstes a l'article 121 d’aquestes Normes, el director o la directora del 
centre, a petició de l'alumne o de l'alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, 
prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud i el compromís de bona conducta.  
 
Article 126. Responsabilització per danys.  
Els o les alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions del centre 
docent o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a restituir allò que hagin 
sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als representants legals dels alumnes menors d'edat 
en els termes previstos a la legislació vigent.  
  
 
Secció 8  Dels tràmits administratius 
Aquests tràmits es poden sol·licitar tant presencialment com per mitjà del web de l’escola. Els terminis 
corresponents per la seva tramitació es troba a la Guia de l’alumnat de l’any acadèmic en curs. 
 
-Renúncia 
-Baixa oficial 
-Convocatòria addicional 
-Trasllat d'EOI 
-Canvi d'horari 
-Permuta 
-Canviar la data d'examen 
-Revisió d'examen 
-Devolució de taxes 
-Certificat 
-Sol·licitud general 
-Suggeriments 
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TÍTOL III. DE L’ ORGANITZACIÓ DOCENT 
 
CAPÍTOL 1. ELABORACIÓ DELS HORARIS. 
 
Article 127. L'horari del centre s'establirà d'acord amb l'Ordre ENS/124/2014, de 14 d'abril, en funció 
dels ensenyaments que s'hi imparteixen. La programació general del centre ha d'explicitar l'horari tipus 
de cada ensenyament i la programació de les activitats complementàries. 
  
La gestió del temps escolar per part del centre s'ha de fonamentar en criteris pedagògics del projecte 
educatiu i les prioritats concretades en la programació general anual. Les decisions en relació amb 
l'organització i la distribució del temps escolar han de vetllar per la coherència de l'acció educativa i han 
d'estar orientades a la millora dels resultats educatius. 
 
Secció 1  Definició del marc horari 
Article 128.La definició del marc horari general de les EOI ha de tenir en compte els elements següents: 

a. Cada grup d'alumnes de règim ordinari tindrà un mínim de quatre hores i trenta 
minuts setmanals de classe en dies diferents, durant el curs acadèmic. 

b. Cada grup de 1r a 3r, fruit de la flexibilització pilot de cursos de règim ordinari,tindrà 
un horari equivalent a aquests concentrat en dos quadrimestres del curs acadèmic que 
escaigui. 

c. Els horaris d'obertura del centre i els horaris del personal docent i no docent 
s'ajustarana l'activitat acadèmica, d'acord amb el marc horari general establert. 

d. L'aplicació del pla d'estudis ha d'atenir-se al que determina la normativa vigent. 
e. La durada mínima dels ensenyaments per a cada curs és de 130 hores lectives, i 

s'incrementarà d'acord amb el que permeti el calendari del curs fixat amb caràcter 
general. Els períodes d'exàmens finals s'exclouen del còmput total d'hores 
d'ensenyaments (hores lectives). 
 

Secció 2. Dels criteris pedagògics per a la confecció dels horaris i grups 
Article 129. La distribució de l'horari es mantindrà dins els límits compresos entre les 8 h i les 20.45 h. 
Les sessions de classe seran de 135 minuts, en els quals s'inclou el canvi de classe. Per criteris 
pedagògics poden programar-se sessions de durada diferent tot respectant el nombre total d'hores per 
curs i per idioma.  
 
Secció 3 : De l’aprovació dels horaris. 
Article 130. Els criteris per a l'elaboració de l'horari s'establiran d'acord amb el contingut de l'article 22 
del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, i es recolliran en les normes d'organització i 
funcionament del centre. 
 Article 131. Correspon al claustre de professors aprovar els criteris pedagògics que s'han de seguir en 
l'elaboració dels horaris dels grups d'alumnes i dels professors, d'acord amb el procediment establert a 
les normes d'organització i funcionament del centre. 
L'elaboració de l'horari és responsabilitat de l'equip directiu, el qual ha de prioritzar els objectius del 
projecte educatiu del centre i del projecte de direcció vigent, considerant l'ordenació de les activitats 
educatives prèviament establertes a les normes d'organització i funcionament del centre. En elaborar 
els horaris dels docents s'han de tenir en compte tant les hores lectives com la resta d'horari fix . 
En cas d’absència del professor s’ha d’endegar  el protocol de substitució de professors, el qual 
s’estableix dins el Pla d’acollida de nou professorat. 
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TÍTOL IV.  EL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
 
CAPÍTOL 1. L’AVALUACIÓ DE CENTRE 
 
Article 132. L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes oficials de la modalitat presencial i 
semipresencial serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, a fi de valorar el 
progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s'obtenen. 
  
Aquesta avaluació, que pot tenir tres fases diferenciades, inicial, formativa i sumativa, ha de permetre al 
professor orientar i ajudar en l'aprenentatge dels alumnes i la seva autoavaluació, així com orientar i 
adequar la docència. 
  
A l'inici del curs escolar, l'escola, des dels àmbits que consideri pertinents, i també el professor de cada 
grup informaran els alumnes sobre els objectius a assolir a final de curs i els criteris i els instruments que 
s'utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs els alumnes hauran d'estar informats sobre el seu progrés i 
els professors han d'afavorir i facilitar aquesta comunicació. 
  
L'escola pot elaborar proves finals per fer en convocatòria única al final del curs. Els resultats d'aquestes 
proves finals, conjuntament amb els resultats obtinguts en el procés d'avaluació contínua, serviran per 
determinar la qualificació final del curs. 
  
Tots els documents oficials de l'avaluació s'han de conservar en el centre a disposició de la Inspecció 
d'Educació per a possibles comprovacions. També, amb aquesta finalitat, cal tenir en el centre el 
material que hagi contribuït decisivament a atorgar una qualificació, fins a la següent convocatòria de 
les mateixes característiques. 
  
L'escola establirà els procediments adients a fi d'assegurar que en els diversos àmbits (departaments, o 
altres que escaigui, i claustre) es tingui coneixement dels resultats acadèmics dels alumnes, s'estudiïn 
aquests resultats i es prenguin, quan escaigui, les decisions pertinents per tal de revisar programacions, 
metodologies, aspectes organitzatius i qualsevol altre aspecte de la docència que sigui pertinent amb 
l'objectiu de millorar els aprenentatges. 
 
CAPÍTOL 2. EL CURRÍCULUM 
 
Article 133. Normativa vigent d'aplicació (Currículum dels ensenyaments d'idiomes) 
  
Secció 1: El projecte curricular 
Article 134. L'organització dels ensenyaments a les escoles oficials d'idiomes es farà d'acord amb 
el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments 
d'idiomes de règim especial, la Resolució EDU/1707/2010, de 20 de maig, que desplega els nivells C1 i 
C2 de llengua catalana per a no catalanoparlants i la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, que 
regula la implantació i el currículum del nivell C1 d'alemany, anglès i francès. 
El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.  
Aquest currículum s’estructura en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, i segueix les recomanacions del 
Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant 
en la seva estructura com en els seus continguts.  
Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, 
competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots els idiomes, però 
les escoles d’idiomes els han desenvolupat i concretat per a cada curs i idioma en els seus projectes 
curriculars de centre. 
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Secció 2: Les programacions didàctiques 
Article 135. Correspon als departaments, d'acord amb Els documents per a l’organització i gestió dels 
centre, redactar la programació dels ensenyaments que tenen assignats, que complementi i desplegui 
els currículums establerts. 
La programació de cada idioma ha d'especificar: 

a. Els objectius que es pretenen assolir i la seva temporització, per cursos. 
b. L'ordenació i la temporització dels continguts. 
c. La metodologia i els contextos que cal utilitzar (individual i en grup). 
d. El procediment d'avaluació que cal seguir. 

A l'inici de curs, el centre ha d'informar els alumnes de les programacions i, en particular, dels objectius, 
els continguts i els criteris d'avaluació, i fer-ho públic a  les aules virtuals de l’escola perquè l'alumne ho 
pugui consultar al llarg del curs. 
 
 
CAPÍTOL 3. L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
Secció 1: Consideracions generals. Criteris d’avaluació. 
Article 136. A 1r, 2n i 4t, el curs es pot aprovar o bé per avaluació contínua, amb un mínim del 65% 
d'assistència, o bé per examen final. A 3r i 5è d'aquests idiomes i a C1 d'anglès cal fer l'examen de 
certificació corresponent al mes de maig o juny.   
 
Secció 2: Les proves de nivell 
Article 137. En cas de no poder acreditar documentalment el nivell de llengua, es duran  a terme proves 
de nivell per tal de poder certificar el nivell competencial d’un candidat interessat en matricular-se a un 
curs ordinari de llengua alemanya, francesa o anglesa. També per a aquelles persones interessades en 
un curs especial. 
 
Secció 3: Les certificacions 
Article 138. Les certificacions.  
Per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat cal superar una prova segons el 
que estableix l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s'organitzen les proves específiques de 
certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que 
s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes. 
Per a l'administració i la qualificació de les proves per obtenir els certificats s'hauran de seguir les pautes 
especificades en l'Ordre esmentada. 
Per a l'obtenció del certificat de nivell C1 d'alemany, anglès i francès cal superar una prova segons el que 
estableix la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen les proves específiques de 
certificació del nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles 
oficials d'idiomes. 
Els alumnes d'alemany, anglès i francès de nivell C1 faran les proves que elabori el Departament. 
 En els cursos de certificat, la funció primordial de l'avaluació contínua serà donar informació tant a 
professors com a alumnes sobre l'assoliment de les capacitats que també s'avaluaran en les proves de 
certificació. Pel que fa als alumnes oficials, i en el cas que la puntuació obtinguda en les proves de 
certificació sigui inferior a l'establerta en la normativa perquè siguin declarats aptes, el professor podrà 
considerar-los aptes si la informació recollida sistemàticament al llarg del curs ho indica clarament, 
d'acord amb els límits i criteris que s'estableixin en les sessions d'unificació de criteris. 
Article 139.  Els candidats lliures 
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial emet, cada any, 
instruccions sobre la matriculació i distribució dels candidats lliures per a les proves de certificació i fixa 
tant el nombre de convocatòries i el seu calendari com les dates de les sessions d'unificació de criteris. 
El Departament d'Ensenyament resol sobre les adaptacions que calgui fer per a aquells candidats que, 
per dificultats específiques acreditades documentalment, requereixen unes condicions especials per fer 
les proves. Aquests candidats ho hauran de sol·licitar prèviament i hauran d'acompanyar la sol·licitud 
amb la justificació documental 
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Secció 5. De les reclamacions a les qualificacions 
Article 140. les eventuals reclamacions sobre qualificacions finals es dirigiran per escrit (on es faran 
constar els motius al·legats per fer la reclamació a la direcció del centre) i s’hauran de presentar dins un 
termini de 48 hores a partir de la publicació, o comunicació en el cas dels cursos de 1r, 2n, 4t, de les 
qualificacions. Aquestes dates es publicaran al tauler d’anuncis del departament corresponent. No 
s’admetran reclamacions fora del termini establert . 

A la resolució que el centre doni a la reclamació es podrà presentar recurs davant la Direcció 
General d’Ordenació i Innovació Educativa, en escrit del recurrent presentat a la delegació territorial 
corresponent a través de la direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de 
la notificació de la resolució. Podran presentar recurs tant l’alumne (o els seus representants legals, si és 
menor d’edat) com el professor responsable de la qualificació impugnada. 

CAPÍTOL 4. LES ACTIVITATS ESCOLARS FORA DEL CENTRE 
 
Secció 1. Programacio de les activitats. 
Article 141. Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el centre pot programar activitats 
complementàries, que han de quedar recollides en la programació general anual. La realització 
d'aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no pot comportar, als alumnes que no hi 
participin, discriminació o modificació de l'horari lectiu o del calendari escolar. 
 
Secció 2. Requisits mínims: objectiu i protocols. 
Article 142. Les activitats s’han de preveure de manera que puguin ser aprovades  abans de l’inici de 
curs corresponent. 
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TÍTOL V. ELS REGLAMENTS ESPECÍFICS 
 
CAPÍTOL 1. EL FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 
 
Article 143. L'horari del centre s'establirà d'acord amb l'Ordre corresponent, en funció dels 
ensenyaments que s'hi imparteixen. Correspon a la directora del centre la concreció dels horaris, 
escoltat el claustre i tenint en compte les característiques del centre, les prioritats del projecte educatiu 
i del projecte de direcció, la normativa vigent i les indicacions de caràcter general que s’inclouen en els 
documents esmentats. 
 
Secció 1. Calendari escolar 
Article 144. Tots els centres educatius de nivell no universitari han d'atenir-se al calendari escolar, 
d’acord amb la normativa vigent, per la qual s'estableix el calendari escolar per al curs per als centres 
educatius no universitaris de Catalunya, i que regula, entre altres aspectes, les dates d'inici i acabament 
de les activitats dels professors, les dates d'inici i acabament de les classes, l'horari en els diversos 
ensenyaments i les vacances escolars i els dies de lliure disposició. 
 
Secció 2: Procés de preinscripció 
La preinscripció és el tràmit que cal fer per accedir a una escola oficial d’idiomes (EOI);  la matrícula 
dona dret a assistir a classe (en horari extensiu o intensiu) i als exàmens corresponents. 
 

Article 145. Normativa vigent  
 
Secció 3. Actuacions per reduir l’abandonament i/o l’absentisme. 
El perfil del nostre alumnat està format  majoritàriament per persones majors d’edat que combinen 
feina i l’aprenentatge  d’una o més llengües estrangeres. També hi ha però  estudiants d’educació 
secundària i universitaris . En qualsevol cas, es tracta d’alumnes que han triat el  seu horari abans de 
matricular-se. No obstant això, hi ha un percentatge variable d’alumnes que excedeixen el límit de faltes 
d’assistència (no arriben al 65% d’assistència obligatòria) o abandonen el curs.  Per aquestes raons, 
l’escola preveu una sèrie d’actuacions per reduir l’abandonament i l’absentisme: 

a. A l’inici de curs el professor informa els alumnes que el centre posa a la seva disposició el llistat 
de faltes trimestrals accessible online via Centrosnet. 

b. Cada professor farà una revisió trimestral del llistat de faltes i prendrà les mesures que 
consideri oportunes (entrevista personal, contacte per email o telèfon, etc.).  

c. A finals del primer trimestre, el departament d’alumnat es posa en contacte amb els alumnes 
absentistes via email per alertar-los sobre el nombre de faltes fins a la data. 

 
 
 
CAPÍTOL 2. EL RECINTE ESCOLAR I  LES SEVES INSTAL-LACIONS 
 
Secció 1. Ubicació i accés al recinte escolar 
 
Article 146. A l’edifici situat al c/Onofre Arnau, 32 a Mataró estan ubicades les següents institucions: 
l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme, els Serveis Educatius de Mataró i l’arxiu dels SSTT del Maresme-
Vallès Oriental. Així mateix, l’institut Damià Campeny utilitza les aules de la 3ª planta en horari de matí 
(de 8.00-14.30 hores). 
 
Article 147. Accés al recinte   
L'accés al recinte escolar serà controlat, d'acord al règim horari de les activitats del centre segons el que 
disposen aquest reglament i la corresponent PGA (Programació general anual).  
L'accés al centre es facilitarà per al desenvolupament del seu ús propi, en cada cas, segons els 
corresponents horaris disposats a l'efecte.   
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El principi general és el de restricció de la circulació en el recinte escolar a les  activitats corresponents a 
les franges horàries respectives. Només en supòsits excepcionals, el/la director/a podrà autoritzar 
l'accés extemporani.  
Igualment, el/la director/a del centre podrà autoritzar l'accés de personal aliè que hagi d'efectuar 
tasques de suport, de manteniment o de provisió de recursos, sempre que es garanteixi el normal 
funcionament de les activitats i la seguretat de les persones. En tot cas, s'aïllaran eventuals zones 
d'obres o de reparacions que puguin suposar un perill.  
Es facilitarà l'accés als responsables dels respectius usos socials autoritzats en les franges horàries 
corresponents.  
No es podrà accedir  a les plantes primera, segona i tercera si no s’és alumne o treballador del 
Departament d’Ensenyament o de l’escola. Per raons de seguretat i mobilitat, cap vehicle pot entrar 
dins el centre. L’aparcament de motos i bicicletes és a l’exterior, convenientment senyalitzat. No es 
permetrà l’entrada de l’alumnat en patinet, monopatí o similars. 
  
Article 148. Horari. 
Les activitats escolars ordinàries, extraescolars i complementàries de l’EOI Maresme, previstes en la 
Programació general anual, tenen sempre caràcter prioritari i el seu desenvolupament no es pot veure 
alterat per activitats que es facin en el marc de l'ús social del centre. 
 
 
Secció 2. Espais i funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme 
 
Article 149. L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme ocupa el següents espais:  
Planta -1 (soterrani): espai de l’associació d’alumnes, cuartet de nejeta, 2 lavabos, dos magatzems i aula 
d’informàtica. 
Planta 0: Consergeria, departament d’alumnat, biblioteca, tres despatxosi dos lavabos. 
Planta 1: aules 11 i 12. 
Planta 2: aules de la 21 a la 26 (6 aules), departaments d’anglès i dos lavabos. 
Planta 3: aules de la 31 a la 36 (6 aules), departaments d’alemany i francès, i dos lavabos. 
Planta 4: sala del terrat 
 
Article 150. El funcionament del centre es regeix pels Documents per a l’organització i la gestió dels 
centres que es publiquen cada curs escolar. 
 
 
CAPÍTOL 3.  EL RECINTE ESCOLAR, EL SEU EQUIPAMENT I LA SEVA SEGURETAT I SALUBRITAT. 
 
Secció 1. L’equipament escolar i l’inventari 
 
Article 151.  
L'equipament escolar és integrat pel mobiliari i el material didàctic.  
L'equipament escolar ha de constar en un Inventari general del centre, en el qual el secretari anirà 
enregistrant les altes i les baixes.  
Els òrgans de govern corresponents, segons les respectives funcions, vetllen per la conservació, 
manteniment i reparació de l’equipament escolar.  
El secretari preveurà en l'elaboració del pressupost les despeses corresponents per al manteniment, 
reposició i actualització de l'equipament didàctic o, en el seu cas, la proposta de provisió per part de 
l'òrgan o entitat que correspongui.  
 
Secció 2. Material inventariable 
 
Article 152. Procediment de registre  de l’inventari de l’escola. 
El material que rep l´escola arriba per diferents vies: 
   -El Departament 
   -Material que compra el centre directament a proveïdors privats. 
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Aquest material pot ser material d´oficina, informàtic, fungible, mobles (taules, cadires, armaris tant per 
les aules  com per els departaments o despatxos). 
Per el que fa al material rebut pel Departament, l´inventari es fa directament a l’ aplicatiu del 
Departament i es guarda còpia dels albarans d´entrega a secretaria. 
Per el que fa al material comprat directament a proveïdors, els conserges fan l´inventari regularment, es 
guarda còpia a l´ordinador de consergeria i còpia de paper a secretaria. 
 
Article 153.  Procediment de l’inventari 
De l’inventari general dels recursos materials i equipaments del centre. 
Els àmbits als que afecta són els següents: 
a) Respecte el  coordinador TIC-TAC: 

153.1. Llistat informàtic del material inventariable del centre. 
b) Respecte el secretari: 

153.2. Tenir arxivada informàticament una còpia de l’inventari de cada departament. 
c) Respecte els caps de departament: 

153.3.Custodiar el inventari de tots els materials i màquines del seu departament. 
153.4.Actualitzar l’inventari cada vegada que hi hagi materials per afegir o eliminar. 

 
Article 154. Descripció del procediment 
Comprovació anual del material i l’equipament del centre segons el registre informàtic de l’inventari. 
 
Secció 3.  Ús social  del centre 
 
Article 155  
 S'entén com a ús social dels centres la realització d'activitats educatives, cíviques, culturals, artístiques 
o altres de caràcter social per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre i no compreses 
en l'ús propi del centre. L'ús social no suposa l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals. 
  
Els criteris, procediments i requisits que regulen l'ús social dels edificis i instal·lacions dels centres 
educatius públics són establerts per la normativa vigent. 
  
Les activitats realitzades en l'ús social dels centres tindran la doble condició de no lucratives i no 
discriminatòries, hauran de ser compatibles amb la finalitat educativa dels centres, amb les activitats 
d'ús propi previstes en la programació anual i amb les condicions tècniques i estructurals de les seves 
instal·lacions i es guiaran pels principis de convivència, tolerància, solidaritat i respecte. 
  
La tipologia d'aquestes activitats pot ser molt diversa, d'acord amb les necessitats i característiques de 
les persones físiques o jurídiques que les organitzin (durada, temàtica, públic, etc.). 
 
Les activitats puntuals podran ser autoritzades per resolució del director del centre. En el cas d'activitats 
de caràcter continuat, el director del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques 
sense afany de lucre. En tot cas, s'hauran d'especificar les condicions en què s'autoritza l'ús (accés, 
vigilància, manteniment, seguretat, neteja, etc.). En els convenis es farà constar explícitament que la 
signatura no comporta cap relació de caràcter laboral de les persones físiques o jurídiques signants amb 
el centre. El model "Conveni per a l'ús social dels centres de propietat demanial de la Generalitat de 
Catalunya" ofereix als directors dels centres una proposta (en format word) que poden adaptar en 
funció de les sev es necessitats i singularitats.  
  
Si l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o material del centre, és necessària la prèvia 
conformitat expressa del director.El director del centre serà qui vetllarà per l'ús social de les 
instal·lacions i també podrà fixar l'import de la compensació econòmica derivada de l'activitat a 
desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant 
corrent com de reposició de material i de reparació d'instal·lacions i equipaments eventualment 
malmesos, d'acord amb els criteris recollits a les normes d'organització i funcionament del centre.  
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L'ús dels centres públics per a activitats distintes a les pròpies del funcionament escolar i de les que es 
corresponen amb l'ús social dels centres requerirà l'aprovació del director del centre, prèvia consulta al 
consell escolar. 
 
Secció 4. Seguretat del recinte i instal·lacions 
 
Article 156  
 Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran per la seguretat 
del recinte i les instal·lacions escolars.  
En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, els òrgans de govern tindran 
cura en considerar els elements de seguretat de què ha d'estar proveït el centre. Els òrgans de govern, 
en el marc de les respectives competències, tindran cura que la realització d'obres i tasques de 
manteniment, reparació i conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una 
distribució diferent de les activitats; de manera tal que resultin al màxim d'independents possible en els  
espais i/o temps.  
El centre disposa d’un pla d'emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests 
supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer, a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i altre 
personal del centre.  
La programació general del centre preveurà, anualment, la realització de simulacres d'evacuació. La 
valoració de la realització dels simulacres s'incorporarà a la memòria anual i es remetrà a la delegació 
territorial del Departament. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la millora 
i actualització del pla d'emergències i evacuacions.  
  
 Article 157. Seguretat de l’equipament i del material   
Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran per la seguretat 
de l'equipament i del material.  
  
 
Secció 5. Salubritat del recinte i instal.lacions  
Article 158. Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran per la 
salubritat del recinte i les instal·lacions escolars.  
En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, els òrgans de govern tindran 
cura de considerar els elements de salubritat de què ha d'estar proveït el centre, així com de la neteja 
del recinte i instal·lacions.   
És prohibit fumar dins del centre. Aquesta circumstància serà degudament senyalitzada en cada un dels 
espais. El compliment d'aquesta norma és exigible a tot el personal del centre i als visitants. Aquesta 
prohibició afecta també les cigarretes electròniques. 
Les mesures de control de plagues s'aplicaran quan siguin estrictament necessàries, evitant, sempre que 
es pugui, les actuacions de caràcter merament preventiu; quan s'hagin de dur a terme, caldrà atenir-se a 
les recomanacions dictades per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i  
Seguretat Social.  
En cas d’infestació per pediculosi s’aplicarà el protocol consensuat al Consell Escolar Municipal, 
“retornant a casa aquell alumne afectat” .  
  
Secció 6. De la prevenció de riscos laborals.  
Article 159.  Pla d’emergència (actualitzat i guardat pel coordinador PRL del centre) 
Article 160.   Accidents laborals (veure  normativa  vigent  publicada en el BOE). 
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CAPÍTOL 4. ELS SERVEIS I LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
 
Article 161. La biblioteca  
La biblioteca està gestionada directament per l’escola. Una conserge dedica un total de tres hores 
diàries (de dilluns a dijous) a la seva gestió. L’horari d’obertura és de dilluns a dijous de 17.00 a 19.00 
hores. 
Els serveis que ofereix la biblioteca són: préstec de material , consulta del fons bibliogràfic i accés a 
ordinadors. 
 
Article 162. La sala d’estudi del terrat. 
La sala del terrat serà destinada a ús de l’alumnat, de les 15 i fins les 20 hores de dilluns a dijous, 
exceptuant els dies on hi hagi alguna reunió o acte programat. Els divendres serà d’ús exclusiu del 
professorat. 
 
Article 163. WIFI 
L’alumnat tindrá accés al Wifi de l’escola.  
 
Article 164. Servei de reprografía  
El personal subaltern serà l’encarregat de fer les còpies del professorat. El personal responsable 
d’aquesta tasca te  una adreça mail on adreçar els encàrrecs de còpies en cas que no es comuniqui des 
del centre. 
L’horari de fotocòpies per a alumnes i /o altres usuaris de l’escola,  amb reembolsament, serà el 
corresponent amb l’horari d’atenció del departament d’alumnat. El preu per fotocòpia serà degudament 
comunicat. 
 
Article 165.  Ús de l’ascensor  
Per assegurar el correcte funcionament de l’ascensor, els alumnes que necessitin fer-ne ús només el 
podran utilitzar en casos justificats per raons mèdiques (adjuntant el corresponent certificat). L’escola 
deixarà la clau de l’ascensor previ pagament de 30€ en dipòsit, que es retornarà un cop es retorni la 
clau. 
 
CAPÍTOL 5. LA DIGITALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 
Secció 1. Protecció de dades personals 
Article 168. L'accés de tots els centres educatius a Internet i l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i 
el coneixement faciliten que molts centres disposin dels seus propis webs i de mitjans de reproducció 
digitals, mitjançant els quals l'activitat educativa va més enllà dels estrictes límits físics de les aules i pot 
ser compartida per les famílies, l'entorn i les comunitats d'aprenentatge d'arreu. En conseqüència, la 
imatge o altres dades que poden identificar els alumnes són presents a la xarxa. 
  
Article 169. Dades de caràcter personal 

a. El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal es configura en l’article 18.4  de 
la Constitució Espanyola i en l’article 31 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, com a dret a 
l’autodeterminació informativa, i es desenvolupa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

b. Aquest dret implica que el tractament de dades de caràcter personal només pot fer-se de 
manera adequada per assolir les finalitats legítimes que justifiquen el seu tractament i, en 
definitiva, que el ciutadà ha de poder saber i tenir control sobre qui utilitza les seves dades de 
caràcter personal, per a quina finalitat i a qui es faciliten aquestes dades, entre d’altres 
circumstàncies. Aquest control es pot exercir a través dels anomenats drets d’habeas data 
(drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició), que confereixen a la persona la potestat de 
protegir aquesta informació i d’exercir-ne, per tant, un control efectiu. 

c. Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu Electrònic 
La  seguretat és un aspecte essencial pel que fa a la tutela del dret fonamental a la protecció de 
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dades. L'obligació o el deure de protegir la informació de caràcter personal és una condició de 
legalitat del tractament de dades personals. 

d. .Convé recordar que el responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del 
tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a 
les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen indefinidament. 

e. Correspon al director dels centres públics, com a responsable del tractament, i al titular dels 
centres privats adoptar les mesures adients per garantir la seguretat de les dades de caràcter 
personal que es tracten en el centre i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no 
autoritzat. 

f. Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal i en relació amb elsconsentiments 
atorgats per als alumnes majors de 14 anys, cal tenir en compte quel'article 13 del Reial decret 
1720/2007, admet la validesa del seu consentiment, mentre que per als menors d'aquesta edat 
cal el consentiment de les persones que n'exerceixen la pàtria potestat o tutoria legal. 

g. La normativa de protecció de dades obliga a mantenir les dades actualitzades. Amb aquesta 
finalitat, com a mínim un cop durant el curs, el centre ha de comprovar que les dades que 
custodia, en paper o en sistemes informàtics estan actualitzades. 

 
170.  Dades personals: informació complementària per als centres públics 
 Per donar compliment a la disposició addicional 14 de la Llei d'educació, en el marc de la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal, el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels 
centres orientacions específiques que es poden consultar al Portal de centre del Departament 
d'Ensenyament; així mateix, es poden consultar els fitxers que contenen dades de caràcter personal 
declarats pel Departament, entre els quals s'inclouen els fitxers relatius als centres que són de la seva 
titularitat. 
   
171. Edició de materials en blogs i espai web del centre 
Per a l'edició, amb finalitat de desenvolupar l'activitat educativa, de materials elaborats per l'alumne en 
blogs, altres espais web i altres espais de comunicació del centre, cal la cessió corresponent del dret de 
comunicació pública. Aquesta cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor en qüestió no aparegui 
clarament identificat, i s'estén a realitzacions com ara els treballs i projectes de recerca i altres de 
similars. Per tant, cal informar de les activitats que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la 
corresponent autorització signada. La Llei de propietat intel·lectual no admet cap mena de modulació 
d'aquest requisit segons l'edat de l'alumne. 
 Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, internet i correu electrònic. 
 
172. En el cas d'alumnes majors de 14 anys, es disposa del model "Autorització relativa als alumnes: ús 
d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren (majors de 14 anys)", 
que els centres han de demanar que sigui emplenat i signat directament per l'alumne. 
  
173. Correspon al centre articular els procediments que garanteixin que s'ha comprovat de manera 
efectiva l'edat del menor i l'autenticitat del consentiment prestat, si escau, pels pares, tutors o 
representants legals. 
  
174.Els consentiments o autoritzacions atorgats poden ser revocats en qualsevol moment pel titular de 
les dades o pel seu representant legal. El centre ha de cessar en el tractament de les dades en el termini 
màxim de deu dies a comptar de la recepció de la revocació del consentiment. 
  
 
Secció 2. Autoritzacions per a la reproducció d’imatges de la comunitat educativa (alumnes, 
professors i PAS) 
 Article 175.El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per 
Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic3/8la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge. L'article 3 d'aquesta Llei admet la validesa del consentiment atorgat pels menors i incapaços si 
les seves condicions de maduresa ho permeten, d'acord amb la legislació civil. En conseqüència, es fa 
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necessari que, abans  de publicar a les pàgines web dels centres educatius o en revistes o publicacions 
d'àmbit educatiu editades pel centre, imatges d'alumnes on aquests siguin clarament identificables, 
s'hagi obtingut el consentiment pertinent. 
  
Aquest consentiment no inclou l'autorització d'imatges clarament identificables, que s'obtenen per 
qualsevol altre sistema de captació d'imatge (filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat a ser 
reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries, llibres o qualsevol 
altre mitjà de difusió pública. 
  
D'acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la informació gràfica sobre 
un esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament 
accessòria dintre de l'esdeveniment o quan les persones que hi apareguin no es puguin identificar. En 
aquests casos no cal el consentiment. 
  
El director del centre públic és responsable únicament d'allò que es capti dins del recinte del centre. 
Qualsevol captació d'imatge efectuada dins del recinte del centre requereix l'autorització prèvia del 
director o del titular, autorització que ha de quedar acreditada degudament. Si les imatges identifiquen 
persones, és necessari obtenir el consentiment exprés de les persones afectades o dels representants 
legals, en què cal explicitar la finalitat concreta de la captació. El director del centre públic no és 
responsable de les captacions d'imatges efectuades en espais públics externs al centre. 
  
Per a l'obtenció del consentiment quan aquest sigui necessari, el centre ha d'informar de la possibilitat 
de publicar al web del centre o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre, imatges 
o dades personals de l'alumne en activitats lectives, complementàries o extraescolars. 
 
Article 176.  Edició en blogs i espais web 
Per a l’edició en blogs i altres espais web, cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública 
expressat per escrit pels interessats o, en el cas d’alumnes menors d’edat, per les persones que 
n’exerceixen la pàtria potestat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de 
modulació segons l’edat del menor. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no 
aparegui clarament identificat. Per tant, cal informar l’interessat o, si escau, les famílies, de les activitats 
que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la corresponent autorització signada. 

 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, i que el dret a l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en 
l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius 
d’imatges d’alumnes on aquests siguin clarament identificables o d’altres dades personals susceptibles 
de ser tractades informàticament, s’hagi d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors 
legals. Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de manera genèrica, el centre lliurarà als pares, 
mares o tutors legals de l’alumnat un model d’autorització i els informarà de la possibilitat de publicar a 
la web del centre imatges on hi hagi els seus fills o filles en activitats escolars lectives, complementàries 
o extraescolars, i en què es demanarà autorització per a la publicació d’aquestes imatges. Amb aquesta 
finalitat, s’adjunta el model "Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter 
personal i material elaborat per l’alumnat" que els centres hauran de demanar que sigui emplenat i 
signat pels pares, mares o tutors legals de qualsevol alumne/a que, amb posterioritat, hagi de sortir en 
imatges al web del centre. Aquest consentiment, per al cas d’imatges clarament identificables, haurà de 
ser extensiu també per a qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, 
etc.)destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre 
mitjà de difusió pública. Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal, cal tenir en compte que 
l’article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, admet la validesa del consentiment del 
tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que 
per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. 
Aquesta modulació de la minoria d’edat afecta tots els drets anomenats “personalíssims” i, per tant, és 
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extensible a l’autorització del dret d’imatge esmentat anteriorment. Quant a l’edició en blocs i altres 
espais web per part de persones menors d’edat, cal la corresponent cessió del dret de comunicació 
pública expressat per escrit de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat, sense que la Llei de 
propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat del menor, ja que l’exercici dels 
drets vinculats a la propietat intel·lectual no té el caràcter de personalíssim com són els casos dels drets 
d’imatge o de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que 
l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i comprèn realitzacions com ara el treball de 
recerca de batxillerat. Per tant, cal informar les famílies de les activitats que es prevegui publicar en línia 
i obtenir-ne la corresponent autorització signada. 
 
Secció 3: El taulers d’anuncis i pantalla entrada escola. 
Article 177. El taulell d’anuncis i la pantalla  mantindran al corrent de  les informacions relacionades 
amb el centre que es considerin rellevants.  Des de l’equip directiu, els caps de departament i  els altres 
càrrecs unipersonals es farà arribar directament a consergeria la informació en qüestió. 
 
Secció 4: La pàgina web 
Article 178. Des de l’equip directiu, els caps de departament i  els altres càrrecs unipersonals es farà 
arribar directament a departament d’alumnat  els documents  per penjar. 
 
Secció 5: Utilització de les xarxes socials 
Article 179. El departament de francès disposa d’un compte de Facebook. 
 
 
 
CAPÍTOL 6. CONTRACTES DE SERVEIS. 
 
  
Secció 1. Contractes de prestacio de serveis  
Article 180. Normativa aplicable: 
Directiva 2004/18/CE, de 31 de març, que regula la coordinació dels procediments dels contractes 
públics d’obres, de subministraments i de serveis.  Constitució: art 149.1.18 . Estatut d’Autonomia: art. 
159.3  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic ( en endavant TRLCSP).  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 Competències en centres educatius: 
 Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació (art.90).  Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de Centres 
Educatius (art.51).  Art 14 de la Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, de delegació de competències 
de la persona titular de la secretaria general del  
 
Secció 2. Contractes de manteniment 
No es pot subscriure cap contracte en què el centre adquireixi unes obligacions econòmiques més enllà 
de l’any natural o curs. En tot cas el contracte és per a l’any natural o curs escolar prorrogable per a un 
altre. 
Per a imports elevats és necessari disposar de pressupostos de més d’un proveïdor.  
 
Secció 3. Homologació de proveïdors 
Els proveïdors claus pel funcionament de l’EOI del Maresme seran objecte d’homologació 
independentment de la seva facturació anual. Es consideren proveïdors claus els que desenvolupin una 
activitat relacionada amb el manteniment del centre i amb temes de riscos laborals, així com aquells que 
s’encarreguin del manteniment d’aparells imprescindibles pel funcionament de l’ensenyament – 
aprenentatge: ascensor, fotocopiadora, telèfon, pàgina web, neteja, material d’oficina, màquines 
d’aigua, climatització, electricitat, manteniment de l’edifici, manteniment de les portes tallafocs, 
projectors i ordinadors. 
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Els criteris que es tindran en compte per a l’homologació són: 
a. La solvència tècnica i econòmica del proveïdor 
b. El preu del servei proporcionat 
c. L’accessibilitat i facilitat de contacte:(proximitat geogràfica i possibilitat de contacte (via 

telefònica, e-mail, etc...) 
d. Servei d’atenció al client 
e. Qualitat dels productes o serveis proporcionats. 

Per poder homologar un nou proveïdor caldrà haver fet prèviament un servei de prova i haver constatat 
que ha resultat satisfactori. 
Es pot revocar l’homologació d’un proveïdor si aquest ha causat una incidència greu o una acumulació 
d’incidències.  
Si no hi ha incidències o problemes de qualitat amb el servei, els proveïdors no perdran la seva condició 
d’homologats. 
Anualment, es farà una revisió i actualització de la llista de proveïdors homologats. 

 
 
 

 
CAPÍTOL 7. TRACTAMENT DE LES QUEIXES PRESENTADES PER L’ALUMNAT, PARES, PROFESSORAT O 
D’ALTRA PERSONA INTERESSADA 
 
 
Secció 1: Definició de queixa, denúncia o reclamació  
 
Marc conceptual 
La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE) reconeix i garanteix els 
drets dels alumnes, a l’ensems que declara que, a més de l’estudi, és un deure bàsic dels alumnes, entre 
altres, el respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del centre educatiu; conservar i fer 
un bon ús de les instal·lacions i material educatiu del centre; i respectar als altres membres de la 
comunitat educativa. 
 
La Llei Orgànica d’Educació (LOE) atribueix al director del centre la competència d’afavorir la convivència 
en el centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que 
corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent. 
 
Aquesta potestat disciplinària de l’administració educativa, que abans de l’entrada en vigor de la LOCE i 
posteriorment de la LOE s’atribuïa als conselles escolars dels centres, ara correspon al director. Al 
consell escolar li correspon conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar  per a què s’atengui a 
la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes 
de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares 
o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, en el seu cas, les mesures oportunes.  
 
Amb el Decret 279/2006, de 4 de juliol, es procedeix a Catalunya a la regulació dels drets i deures de 
l’alumnat, de les normes de convivència, de la mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes i 
del règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de Catalunya. D’acord amb aquest Decret 
els centres privats no sostinguts amb fons públics tenen autonomia per establir les seves normes de 
convivència i de règim disciplinari i determinar l’òrgan al qual corresponguin les facultats disciplinàries 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) dedica el capítol V del seu títol III a la convivència en 
els centres educatius. Quan parla de l’àmbit d’aplicació de les mesures correctores i sancions indica 
(art.34) que les disposicions d’aquesta llei relatives a les infraccions i a les sancions només són aplicables 
als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya.  

També indica que els centres privats no sostinguts amb fons públics disposen d’autonomia per a definir 
les infraccions i les sancions. La regulació que en fa aquesta llei constitueix un marc de referència. 
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Tanmateix, els és directament aplicable el que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 36, que diuen 
que l’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a 
l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització i que en cap cas no es poden imposar 
mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels 
alumnes; i que la imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la 
proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al 
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument 
perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa aquesta llei. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius deroga l’article 4 i el Títol IV 
(règim disciplinari) del Decret 279/2006, de 4 de juliol. Aquest decret d’autonomia regula el règim 
disciplinari de l’alumnat (mesures correctores i sancionadores, procediment en la correcció de faltes, 
etc) en consonància amb allò que disposa la LEC quan parla de la convivència en els centres educatius. 

El Decret 102/2010 també indica que les normes d’organització i funcionament dels centres educatius 
han de determinar l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de 
mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin 
greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures correctores d’aquestes 
irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de 
l’alumnat. Aquestes normes també han de preveure mesures correctores referides a les faltes 
injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.  
 
Marc normatiu 
 
La normativa bàsica de referència a l’hora de concretar el procediment i resolució de queixes, denúncies 
i reclamacions així com el procediment sancionador, és la següent: 
 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació (LOE) 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC 16.7.2009) d’educació (LEC) 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, (DOGC 5.8.2010), d’autonomia dels centres educatius  

 RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament, 
per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el cas de queixes 
presentades per l'alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que qüestionin la 
prestació del servei en un centre docent públic del Departament d'Ensenyament. 

 DECRET 279/2006, de 4 de juliol, (DOGC 6.7.2006) sobre drets i deures de l'alumnat i regulació 

de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, (DOGC 13.2.2009)  per la qual s'organitzen les proves 

específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de 

règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes 

 DECRET 102/2010, de 3 d'agost, (DOGC 5.8.2010) d'autonomia dels centres educatius  

 DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

 ORDRE EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les 

característiques específiques dels centres educatius públics. 
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Tipologia 

Hi ha dos tipus de queixes: 
- les relatives al personal o el centre i  
- aquelles motivades per disconformitat amb qualificacions. 

 
Les primeres poden ser sobre aspectes del funcionament general del centre, un membre del professorat 
o un membre del PAS i les segones son reclamacions sobre qualificacions finals lliures o oficials o 
relatives a qualificacions de l’avaluació continuada. 

 
Secció 2:  Protocol de presentació de queixes, reclamacions, iniciatives, etc. 
 
Presentació i contingut mínim de l’escrit 
 
A l’Annex 1 de la RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament 
d'Ensenyament, s’estableix què “En els reglaments de règim intern que n'abordin el tractament, s'hauran 
de preveure expressament els procediments associats a: (i), la presentació i contingut mínim de l'escrit 
de queixa o denúncia;...” 
 
La recepció de les queixes, denúncies i reclamacions poden arribar de la següent manera: 
- Verbalment 
- Correu, electrònic del centre o postal 
- Per escrit al Departament d’alumnat, amb imprès d’instància normalitzat: “sol·licitud general” 

(disponible al web de l’escola i al departament d’alumnat). 

Per la seva correcta tramitació, les queixes només s’admetran per escrit per la qual cosa es facilitarà a 
l’emissor instància normalitzada en el cas d’aquelles que es formulin verbalment i no facin referència a 
un professor. 

En el cas què la queixa verbal sigui sobre un professor, es demanarà a qui la formuli que s’adreci al  
mateix en primera instància. Si no es resol, se l’adreçarà al Cap de Departament i si tampoc es soluciona, 
al membre de Direcció que estigui disponible, qui escoltarà la queixa i mirarà de resoldre-la o, si això no 
és possible, demanarà que es presenti per escrit.  

Pel que fa a l’escrit i segons l’esmentada RES de 24/5/2004, normalment es presentarà al registre 
d'entrada del centre, adreçat a la Direcció del centre, i haurà de contenir com a mínim: 

 identificació de la persona o persones que el presenten; 

 informació de contacte: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic 

 contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels 
desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s'han 
produït);data i signatura. 

Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements 
acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

La queixa es registrarà d’entrada i cas que l’emissor es trobi presencialment se li lliurarà una còpia amb 
el segell del registre. 
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Secció 3. Tramitació i resolució de les queixes i reclamacions referents al procés educatiu que poden 
presentar l’alumnat o els representants d’aquests. 
 
La direcció del centre podrà delegar la gestió de les queixes: 

- en el/la cap d’estudis en el cas de queixes sobre el professorat 

- en el/ la Secretari/a, pel que fa al personal d’administració i serveis 
 
El primer pas serà la recollida d’informació i comprovació dels fets. La Direcció o en qui delegui 
(s’entendrà així d’ara en endavant) estudiarà la queixa i buscarà informació per comprovar-ne l’abast i la 
veracitat. 

 

Gestió de queixes sobre professorat: 
 

La tramitació en el cas d’adreçar-se la queixa a un membre del personal docent serà la següent: 

 

Trasllat de la informació 

S’informarà a l’interessat i al seu cap de departament de l’entrada de la queixa a registre i se’ls remetrà 

una còpia de l’escrit. 

Recollida d’informació 

L’ instructor designat pel cas es reunirà amb el docent i demanarà que li exposi la seva versió dels fets. 

Si el docent ho desitja, podrà assistir el/la cap de departament. En aquest estadi es podria considerar 

convenient suggerir al professor que parli amb la persona que presenta la queixa per mirar de 

resoldre el problema. 

En cas que la queixa hagi estat presentada per un grup d’alumnes, el/la cap d’estudis es podrà reunir 

amb el delegat i el sotsdelegat del(s) grup(s) en qüestió i, si ho considera necessari, amb els d’altres 

grups del mateix professor. Així mateix podrà demanar al docent que presenti documentació rellevant 

com podria ser la programació, els plans de classe, materials d’avaluació ... Si detecta que la queixa no 

és aplicable a la resta de grups, es posarà en contacte, oralment o per correu electrònic, amb la persona 

que ha presentat la queixa per comunicar-li totes les accions dutes a terme i fer-li saber que no s’han 

detectat mes indicis dels fets denunciats. 

Amb tota la informació necessària, l’instructor convocarà de nou al professor i, si aquest ho demana, al 

seu cap de departament. 

Cas que el problema sigui atribuïble a la competència o actitud del docent, se li proposaran els canvis 

oportuns oferint alhora l’ajuda que pugui necessitar per dur-los a terme. 

 

Comunicació a l’emissor 

El/la cap d’estudis contactarà amb l’emissor de la queixa per informar-li de les accions dutes a terme i 

la solució adoptada o, cas que es produeixi desestimació, aquesta serà motivada i es farà constar a 

l’escrit el règim de recursos aplicables si no estan d’acord amb la resolució adoptada. 

El centre arxivarà de manera conjunta tota la documentació relativa al procediment per tal que quedi 

a disposició de la Inspecció d’Ensenyament o de qui legítimament la pugui voler consultar. 
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Secció 4. Queixes i reclamacions degudes al procés de relacions personals o laborals que poden 
presentar l’alumnat o els representatns d’aquest, professorat o PAS. 
 

Gestió de queixes sobre membres del PAS: 
 

La tramitació en el cas d’adreçar-se la queixa a un membre del PAS serà la següent: 

 

Trasllat de la informació 

De manera similar a les adreçades al personal docent, es comunicarà al treballador la recepció de la 

queixa i se li lliurarà una còpia de la mateixa. 

Recollida d’informació 

Se li demanarà al treballador que expliqui la versió dels fets objecte de la queixa. 

 

Comunicació a l’emissor 

El/la secretari/a contactarà amb l’emissor de la queixa per informar-li de les accions dutes a terme i la 

solució adoptada o, cas que es produeixi desestimació, aquesta serà motivada i es farà constar a 

l’escrit el règim de recursos aplicables si no estan d’acord amb la resolució adoptada. 

El centre arxivarà de manera conjunta tota la documentació relativa al procediment per tal que quedi 

a disposició de la Inspecció d’Ensenyament o de qui legítimament la pugui voler consultar. 

 

 
Secció 5. Queixes i reclamacions degudes al desenvolupament del servei o genèriques 

 

Gestió de queixes sobre qualificacions finals lliures o oficials: 

 

Pel que fa en concret a les queixes relatives a qualificacions finals tant lliures com oficials, s’aplicarà el 

que estableix l’ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, (DOGC 13.2.2009)  per la qual s'organitzen les 

proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de 

règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes, concretament al seu art.14: 

 

Article 14 

Reclamacions 

 

El centre ha d'establir un dia en què els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. 

L'alumne/a pot reiterar la reclamació en un escrit adreçat al/a la director/a i presentat el mateix dia o 

l'endemà. 

Per resoldre aquestes reclamacions se segueix la tramitació següent: 

 

a. El/la director/a trasllada la reclamació al departament corresponent per tal que, en una 

reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha fet d'acord amb els criteris 

d'avaluació establerts pel departament. Si aquest consta només d'un o dos membres, 

s'ampliarà, en aquest cas, fins a tres, amb els/les professors/professores que el/la 

director/a designi. Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar 

al llibre d'actes del departament. 

 

b. El/la director/a del centre, vista la proposta del departament, resol la reclamació que serà 

notificada a la persona interessada, amb indicació del termini i l'òrgan davant el qual pot 

presentar reclamació. En cas que s'accepti la resolució, es modifica l'acta d'avaluació 

corresponent mitjançant una diligència signada pel/per la director/a. 
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c. Aquesta resolució pot ser objecte de nova reclamació davant la direcció general 

competent, mitjançant escrit de la persona interessada presentat al servei territorial 

corresponent o al Consorci d'Educació de Barcelona, a través de la direcció del centre, en el 

termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació de la resolució. 

Poden presentar reclamació tant l'alumne/a, com el/la candidat/candidata de règim lliure 

(o els seus representants legals, si és menor d'edat), com el/la professor/a responsable de 

la qualificació impugnada. 
 

d. El/la director/a tramet al servei territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona aquestes 

reclamacions juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l'acta de la 

reunió en la qual s'hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i 

qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, 

consideri pertinent d'adjuntar-hi. 
 

e.  Un cop informades per la Inspecció, el servei territorial o el Consorci d'Educació de 

Barcelona, han de trametre aquestes reclamacions a la direcció general competent, abans 

de deu dies, amb tota la documentació i l'informe de la Inspecció. Aquest informe 

contindrà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com 

el fons de la qüestió reclamada. Si de l'informe i de la documentació es desprèn la 

conveniència de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, la direcció general 

competent encarregarà aquesta tasca a una comissió formada per un/a professor/a del 

centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, 

proposat pel/per la director/a, un/a professor/a d'un altre centre i un/a inspector/a, 

proposats per la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació. D'acord amb l'informe de 

la Inspecció i, si escau, de la comissió, la Direcció General resoldrà definitivament, abans de 

10 dies, amb notificació a la persona interessada i, si escau, amb els efectes previstos al 

punt b). 
 

Per tal que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que el/la professor/a mantingui un registre de 

tots els elements que ha emprat per qualificar i que el conservi al centre, o que hagi retornat a l'alumnat 

o candidat/candidata de règim lliure tots els elements escrits. 

 

Gestió de queixes sobre qualificacions d’avaluació continuada: 

Les queixes sobre qualificacions d’avaluació continuada que es produeixin en el moment de la publicació 

de les mateixes seran estudiades i resoltes pels mateixos professors que les han atorgat. 

Si l’alumne no està d’acord amb la resolució pot adreçar de nou la queixa a la direcció del centre, per 

escrit i en un termini màxim de 48 hores (2 dies hàbils) a partir de la comunicació de la qualificació. Les 

reclamacions més enllà d’aquest termini no podran ser acceptades. 

A partir d’aquest moment es seguirà el procediment previst a l’art.14 de l’ORDRE EDU/34/2009 detallat 

a l’apartat anterior. 

 
Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l'exercici professional de 
personal del centre 
 

Procediment sancionador personal docent: 

 

El/la cap d’estudis farà un seguiment del professorat que hagi estat afectat per una queixa per tal de 

valorar si el problema persisteix. Si aquest fos el cas, el/la director/a convocarà una reunió amb el 

professor, per exposar-li la situació així com informar-lo de les possibles accions a partir d’aquest 

moment. 

En aquest punt, si el/la director/a ho considera convenient i justificat, pot proposar la incoació d’un 

expedient contradictori i no disciplinari a l’empara de l’art 10.1 c) i d) del DECRET 155/2010, de 2 de 
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novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, que 

es reprodueix a continuació: 

 

 

Article 10 

Funcions específiques com a cap del personal del centre 

 

10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l'ordenament 

atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques següents: 

... 

a. Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la 

remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts 

reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d'incompetència per a la funció docent 

palesada en el primer any d'exercici professional, i també en els supòsits d'incapacitat 

sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d'acord amb el procediment 

que estableix el Departament. La motivació de la proposta s'ha de basar en les constatacions 

fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l'avaluació de 

l'exercici de la docència. 

 

b. Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció 

del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de 

l'avaluació de l'activitat docent, d'acord amb el procediment que estableix el Departament. La 

motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en 

exercici de les seves funcions o en el resultat de l'avaluació de l'exercici de la docència. 

 

Així mateix i com assenyala l’art 12 del mateix DECRET 155/2010, el/la director/a té assignades altres 

atribucions en matèria de personal que son aplicables al protocol en resposta a queixes, denúncies i 

reclamacions i que son: 

 

Article 12 

Altres atribucions en matèria de personal 

 

12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 

disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l'article 117 del Text únic de la Llei de funció 

pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d'octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que s'hi corresponen d'acord 

amb la regulació laboral. 

 

12.2 Les faltes a què fa referència l'apartat anterior se sancionen d'acord amb la normativa 

disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de 

l'Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha 

d'adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot cas 

l'audiència de la persona interessada. Les resolucions sancionadores que s'emetin s'han de comunicar 

als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la 

direcció del centre es pot interposar recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials del 

Departament d'Educació o de l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona o, quan 

correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General del Departament 

d'Educació. 

 
12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d'incoació d'expedient disciplinari 

per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus 
deures i obligacions, així com la proposta d'incoació d'expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa 
referència l'article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, si escau, l'òrgan competent pugui adoptar 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=563091&language=ca_ES&newLang=ca_ES
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mesures cautelars d'acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l'adopció de 
mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per  

 
garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de 
tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se li hauran d'assignar tasques 
complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l'horari afectat per les mesures 
organitzatives provisionals. 

 
 

Procediment sancionador membres del PAS: 
 
El/la Secretari/a farà un seguiment del membre del PAS que hagi estat afectat per una queixa per tal de 
valorar si el problema persisteix. Si aquest fos el cas, el/la director/a convocarà una reunió amb el 
treballador, per exposar-li la situació així com informar-lo de les possibles accions a partir d’aquest 
moment. 
 
En aquest punt, si el/la director/a ho considera convenient i justificat, pot proposar la imposició d’una 
sanció o la incoació d’un expedient disciplinari, potestat que li correspon com a cap immediat del 
personal del centre, a l’empara de l’art 12 (anteriorment reproduït) del DECRET 155/2010, de 2 de 
novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=563091&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=563091&language=ca_ES&newLang=ca_ES
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ANNEX 1 
 

PROCEDIMENT SANCIONADOR 
Faltes greument perjudicials per a la convivència del centre 
(LEC, arts. 30 al 38 / Decret 102/2010, arts. 23 al 25.) 
 
 

A. PROCEDIMENT ORDINARI: 
 
Coneixement dels fets  ------------------------   Prescripció als 3 mesos de la seva 
comissió. 
 
 
El director/a acorda incoar expedient disciplinari, designa un/a docent la instrucció de 
l‟expedient (1), n‟informa l‟alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els 
progenitors o tutors legals. 
  

 
------------------------------------- En incoar l‟expedient el director/a pot 
aplicar, 

de manera excepcional, mesures 
provisionals (2) 

   
 
L‟instructor/a practica les actuacions que considera pertinents per l‟esclariment dels 
fets així com per la determinació de les persones responsables. 
 
   
 
L‟instructor/a elabora proposta de resolució provisional. 
 

-------------  L‟instructor/a escolta l‟alumnat afectat (i els pares o tutors 
legals, si  

      escau) i els dóna vista de „expedient completat fins a la 
proposta de  
      resolució provisional (tràmit de vista i audiència), per tal que 
puguin  
      manifestar la seva conformitat amb allò que en l‟expedient 
s‟estableix  
      i es proposa o hi puguin formular al·legacions. (3) 

 
L‟instructor/a formula proposta definitiva de resolució. 
 
 
El Director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui. (4) 
 
 
El Director/a notifica a alumnat/pares la resolució adoptada.(5) 
 
 
Possible presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els ST.(6) 
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B. PROCEDIMENT ABREUJAT: 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 
l‟alumne/a, i la seva família en els i les menors d‟edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels 
fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de 
quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l‟acceptació de la sanció per part de 
l‟alumne/a i, en els i les menors d‟edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 
(1) A l‟expedient: 

 - S‟estableixen els fets, i la responsabilitat de l‟alumnat implicat. 
- Es proposa la sanció, així com, si escau les activitats d‟utilitat social per al centre i, en el seu 
cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 
afectats per l‟actuació que se sanciona. 
 

L'instructor/a en el qual es doni alguna de les circumstàncies assenyalades per l‟article 28 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s‟haurà 
d‟abstenir d‟intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director o directora del centre, el qual 
resoldrà el que sigui procedent. També les persones interessades poden promoure la recusació de 
l‟instructor/a si es donen els casos previstos en l‟article 28 de la llei 30/1992. 

(2) Per tal d‟evitar perjudicis majors a l‟educació de l‟alumnat afectat o a la de la resta d‟alumnat del 

centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió 
provisional d‟assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l‟expedient. Aquesta suspensió pot 
comportar la no-assistència al centre. Altrament, l‟alumne/a haurà d‟assistir al centre, però no podrà 
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d‟assistència a 
classe. En tot cas, en la suspensió provisional d‟assistència a classe, que s‟ha de considerar a compte de 
la sanció, s‟han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

(3) El termini per realitzar el tràmit de vista d‟expedient, de la realització del qual n‟ha de quedar 

constància escrita, és de 5 dies lectius i el termini per formular al·legacions és de 5 dies lectius més. 

(4) Per garantir l‟efecte educatiu de l‟aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir 

temporalment al centre en les etapes d‟escolarització obligatòria es procurarà l‟acord del pare, mare o 
tutor o tutora legal. Quan no s‟obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà 
motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d‟inhabilitació definitiva per cursar estudis en el 
centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l‟alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El 
Departament d'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 
directament la nova escolarització de l‟alumnat en qüestió. 

(5) Un cop resolt l‟expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de 

l‟alumnat afectat si és major d‟edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En 
qualsevol cas, la direcció del centre ha d‟informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 
s‟han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 
mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

(6) Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar 

recurs d‟alçada, en el termini màxim d‟un mes a comptar de l‟endemà de la seva notificació, davant e l 
director o la directora dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
Contra les resolucions del director o de la directora dels centres privats sostinguts amb fons públics es pot 
presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials. 

 

 

 



  

Nom arxiu: NOFC Versió: 4 
Pàg. 74 de 76 Elaborat per: Equip directiu Data: 25/02/15 

Aprovat per: Consell escolar 
Data d’aprovació: 10/10/2018 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 
Règim disciplinari. Principis generals d’actuació i aspectes formals previstos en garantia 
dels drets de les persones (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d‟educació. LEC) 

 

 
Principis generals d’actuació: 
1. Cap alumne/a podrà ser sancionat per conductes diferents de les tipificades en la LEC 

(faltes greus) o en les NOFC (Principi de “tipicitat”). 
2. Interdicció de privar l‟alumnat de l‟exercici del dret a l‟educació ni, en l‟educació obligatòria, 

del dret a l‟escolarització. 
3. Prohibició d’imposar sancions contràries a la integritat física i a la dignitat personal de 

l‟alumne/a. 
4. La resolució de conflictes, que s‟ha de situar en el marc de l‟acció educativa, té per finalitat 

contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 
5. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s‟han d‟ajustar als principis i 

criteris següents:  
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d‟assegurar el compliment 
dels deures dels afectats. 
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació 
per a l‟alumnat i el professorat. 
c) Han d‟emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

6. Les mesures correctores i sancionadores han d‟incloure, sempre que sigui possible, 
activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

7. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i 
socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat 
contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les 
conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s‟ha 
d‟ajustar al que disposa aquesta llei (LEC) 

8. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el 
material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que 
hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos 
o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

9. Es poden corregir i sancionar conductes realitzades dins del recinte escolar o durant la 
realització d‟activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i 
transport escolar o d‟altres organitzades pel centre. 

10. Es poden corregir i sancionar conductes que, encara que dutes a terme fora del recinte 
escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin altres 
companys o altres membres de la comunitat educativa. 

11. Gradació de les mesures correctores i de les sancions d‟acord amb circumstàncies que 
puguin disminuir o augmentar la gravetat de l‟actuació de l‟alumnat (circumstàncies 
atenuants i/o agreujants). En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l‟article 37.1 
de la Llei d‟educació s‟han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores 
s‟han d‟acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància 
personal o social de terceres persones que resultin afectades per l‟actuació a corregir. 

12. Obligació d‟instruir expedient disciplinari per a imposar sancions per conductes greument 
perjudicials per a la convivència del centre. 
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Aspectes formals previstos en garantia dels drets de les persones durant la 
instrucció d’un expedient disciplinari: 
1. Necessitat d‟incoar un expedient disciplinari 
2. Necessitat de comunicar la incoació de l’expedient als interessats.. 
3. Dret a la recusació de l’instructor de l‟expedient si es donen les causes legals per a fer-

ho. 
4. Necessitat del tràmit de vista i audiència (els interessats tenen el dret a conèixer el 

contingut de l‟expedient – “Vista”- i a ser escoltats –“audiència”. 
5. Dret a presumpció d’innocència i a la no obligació de declarar en contra d‟un mateix. 
6. Dret a la defensa, sigui a formular al·legacions o a ser escoltat en el procediment. 
7. Dret a la prova, en el sentit de proposar i que li siguin admeses i es practiquin els mitjans 

proposats per l‟expedientat per a la seva defensa.  
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ANNEX 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Informar, 

comunicar i gestionar 

el coneixement  

MAPA DE PROCESSOS  - EOI DEL MARESME 

PROCESSOS  
ESTRATÈGICS 
 

 

 

PROCESSOS CLAUS 

 

 

 

PROCESSOS DE SUPORT 

 

 

  

 

 Aquest mapa de processos determina l’abast del SGQ de l’EOI del Maresme.  

 Les interrelacions dels processos es troben especificades en cadascuna de les fitxes de procés.  

 Els procediments associats a cadascun d’aquests processos es troben detallats a les corresponents fitxes de procediments.  

 Tant les fitxes de procés com les dels procediments associats es troben a la carpeta Qualitat de la intranet del centre, anomenada “Públic”. 

1. Elaborar i revisar 

documents 

estratègics (PEC, 

NOFC, PGA, pressupost) 

2. Desenvolupar, 

aplicar i revisar el 

sistema de gestió 

 

7. Gestionar 

l’organització 

acadèmica 

4. Gestionar 
l’admissió dels 

alumnes i altres 
tràmits 

administratius 

5. Gestionar el 

desenvolupament de 

l’ensenyament i 

l’aprenentatge 

6. Gestionar la 

satisfacció de la 

comunitat educativa 

8. Gestionar els 

recursos  TIC - TAC  

9. Gestionar els 

recursos 

econòmics i 

materials 

10. Gestionar les 

activitats culturals 
11. Gestionar el 

manteniment de les 

instal·lacions i la 

prevenció de riscos 

12. Gestionar el 

recursos humans 
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ANNEX 3 
 

PLA DE QUALITAT 
 

L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme forma part del Projecte de Qualitat i Millora 
Contínua (PQiM) del Departament d’Ensenyament des del curs 2013/2014. 

 
POLÍTICA DE QUALITAT DE L’EOI DEL MARESME 

 
L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme considera la qualitat un factor essencial per 
aconseguir l’excel·lència i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció 
que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en 
revisió permanent per asegurar-ne l’adequació. Per aquesta raó, la nostra escola forma 
part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua. En conseqüència, i d’acord amb la 
normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de 
Qualitat liderada per l’equip directiu de l’escola és: 
 

 Contribuir a la millora dels objectius estràtegics per a l’ensenyament reglat 
marcats pel Departament d’Ensenyament: millorar els resultats acadèmics, 
millorar la cohesió social i millorar la confiança dels grups d’interès. 

 

 Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès.  
 

 La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta. 
 

 Complir els requisits legals i reglamentaris.  
 

L’EOI del Maresme té un projecte global i integrador, amb uns objectius comuns de 
manera que tothom tingui l’oportunitat de responsabilitzar-se d’iniciatives i de tasques 
diverses que contribueixin a la millora continuada del funcionament del centre.  
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ANNEX 4   

  ANÀLISI DAFO EOI MARESME 

AMENACES OPORTUNITATS 

 
1. Dificultat per trobar aparcament gratuït i estació 

de tren lluny de l’escola. 
2. No correspondència entre la certificació de les EOIs 

i altres certificacions ( p.e, exàmens de Cambridge, 
de l’Aliança Francesa, del Goethe Institut, etc.) 

3. Desconeixement per part d’alguns alumnes del 
funcionament de les EOI, la qual cosa pot crear 
falses expectatives.  

4. Nombre d’alumnes per classe sovint massa elevat 
per fer una atenció individualitzada adequada.  

5. Dificultat d’una part de l’alumnat per 
compatibilitzar l’horari laboral amb l’horari lectiu 
de l’EOI. 

6. Impossibilitat de fraccionar el pagament de la 
matrícula.  

7. Descens en el nombre de matriculacions. 
8. Possibilitat de que els instituts actuïn com a 

centres certificadors.  
9. Dificultat per cobrir les baixes, llicències i vacants 

del personal del centre. 
10. Dificultat per treballar amb diferents aplicatius a la 

vegada, i amb la plataforma informàtica externa 
del Dept. d’Ensenyament (empresa DIAL S.L.) 
 

1. Bona ubicació al centre de la ciutat. 
2. Alumnes motivats per a aprendre idiomes per 

diverses raons (pel fet que Mataró es troba a una 
regió turística, per motius professionals, etc) 

3. Possibilitat de treballar amb altres entitats i 
institucions culturals de la zona. 

4. Valoració positiva del centre per part de la ciutat i 
la comarca. 

5. Oferta pública i reglada única de cursos de 
francès a la zona educativa.  

6. Bona relació del centre amb els Serveis 
Territorials del Maresme-Vallès Oriental.  

DEBILITATS FORTALESES 

 
1. Poca implicació dels alumnes en l’Associació 

d’alumnes de l’escola i les seves tasques. 
2. Poca predisposició dels alumnes per treballar fora 

de l’aula, sobretot en nivells més alts i en tasques 
productives que exigeixen un nivell cognitiu més 
elevat.  

3. Xarxa WIFI massa lenta o inestable.  
4. Ordinadors que de vegades no tenen un rendiment 

adequat.  
 

 
1. Bon equipament,  instal·lacions i logística de les 

aules. 
2. Bona convivència dels membres de la comunitat 

educativa. 
3. Bon ambient de treball a les aules i als 

departaments. 
4. Equip directiu accessible. 
5. Millora de la gestió del centre gràcies al Projecte 

de Qualitat i Millora Contínua. 
6. Cooperació interdepartamental.  
7. Bon nivell de discussió en tots els àmbits.  
8. Capital humà valuós (professors i PAS). 
9. Bona comunicació entre els professors i el PAS.  
10. Predisposició a innovar i millorar en tots els 

aspectes. 
11. Bona disponibilitat dels professors i el PAS per 

ampliar la seva formació.  
12. Bon funcionament i implicació del personal en 

l’àmbit de prevenció de riscos laborals. 
13. Oferta àmplia i variada d’activitats culturals al 

centre.  
14. Bon banc de recursos didàctics als tres 

departaments del centre. 
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