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1.
1.1.

INTRODUCCIÓ
PRINCIPIS GENERALS

Aquestes normes desenvolupen les tasques i funcions dels membres de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Deià de Barcelona (EASD) per tal d’assolir els objectius que es proposen en el Projecte Educatiu
de Centre (PEC) i a la seva programació anual.
En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre es determinaran:

L’estructura organitzativa de govern i coordinació del centre i la concreció de les previsions del PEC
per orientar l’organització pedagògica, el rendiment de comptes al Consell Escolar amb relació a la
gestió del PEC i, si s’escau, l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

L’aprovació, revisió i actualització del PEC.
Els mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.

Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar

i sobre l' intercanvi d'informació entre el centre i l’alumnat, col·lectivament i individual, així com els
mecanismes de publicitat necessaris perquè l’alumnat pugui exercir el seu dret a ser informat.

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.

La resta d'elements necessaris per a l'organització i funcionament del centre d'acord amb el
contingut del Decret 102/2010 del 3 d’agost.

1.2

AMBIT D’APLICACIÓ

Les normes afecten a:

Els alumnes inscrits a l’escola des de la seva matriculació fins la seva baixa.

Els professors que imparteixen docència en el centre.

Personal d’administració i serveis; és a dir, personal subaltern, personal auxiliar d’administració i
personal de neteja.

Altre personal no docent que presta serveis al centre com personal de manteniment,
conferenciants, ...

Totes aquelles persones que per qualsevol motiu entrin dins el recinte escolar. També al
recinte físic de l’Escola i qualsevol altre lloc on s’hagués de desplaçar la comunitat
educativa.

1.3

APROVACIÓ I RENOVACIÓ DE LES NOFC

Aquestes normes s’aprovaran pel Consell Escolar a proposta de l’Equip Directiu i escoltat pel Claustre.
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2.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

ORGANIGRAMA DEL CENTRE
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2.2 ÒRGANS COL·LEGIATS
El Consell Escolar i el Claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat
escolar en el govern i la gestió del centre.

2.2.1 CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al
Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el
procediment d'elecció dels membres del consell.
Estructura i composició
Composició:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El director o directora, que el presideix.
El cap o la cap d’estudis.
Un o una representant de l’Ajuntament de Barcelona.
Els i les representants del professorat elegits pel claustre. (El nombre de representants del
professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del Consell).
Els i les representants de l'alumnat, elegits respectivament per ells i entre ells. ( El nombre de
representants de l'alumnat, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres
del Consell).
Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i
sense vot, i exerceix la secretaria del consell.
Un cop constituït, el Consell Escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures
educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Funcions
El Consell Escolar és un òrgan de participació i control de la gestió del centre i les seves funcions són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents una majoria.
Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del
centre amb entitats o institucions.
Aprovar les normes d'organització i funcionament (NOFC) i les modificacions corresponents.
Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
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 altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’aplicaran
les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
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Funcionament
El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que
el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones
membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
Les decisions del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la
decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa
determini una altra majoria qualificada.
La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima
de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El
Consell Escolar es pot reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes
les persones membres hi estan d'acord.
Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre que
estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona membre de la comunitat educativa que
no sigui membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o
qüestió corresponent.
Renovació
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un
període de quatre anys.
El Consell Escolar es renova per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos
anys, en el primer trimestre del curs escolar. El Consell Escolar renovat s'ha de constituir abans de
finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les
persones membres del Consell Escolar les convoca el director o directora, ja que som un centre públic,
amb quinze dies d'antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el
Departament d'Ensenyament.
Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta s'ha d'ocupar per la següent candidatura votada
en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a
representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la
propera renovació del Consell Escolar. La nova persona membre s'ha de nomenar pel temps que restava
del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
En el moment que es convoquen eleccions pel Consell Escolar si hi ha més vacants que les necessàries
degut a baixes que no s’han pogut cobrir, els membres triats amb més vots seran per quatre cursos i els
què tenen menys vots ho seran pels dos cursos restants
Si la vacant que es produeix és deguda a què un membre del sector del professorat passa a ser director/a
o cap d’estudis del centre, la vacant serà ocupada per la següent candidatura votada a les darreres
eleccions. Les condicions per ocupar la plaça vacant són les mateixes que les indicades al paràgraf
anterior.
La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne
membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en
revoca la designació.
El procés electiu es desenvoluparà en el centre seguint la normativa vigent del moment. En tot cas,
aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses
candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o directora,
o persona de l'equip directiu en qui delegui, i han d'establir un període no inferior a deu dies entre la
convocatòria de les eleccions d'un sector i el dia de les votacions.
Elecció dels representants dels diferents sectors
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Poden ser representants:
1.
2.
3.
4.

Tots els professors que presten serveis al centre.
Tots els alumnes matriculats al centre excepte els que han estat objecte de sanció per conductes
greument perjudicials per a la convivència durant el curs en què es du a terme el procés electoral
o en l’ immediatament anterior.
Tots els membres del personal d’administració
Representant de l’Ajuntament de Barcelona

Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet el vot per delegació o per correu.
Cada elector pot votar un nombre màxim de candidats igual al nombre de representants a elegir en aquell
sector.
Si el nombre de candidats és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector són
elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un professor o membre del PAS, ha
d’assumir la representació. Si és un alumne i no vol assumir la representació, serà el següent de la llista
que ho accepti. Si cap d’ells vol assumir-la, el lloc quedarà vacant fins a la propera convocatòria.
Si es produeix una situació d’empat en la votació del sector del professorat que suposi que hi ha dos
professors/es candidats/es per ocupar una plaça, es produirà una segona votació per triar quina de les
dues persones candidates és elegida per ocupar la plaça del Consell Escolar. Aquests votació serà
immediatament després del recompte dels vots.
Si la situació d’empat és entre el sector d’administració i serveis (PAS) se seguirà el mateix procediment
que pel professorat.
Finalment quan aquesta situació s’esdevingui entre el sector alumnat es reunirà a les persones afectades i
se’ls consultarà quina d’elles vol ocupar la plaça. S’hi ha acord s’estendrà una acta a on quedi constància,
si no hi ha acord es realitzarà un sorteig davant de dos testimonis del sector alumnat i del director/a del
centre.
Elecció representants de l’alumnat, PAS
El director del centre establirà el dia i les hores de les votacions, afavorint i garantint l’exercici del dret de
vot.
Elecció representants del professorat
L’elecció es farà mitjançant un Claustre extraordinari amb aquest únic punt en l’ordre del dia.
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2.2.2 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. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o
directora del centre.
Correspon al claustre:
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 resultats.
f)
Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar.
g)
Donar suport a l'equip directiu, en el compliment de la programació general del centre.
h)
Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació
administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al Consell Escolar del
centre, amb l'única excepció del professorat substitut, que no és elegible.
i)
Formar part, si s’escau, de comissions de treball per a l'estudi de temes específics, i determinarne l'àmbit d'actuació i les funcions que se'ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes
a la resta del claustre.
j)
Reunir-se preceptivament a l' inici i al final de curs, i sempre que el convoqui el director o directora
del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres.
El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat 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 i g de l'apartat 2 de l’article 146 de la L.E.C.

2.2.3 COMISSIONS ESPECIALITZADES
En el centre es constitueixen o es poden constituir diverses comissions per a desenvolupar treballs
específics dins de l’escola.
Comissions de treball
Es poden constituir comissions específiques d'estudi i informació en el si del Consell Escolar a les quals
se’ls encomana aportacions i propostes concretes al plenari del consell.
En aquestes comissions s'hi ha d'incorporar la direcció del centre o, en la seva representació, un altre
òrgan unipersonal de direcció, professor o professora, alumne o alumna
L’escola, com a centre de titularitat pública comptarà amb una comissió econòmica, integrada, com a
mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas, l'administrador o
administradora, un professor o professora i un o una representant dels i de les alumnes.
El Consell Escolar pot autoritzar que s'incorporin d'altres persones membres de la comunitat educativa a
una comissió quan sigui d'interès per als objectius de la comissió.

REVISIÓ:
DATA:
Pàgina:
CODI: DEIA_PE1_Qualitat_NOFC

Realitzat:
28.01.2020 Revisat:
11de 83 Aprovat:

Prof.

Ricard Roura

Director

Ricard Roura

Consell Escolar

Anna Solé

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

NORMATIVA DE ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

Comissió econòmica
La comissió econòmica supervisarà la gestió econòmica del centre i formularà, d'ofici o a requeriment del
consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.
Aquesta es constitueix dins del Consell Escolar del centre i està constituïda per:
-

El director del centre.
Secretari/a.
Dos professors/es del Consell Escolar.
Dos alumnes del Consell Escolar

- Comissió permanent
Es reunirà quan sigui necessari a fi de decidir sobre qüestions de caràcter urgent, que no permetin la
convocatòria d’un Consell Escolar ordinari i podrà assumir els encàrrecs i funcions que el plenari li
encomani.
Aquesta es constitueix dins del Consell Escolar del centre i està constituïda per:
-

El director del centre.
Dos professors/es del Consell Escolar.
Dos alumnes del Consell Escolar

- Comissió de convivència
Les seves funcions seran interpretar les qüestions que es puguin plantejar referides a normes de
convivència de les NOFC i analitzar i fer propostes de resolució em en cas de les conductes contràries a
les normes de convivència i a faltes de l’alumnat.
Aquesta es constitueix dins del Consell Escolar del centre i està constituïda per:
-

El director del centre.
Dos professors/es del Consell Escolar.
Dos alumnes del Consell Escolar

- Comissió de qualitat
La Comissió de Qualitat representa l’òrgan fonamental per poder dur a terme amb eficiència i eficàcia, les
estratègies i la metodologia del Sistema de Gestió de Qualitat del centre, recolzant les actuacions de
l’equip directiu del centre i del coordinador de qualitat.
La Comissió proposa actuacions a seguir, d’acord amb la política de qualitat planificada i programada als
òrgans unipersonals i col∙legiats de l’escola, en l’àmbit de les seves competències.
La Comissió de qualitat estarà formada per les següents persones:
a) Director i un altre membre de l’equip directiu
b) El coordinador de qualitat
c) Professor/s nomenats pel director a proposta del coordinador de qualitat.
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Són competències de la comissió de qualitat:
a) Establir els objectius de qualitat, d’acord amb el Pla Estratègic del centre.
b) Difondre la política de qualitat del centre.
c) Fer el seguiment del Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) i vetllar la seva implantació de forma
progressiva.
d) Planificar les auditories i fer l’anàlisi del resultat, d’aquestes.
e) Analitzar les possibles no conformitats del SGC.
f) Proposar accions de millora, incloent‐hi les correctives i les preventives, quan s’escaigui.
g) La comissió de qualitat impulsarà Plans de millora per tal que a partir d’una autoavaluació de l’escola es
detectin els elements a millorar amb un disseny d’objectius i indicadors.
h) Els Plans de Millora seran responsabilitat del director/a del centre i el coordinador/a de qualitat i
nomenaran Equips de millora que desenvolupin els diferents aspectes del Pla de millora.

2.3

ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’escola i les persones que el formen han de treballar
coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu
la gestió del projecte de direcció.
Està format pel director/a que el presideix, el o la sots directora, el secretari/a, el o la cap d’estudis i
l’administrador/a

2.3.1 DIRECTOR/A
Correspon al director:
1. Ser responsable de l'organització, el funcionament i l'administració del centre, exercir-ne la
direcció pedagògica i ser cap de tot el personal.
2.
3.
4.
5.

Nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció. També li correspon
l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre i la renovació d’aquestes
funcions.
Respondre del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels projecte educatiu, d’acord amb
el projecte de direcció, i retre comptes davant el Consell Escolar i l’Administració educativa que
avaluarà l’acció directiva i el funcionament del centre.
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.
Ser el responsable del procés estratègic, estratègia i planificació segons el sistema General de
Qualitat (SGQ) del centre

Funcions de representació:
1. Representar el centre.
2. Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre.
3. Presidir el Consell Escolar, el Claustre del professorat i els actes acadèmics del
centre.
4. Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i vehicular al centre
els objectius i les prioritats de l'Administració.
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5.
6.

Coordinar els intercanvis nacionals i internacionals amb altres escoles tant per professors com a
alumnes. Per exemple convenis Erasmus o altres similars.
Formar part de la Comissió de Coordinació General de l’ESDAP (Seguint les normes d’organització
d’aquesta)

Funcions de direcció i lideratge pedagògics:
1.
Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.
2.
Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte
educatiu i garantir-ne el compliment.
3.
Assegurar l'aplicació, 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.
4.
Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació en les
activitats del centre d’acord amb la legislació vigent.
5.
Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.
6.
Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de
treball del centre i les modificacions successives.
7.
Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l'article 124.1 i
presentar les propostes a què fa referència l'article 115 de la L.E.C.
8.
Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació general
anual.
9.
Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment,
dels acords de coresponsabilitat.
10. 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.
11. Coordinar les accions formatives dins del professorat
Funcions de lideratge de la comunitat escolar:
1.
Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries
corresponents.
2.
Assegurar la participació del Consell Escolar.
3.
Establir canals de relació l’alumnat a través de les tutories.
Funcions relatives a l’organització i la gestió del centre:
1.
Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-ne
l'aplicació.
2.
Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu.
3.
Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.
4.
Visar les certificacions.
5.
Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del
centre.
6.
Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat.
7.
Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar com a òrgan
de contractació.
8.
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.
9.
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.
10. 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
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l' exercici de les seves funcions,
és autoritat competent per a defensar l' interès superior dels alumnes.
Formular, quan s’escaigui, la proposta inicial del PEC i les modificacions i adaptacions
corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa i impulsar,
d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels
acords de coresponsabilitat.
Assegurar l’aplicació, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.
Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes de funcionament i organització del centre i dirigirne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats en el projecte educatiu i
impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre.
Proposar d’acord amb el PEC i les assignacions pressupostàries, la relació dels llocs de treball del
centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis d’alguns llocs
de treball.
Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació anual i
vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte
educatiu i garantir-ne el compliment.
Gestionar el professorat, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’ Educació.
Elaborar la programació general anual i la memòria anual.

2.3.2 CAP D’ESTUDIS
El o la cap d' estudis és nomenat/da pel director/a del centre, per un període no superior al del mandat de
la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.
Correspon al o a la cap d' estudis:
1.
Impulsar, coordinar i dinamitzar l’elaboració del PEC i del PCC, d’acord amb l’equip directiu.
2.
Vetllar, conjuntament amb les coordinacions de CF del centre perquè s’aprovi un desplegament i
una concreció dels currículums coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
3.
Assegurar l’aplicació del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió i
també tots els altres plantejaments educatius del PEC recollits en el projecte de direcció.
4.
El o la cap d' estudis substitueix el director o directora en cas d' absència, malaltia o vacant.
5.
Exercir funcions d’organització i de coordinació. Aquestes funcions s' exerceixen en el marc de
l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.
6.
Determinar les necessitats i expectatives de formació de les persones del centre, en relació al
7.
Projecte Educatiu, i elaborar els Plans per assolir-les.
Funcions d’organització:
1.
2.

Coordinar i organitzar l’activitat escolar dels Cicles Formatius i dels Estudis Superiors de disseny
segons les normatives i directrius de l’ESDAP (Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny)
Coordinar les activitats escolars reglades, les activitats escolars complementàries i elaborar
l’horari escolar, la distribució de grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa
de l’activitat acadèmica i havent escoltat les demandes del claustre.

Funcions de coordinació:
1.
2.

Coordinar diferents nivells educatius de l’escola,
Coordinar els diferents departaments acadèmics.
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2.3.3 SECRETARI/A
El secretari o la secretària és nomenat/da pel director del centre, per un període no superior al del mandat
de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer.
Correspon al secretari o a la secretària:
a)
Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa.
b)
Les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d' aquells altres
òrgans col·legiats en què les normes d' organització i funcionament del centre així ho estableixin.
c)
Aixecar l’acta de les reunions de l’equip de direcció, del claustre de professors i del Consell
Escolar i donar fe dels acords presos.
d)
Estendre les certificacions i els documents oficials que emeti l’escola amb el vist-i-plau del
director/a.
e)
Vetllar el procés de preinscripció i matriculació i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents.
f)
Responsabilitzar-se de les funcions del personal d’administració i serveis del centre.
g)
Qualsevol altra que, dins el seu àmbit de competències li sigui encarregada pel director.

2.3.4 SOTSDIRECTOR/A – COORDINADOR/A PEDAGOGIC/A
El o la sotsdirectora és nomenat/da pel director/a del centre, per un període no superior al del mandat de
la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.
Correspon al sotsdirector o la sotsdirectora:
Coordinar les activitats de comunicació, promoció, artístiques i culturals de l’escola entre les quals hi ha:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les exposicions que es realitzin a l’escola.
Els tallers, workshops... que des dels diferents nivells educatius de l’escola s’hagin previst realitzar
a la programació general anual.
Fer i actualitzar els protocols de les activitats dins de l’àmbit que li correspon: tallers, activitats
escolars, exposicions...
Els encàrrecs exteriors per part d’entitats que tinguin un conveni de col·laboració amb l’escola.
Ser el responsable de les relacions de l’escola amb l’exterior
Coordinar i promocionar les activitats de l’escola cap al seu entorn immediat.

2.3.5 ADMINISTRADOR/A
El o l’administradora és nomenat/da pel director del centre, per un període no superior al del mandat de la
direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.
Correspon a l’administrador:
1.
Elaborar el projecte de Pressupost Anual.
2.
Gestionar l’assignació pressupostària d’acord amb el pla anual del centre.
3.
Fer els pagaments d’acord als pressupostos aprovats.
4.
Col·laborar i gestionar la contractació de béns i serveis dins els límits establerts per l’
Administració educativa.
5.
Obrir i mantenir, juntament amb el director, els comptes necessaris amb les entitats financeres.
6.
Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre.
7.
Ser l’ interlocutor amb les diferents empreses de serveis que el centre té contractats i vetllar
perquè els seus serveis s’adeqüin al que s’ha pactat.
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10.
11.

Vetllar i gestionar els processos de contractació de personal d’acord a l’equip directiu. Aquí es
contempla la contractació dels models utilitzats a diferents matèries.
Vetllar, gestionar i coordinar els serveis que l’escola ofereix a l’alumnat. Taquilles, servei de
reprografia, bar, biblioteca...
Qualsevol altra que, dins el seu àmbit de competències li sigui encarregada pel director.
Gestionar les compres de material mobiliari i equipament del centre i el seu manteniment.

2.4

ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ

8.
9.

Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o
especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de l'aplicació del
projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d'equips docents i de departaments. De l'exercici de
les seves funcions responen davant de l'equip directiu.
El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s'ha d'estendre, com a mínim, al curs escolar
sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora.
La direcció del centre pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal de coordinació abans que no
finalitzi el termini pel qual va anomenar-se, tant a sol·licitud de la persona interessada com per decisió
pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.
El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent, i informa al consell escolar i
al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents.
A partir de l' inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan
unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui 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.

2.4.1 COORDINADOR/A DE TUTORIA
Correspon al coordinador de tutoria:
1) La redacció i revisió del PAT per presentar-la a l’Equip directiu i d’acord amb el Consell Escolar
aprovar-la
2) La coordinació dels tutors
3) Convocar les reunions de tutoria que facin falta per al seu desenvolupament
4) Coordinar i realitzar les enquestes de satisfacció entre l’alumnat i el professorat d’acord amb el
coordinador de qualitat.
5) Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà,
després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació General Anual del Centre.
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2.4.2 COORDINADOR/A DE CICLES FORMATIUS
Correspon al coordinador de cicles:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

L’organització del calendari juntament amb la direcció del centre, proposta de l’ordre del dia i
elaboració de les actes de les reunions dels diferents equips docents dels cicles formatius de grau
superior.
La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques, recursos didàctics
i elements d’avaluació.
La coordinació de tutors de cicles.
La Coordinació en l’organització, tutorització, desenvolupament i lliurament dels projectes finals.
La coordinació pedagògica amb altres nivells educatius.
Responsabilitzar-se de l’organització i la documentació de les proves d’accés als Cicles Formatius
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà,
després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació General Anual del Centre.
Qualsevol altra que, dins el seu àmbit de competències li sigui encarregada pel director.

Així mateix, des d’aquest departament didàctic s’ha de col·laborar amb l’equip directiu del centre en
l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics relacionats amb la coordinació de cicles.

2.4.3 COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC/A
Correspon al coordinador lingüístic.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

L’organització del calendari, proposta de l’ordre del dia i elaboració de les actes de les reunions de
la seva responsabilitat.
Responsabilitzar-se del funcionament de la biblioteca treballant en coordinació amb el director/a
del centre i amb l’administrador/a pels temes a on hi hagi gestió econòmica.
Al final dels curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de tasques a
desenvolupar en proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà, després de comentarho amb el coordinador, dins de la Programació General Anual del Centre.
Gestionar i coordinar les adquisicions de nous llibres després de fer la proposta
econòmica a l’administrador/a del centre.
Qualsevol altra que, dins el seu àmbit de competències li sigui encarregada pel director.

2.4.4 COORDINADOR/A D’INFORMÀTICA
Corresponen al coordinador d’informàtica les següents funcions:
1)
2)

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 TAC, d’acord amb l’assessorament dels
serveis educatius de la zona.
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.
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3)
4)
5)
6)
7)

Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre.
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 economico administratives del Departament d’Educació.
Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li
pugui assignar el Departament d’Educació.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà,
després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació General Anual del Centre.

2.4.5 COORDINADOR/A DE RISCOS LABORALS
Correspon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en
matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

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 i les instruccions de la direcció del centre.
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.
Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.
Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els
telèfons i l’estructura.
Revisar periòdicament els equips contra incendis com a activitat complementària a les revisions
oficials.
Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.
Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre al Consorci d’Educació de
Barcelona el model "Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”.
Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació
dels accidents que es produeixin en el centre.
Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el
control dels riscos generals i específics del centre.
Coordinar la formació dels treballadors i treballadores del centre en matèria de prevenció de
riscos laborals.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà,
després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació General Anual del Centre.
Col·laborar, si escau, amb el claustre en el desenvolupament, dins el currículum de l’alumnat, dels
continguts de prevenció de riscos.
Les seves actuacions les coordinarà i comunicarà a l’administrador/a del centre.
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2.4.6 COORDINADOR/A CULTURAL
Correspon a la coordinació cultural promoure i coordinar les actuacions en matèria de promoció cultural
del centre i, per tant:
1)
Treballar en coordinació amb el sotsdirector/a en tots els temes de promoció cultural que
desenvolupi l’escola.
2)
Promoure i organitzar les conferències generals, les exposicions i les publicacions que es fan a
l’escola.
3)
Assessorar en els diferents elements que configuren la imatge i promoció de l’escola.
4)
Promoure i gestionar l’actualització de la imatge l’escola.
5)
És l’interlocutor de l’escola, juntament amb la direcció, amb organismes de tipus cultural (FAD,
BCD, ...) per tal de potenciar-ne la seva difusió.
6)
És l’interlocutor de l’escola, juntament amb la direcció, amb els mitjans de comunicació, per tal de
donar a conèixer les activitats de l’escola.
7)
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
8)
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà,
després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació General Anual del Centre.
9)
Aquelles altres funcions que l’hi siguin encarregades pel director/a o atribuïdes per disposicions
del Departament d’Ensenyament.
10)
Gestió i manteniment de la pàgina web del centre.

2.4.7 COORDINADOR/A D’ERASMUS.
Correspon al coordinador/a de mobilitat promoure les accions que facilitin l’intercanvi i els convenis amb
altres centres educatius i, per tant:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Col·labora amb la direcció del centre en l’elaboració de convenis amb altres centres per beques
tipus Erasmus o d’altres.
Fa el cantacte amb escoles per a fer seguiments i tràmits necessaris per a les beques i convenis
realitzats
Crea i revisa anualment la normativa d’accés a les beques per part dels alumnes del centre.
Aquelles funcions que l’hi siguin encarregades pel director o atribuïdes per disposicions del
Departament d’Ensenyament.
Acull i guia als alumnes procedents d’altres escoles amb conveni.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic. La direcció del centre ho inclourà,
després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació General Anual del Centre.
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2.4.8. COORDINADOR/A DE QUALITAT
Com a centre autoritzat per desenvolupar un Pla de Qualitat i Millora Contínua el centre designa un
coordinador/a de qualitat que col·labora amb la direcció del centre en l’elaboració i manteniment de la
gestió de la qualitat del centre, i per tant:
1)
2)
3)

És nomenat per la Direcció del centre
És el responsable en el centre docent del PQiMC
Assegura l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de la Gestió de
la Qualitat.
Informa a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millora.
Assegura la sensibilització del personal envers els requisits dels alumnes, altres
persones i entitats que reben el servei que els proporciona l’Escola.
Convoca i coordina les reunions i les activitats de la Comissió de Qualitat.
Manté la integritat del Sistema de Gestió de la Qualitat
Al final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre el balanç de la feina realitzada en
aquell curs i la seva anàlisi. Aquest s’inclourà dins de la memòria anual.
l final del curs acadèmic presentarà a la direcció del centre (director/a) el projecte de les tasques
i/o actuacions a desenvolupar en el proper curs acadèmic .

4)
5)
6)
7)
8)
9)

La direcció del centre ho inclourà, després de comentar-ho amb el coordinador/a, dins de la Programació
General Anual del Centre.

2.4.9

COORDINADOR ESCOLA - EMPRESA

Les tasques del Coordinador Escola-Empresa són:













Informar i promocionar el coneixement de l’FCT i la FEL entre l’alumnat:
o Dissenyant un sistema que faciliti i reiteri la informació.
o Organitzant sessions informatives per a tot l’alumnat.
o Fent pràctiques de la gestió real de l’FCT per a cada grup, dins de FOL.
Informar i assessorar a les tutories de grup i d’FCT, col·laborant i proporcionant les eines
necessàries per a la informació de les pràctiques a l’alumnat.
Gestionar com a Coordinador de Pràctiques de l’escola l’aplicatiu BID de gestió de l’FCT i la FEL,
pel que fa a les dades del centre, els estudis impartits i el professorat implicat.
Coordinar les tasques de seguiment, avaluació i control de la fase de formació pràctica en centres
de treball, assessorant i col·laborant amb les tutories d’FCT.
Gestionar els convenis de mobilitat (pràctiques fora de Catalunya) i les sol·licituds d’exempció.
Vetllar pel seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT i de l’estada a l’empresa de l’alumnat.
Gestionar les propostes de calendari i pla de treball, arribant a un compromís per respondre a les
necessitats de l’empresa dins dels requeriments acadèmics de cada cicle, i generar tota la
documentació pertinent per a establir els convenis de la Formació en Entorn Laboral (FEL).
Recepció i arxiu de la documentació que s’ha de guardar a l’expedient de l’alumne a secretaria.
Vetllar per l’adequació de les accions de les tutories de pràctiques professionals.
Convocar i presidir les reunions amb les tutories de pràctiques.
Atendre l’alumnat en l’horari específic d’atenció.
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Coordinar la incorporació de la gestió de l’FCT a les programacions de les matèries relacionades
amb l’entorn professional.
Recerca d’empreses i contactes per aconseguir empreses per als convenis.
Mantenir les relacions oportunes amb institucions, empreses i professionals de l’àrea d’influència
dels estudis impartits en el centre, per tal de facilitar els centres de treball necessaris per a les
pràctiques de l’alumnat, la participació en esdeveniments com el Punt de Trobada (speed
networking) o la recepció d’ofertes per a la borsa de treball.
Gestionar les ofertes d’empreses, entitats i professionals.
Organitzar els cursos i seminaris que el centre porti a terme amb les institucions i entitats
col·laboradores.
Elaborar informes sobre els resultats i les incidències de les accions desenvolupades.
Fer el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de la finalització dels
estudis que hagi cursat i elaborar els informes i les enquestes corresponents.
Gestionar les ofertes de pràctiques de les empreses i la borsa de treball.
Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions escola-empresa.
Coordinar les visites de professorat i alumnat a les empreses.

2.5. CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
2.5.1 PER A L’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES
Els criteris seran els següents:
1) Seguir en primer lloc el nombre d’alumnes per grup segons les indicacions establertes pel Departament
d’Ensenyament.
2) Es dividiran els grups segons les diferents etapes educatives que imparteix l’escola.
2) S’uniran grups de manera parcial o total en aquells mòduls que tinguin continguts comuns i a on el
nombre d’alumnes no sigui suficient per tal d’optimitzar recursos.
3) Els grups que es divideixin en dos per ser de taller es prioritzarà sempre que cada professor tingui mig
grup de manera independent de l’altre.
4) Si no hi ha raons d’espai els grups partits estaran en espais separats atesos per un sol professor.
5) Quan en un mateix nivell educatiu hi hagi més d’un grup es farà el repartiment de manera aleatòria.
6) La direcció pot acceptar excepcions al punt cinc s’hi ha sol·licitud d’un alumne que de manera raonada
ho exposa per escrit i és acceptat per direcció.

2.5.2 PER A LA FORMACIÓ DELS EQUIPS DOCENTS
Els criteris seran els següents:
a) Els docents impartiran preferentment els mòduls o assignatures de l’especialitat per la qual tinguin
plaça.
b) En casos que no sigui possible la direcció proposarà al docent que pels seus estudis o coneixements
pugui impartir l’assignatura.
c) En la formació dels equips docents es prioritzarà que no hi hagi repetició de professors/es en cursos
consecutius i mòduls o assignatures que comportin una continuïtat, per exemple assignatures de projectes
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o de tecnologia. Això amb l’esperit que l’alumnat tingui diferents visions i maneres de fer del professorat
durant la seva formació.

2.5.3 PER A L’ADAPTACIÓ I FLEXIBILITZACIÓ
- Alumnat amb dificultats educatives
L’alumnat que tingui necessitats educatives específiques relacioneades amb transtorns d’aprenentatge o
comunicació caldrà que ho comuniquin per escrit al tutor/a per tal que ho comuniqui al cap d’estudis i
iniciin el protocol per tractar aquest tipus d’alumnat.
El comunicat serà per escrit i aportant certificat d’un professional de la matèria, metge, logopeda o el què
correspongui.
Un cop realitzat el comunicat s’iniciarà el protocol que seguirà els següents passos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El tutor un cop informat per escrit i amb els certificats corresponents ho comunicarà al cap
d’estudis
Ambdós es reuniran amb l’alumne i aquest explicarà les dificultats que té en cada assignatura o
mòdul.
Un cop detectades les dificultats de l’alumne es comunicaran als professors afectats.
Els professors afectats presentaran al tutor el seguiment que faran a l’alumne i
el sistema d’avaluació que se l’hi farà.
Totes aquestes mesures en cap cas comportaran una disminuació dels continguts i aprenentatges
que ha d’adquirir l’alumne. Han de ser mesures que fomentin els aprenentatges adaptats a les
dificultats que presenta l’alumne.
Tot el procés realitzat quedarà per escrit i el tutor l’entregarà a final de curs al cap d’estudis.
El cap d’estudis ho entregarà a secretaria per tal que ho guardi a l’expedient de l’alumne

- Alumnat amb dificultats d’assistència regular al centre.
Tot aquell alumne que tingui dificultats d’assistència regular al centre caldrà que ho comuniqui per escrit
mitjançant una sol·licitud a secretaria i dirigit al director/a.
Cal que a l’escrit es justifiqui degudament i documenti les causes que provoquen la dificultat d’assistència.
Aquestes seran valorades pel:
. Tutor
. Coordinador de l’especialitat
. Director
Aquests emetran un informe que serà dirigit a tots els professors afectats.
L’informe es basarà en l’aplicació de la legislació vigent pel què fa referència a Plans Individualitzats i/o
anul·lació parcial de matrícula
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En base a aquests plans a l’alumne se l’hi marcarà un programa d’activitats per tal que pugui fer un
seguiment que no comporti la seva presencialitat total en el mòdul i/o assignatures afectats.
L’alumne un cop se l’hi comuniqui caldrà que ho accepti per escrit i el tutor se’n quedi una còpia. El tutor
en farà un seguiment.
A les actes d’avaluació el tutor farà constar a l’acta la situació de l’alumne que té concedida aquesta
mesura excepcional.
La documentació del pla individualitzat s’arxiva a l’expedient de l’alumne
Aquests Plans Individualitzats no podran representar més del 10% dels alumnes matriculats en el grup
dels estudis corresponents.

2.6.- ÒRGANS D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE L’ALUMNAT.
2.6.1

TUTOR/A.

El professor tutor té assignada una hora setmanal al seu horari personal. Aquesta hora consta a l’horari
com una hora fixa. Les actuacions associades a l'acció tutorial consten al Pla d’Acció Tutorial (PAT) del
centre. Cada tutor/a ha d’aplicar el PAT al grup d’alumnes que té assignat.
Les accions del tutor estaran orientades i coordinades pel coordinador de tutoria.
En síntesi les funcions del tutor/a són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Informar a l’alumnat sobre l'evolució dels seus estudis, i oferir-los assessorament i atenció
adequada.
Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure la implicació de cada alumne/a en el seu
procés educatiu.
Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat,
tot evitant condicionants lligats al gènere.
Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre.
Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en els
decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre les quals, en els ensenyaments
professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques en les empreses.
Amb el suport i coordinació general del coordinador escola empresa el tutor de grup informarà a
l’alumnat sobre les pràctiques d’empresa, gestinarà el contracte escola-treball i en rendirà
comptes al coordinador escola empresa
Preparar i presidir l’avaluació del seu grup i fent el posterior informe que presentarà al cap
d’estudis. Aquest informe tindrà com a mínim les següents dades i amb el format que l’escola
faciliti:
- Percentatges d’alumnes aprovats i suspesos per assigantura o mòdul
- Faltes d’assistència per assignatura o mòdul
- Nombre d’alumnes que passen de curs i repetidors a l’informe d’avaluació final
- Informació sobre els abandonaments i les seves causes.
- Informació general sobre les entrevistes individuals i de grup realitzaes deixant constància
escrita de casos particulars d’alumnes.
Promoure l’elecció de delegat i subdelegat antre els alumnes i explicar les seves tasques.
Aplicar el Pla d’Acció Tutorial.
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j)
k)
l)
m)

Informar al alumnes de les normatives de funcionament dels seus estudis: Convocatòries,
assistència, recuperacions i entregues.
Explicar al alumnes, després de cada sessió d’avaluació, els acords presos, i els
comentaris fets.
Gestionar el grau de satisfacció de l’alumnat mitjançant la realització de les enquestes facilitades
per direcció.
Al final de curs informarà per escrit a secretaria de l’alumnat que està esgotant les convocatòries o
els anys de permanència al centre.

2.6.2 JUNTA D’AVALUACIÓ.
Durant els curs els professors de cada grup es reuniran en junta d’avaluació tres cops: Al final del primer
quatrimestre, al final del segon quadrimestre (maig) per l’avaluació final de la primera convocatòria i a
l’avaluació extraordinària (juny) com a segona convocatòria. Abans d’acabar el primer quadrimestre, al
desembre es farà una pre-avaluació. Aquesta serà gestionada i coordinada pel tutor de grup i entregarà
l’informe a tot l’equip docent del grup i al cap d’estudis.
La junta d’avaluació actuarà de manera col·legiada per fer el seguiment dels aprenentatges i prendre les
decisions oportunes. Al final de cada avaluació es donaran unes qualificacions que es penjaran al taulell
d’anuncis de l’escola per tal que els alumnes les consultin.

2.7

DEPARTAMENTS

Dins dels estudis es reparteixen els departaments didàctics en els àmbits educatius de l’escola:
1/ Batxillerat
2/ Interiorisme.
3/ Videojocs i realitat virtual.
4/ Gràfica impresa GM
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2.71FUNCIONS DELS DEPARTAMENTS
Els departaments didàctics són els òrgans de coordinació on s’integrarà el professorat del centre d’acord a
l’especialitat on imparteix classe. L’existència dels Departaments didàctics ha de garantir la concreció del
currículum, la concreció de les activitats docents i l’aplicació de les metodologies adequades a la pràctica
docent.
Els departaments per a la seva organització i funcionament intern poden nomenar responsables d’àrees
diferents dins del seu departament. Aquests seran comunicats a la direcció del centre per part del seu
cap.
Un professor pot pertènyer a més d’un departament en funció de les assignatures/mòduls que imparteixi.

2.7.2NOMENAMENT DELS CAPS DE DEPARTAMENT
Són nomenats pel Director/a, escoltat el Departament i es proposen per un curs. Els caps de departament
seran catedràtics d’escola d’art. En cas que aquests manifestin la seva voluntat no de ser-ho, o que no hi
hagi catedràtic es nomenarà preferentment un funcionari de carrera i finalment un professor interí si no hi
ha professorat disponible després de fer les consultes a catedràtics/es i funcionaris/es de carrera.

2.7.3FUNCIONS DELS CAPS DE DEPARTAMENT
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Coordinar les activitats del propi departament i la seva programació i avaluació. Actuen sota el o la
Cap d’Estudis i amb coordinació amb els coordinadors dels cicles formatius, estudis superiors de
disseny i de seu pel grau.
Donar a conèixer les activitats del món professional i de l’ensenyament i promocionar la
participació a l’alumnat. Fer la proposta i el seguiment dels alumnes capacitats per participar-hi
d’acord amb l’equip directiu de l’Escola.
Ser responsable de l’aplicació del currículum dels estudis.
Coordinar el professorat del Departament que gestiona.
Convoca i presideix les reunions del seu Departament. Aixeca l’acta d’aquestes reunions.
Fa la programació anual i la memòria anual del seu Departament.

En relació al currículum:
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i les matèries corresponent i fer-ne el
seguiment.
Coordinar amb la resta de Caps de Departament per l’elaboració del Projecte Curricular de Centre.
Vetllat per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cursos i les etapes.
Vetllar per l’establiment de la metodologia i la didàctica en la pràctica docent.
Proposar i dissenyar, d’acord amb el sots-director, les sortides i visites escolars relacionades amb el
currículum, amb la col·laboració dels membres del Departament.
Proposar i dissenyar, d’acord amb la Sotsdirecció, totes les activitats relacionades amb tallers,
workshops que complementen el currículum, amb la col·laboració dels coordinadors i els equips
docents.
Propiciar la innovació i la recerca del currículum amb la col·laboració dels membres del
departament.
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n)

Proposar la compra de material didàctic i bibliogràfic d’acord amb els membres del
Departament.

En relació a l’avaluació:
o)

Coordinar la fixació de continguts, criteris i objectius per l’avaluació i l’aprenentatge dels alumnes en
les àrees i matèries corresponents. Vetllar per la seva coherència.

En relació al PAT:
p)
q)

Proposar possibles col·laboradors docents que puguin aportar millores a la docència i al currículum.
Totes aquelles que li siguin encomanades per l’equip directiu de l’escola dins l’àmbit de les seves
competències.

2.7.4REUNIONS DELS DEPARTAMENTS
Els caps de Departament convocaran les següents reunions com a mínim:
- Al principi de curs:
El cap de departament proposarà la realització d’una programació de departament i en
marcarà el calendari
Per acordar els criteris generals de les programacions del curs següent a preparar.
Per acordar els criteris de seguiment de les programacions del curs següent.
Encarregar la realització de les programacions segons la distribució d’assignatures i
mòduls fetes pel cap d’estudis.
Acords finals i feines a realitzar.
- Al final de curs:
Balanç de les programacions del departament. Discussió i aprovació.
Modificacions a realitzar a les programacions.
Acords finals i feines a realitzar.
- Entremig del curs:
Tants cops com sigui necessari en funció del desenvolupament del curs i convocades pel
cap de departament per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la majoria del professorat.
Els departaments realitzaran a cada final de curs una memòria anual a on recullin les feines fetes i les
propostes pel curs vinent que seran recollides, d’acord amb direcció en el Pla Anual.
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3.

MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE

3.1 PROFESSORAT
Els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés educatiu i
l'autoritat que se'n desprèn. Aquesta responsabilitat, inclou la transmissió de coneixements, destreses i
valors.
El professorat ocupa la posició preeminent en l'exercici de les seves funcions docents, en què gaudeix
d'autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte educatiu.

3.1.1 DRETS DEL PROFESSORAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104 de la llei
d’Educació, en el marc del projecte educatiu del centre.
Accedir a la promoció professional.
Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent.
Autonomia, dins el seu curs o àrea, per decidir el mètode a emprar amb la finalitat d’assolir els
objectius de la Programació de la seva matèria inclosos dins la Programació General del centre, el
Projecte Educatiu de Centre i el Projecte Curricular de Centre.
Ser informat de la Gestió del Centre per mitjà del Claustre de Professors o dels representants del
Consell Escolar.
Assistir amb veu i vot al Claustre de Professors.
Assistir amb veu i vot a les reunions de Departament, Cicle o Equip Docent que li corresponguin.
A presentar la seva candidatura als òrgans unipersonal de govern i col·legiats del centre.
A participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels seus representants.

3.1.2 DEURES DEL PROFESSORAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del
projecte educatiu.
Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància,
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una societat democràtica.
Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la
millora contínua de la pràctica docent.
Assistir puntualment a les classes i reunions que li pertoquin.
Realitzar les funcions per les quals va ser elegit o nomentat.
Redactar la Programació de la o les matèries que imparteix.
Complir la Programació General del centre, el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Curricular
de Centre, la Programació Didàctica del seu Departament i la Programació de les matèries que
imparteix.
Portar el control de les faltes d’assistència dels seus alumnes segons el criteri decidit pel centre.
Justificar les seves faltes d’assistència i de puntualitat.
Informar a principi de curs als alumnes de la programació de la matèria que imparteix així com
dels criteris i procediments d’avaluació.
Informar als alumnes del seu procés d’aprenentatge.
Promocionar, organitzar i participar en les activitats complementàries programades pel centre.

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de
facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.
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3.1.3 CONTROL D’ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT
El professorat (incloent tot l’equip directiu) segons el seu horari aprovat, signarà la seva entrada i sortida
de manera diària en el fulls corresponents.
El sistema garantirà que tot professor pugui demostrar en tot moment la seva presència al centre.
Si es modifica el sistema serà comunicat al claustre de professors.
Totes les mesures disciplinàries que puguin esdevenir seran sempre segons la legislació vigent.

3.1.4 GUÀRDIES I ACTIVITATS NO LECTIVES DEL PROFESSORAT
L’equip directiu garantirà que a cada hora de hi hagi els professors de guàrdia necessaris segons
l’ocupació del centre. Aquestes hores de guàrdia figuraran a l’horari del tots els professors del centre,
llevat dels membres de l’equip directiu, i formaran part de les hores de permanència.
En cas que hi hagi alguna absència, el professor/a de guàrdia anirà a l’aula que li pertoqui del professor
absent i atendrà a l’alumnat que realitzarà les feines que estan desenvolupant amb el professor titular.
El professor de guàrdia també serà l’encarregat d’acompanyar als alumnes que hagin tingut un accident
escolar al centre sanitari que pertoqui segons el tipus de lesió que tingui. En cas que el professor de
guàrdia estigui substituint a un professor absent, serà un membre de direcció o del PAS qui
l’acompanyarà. Aquest professor deixarà l’encàrrec a secretaria de trucar a la família del lesionat per tal
que aquests acudeixin al centre sanitari per fer-se càrrec del seu fill. Aquesta trucada serà sempre amb
l’autorització de l’alumne.
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3.2 ALUMNAT
3.2.1 DRETS
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i
de qualitat.
Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del
dret a l'educació, tenen dret a:
Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats.
Accedir a la formació permanent.
Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i
n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.
Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.
Ésser educats en la responsabilitat.
Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i de
cooperació.
Ésser educats en el discurs audiovisual.
Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc
a situacions de desemparament.
Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.
Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o accident.
Exercir el dret de vaga.

3.2.2 DELEGATS I SOTSDELEGATS
Els delegats de curs són els representants i els portaveus dels estudiants d’aquest curs i a més han de
fomentar i reforçar la participació dels estudiants en el curs, en el grup i amb els diferents estaments de
l’escola.
Seran escollits després d'un procés deliberatiu. Cada alumne escollirà un màxim de dues persones.
L’alumne més votat serà escollit delegat; el que ocupi el segon lloc serà el sotsdelegat. En cas d’empat,
aquest es desfarà amb una segona votació en la que només seran elegibles els candidats empatats.
El procés de deliberació i selecció del delegat serà en hora de tutoria i en presència del tutor/a de grup.
Exerciran aquest càrrec durant tot el curs llevat que abandonin els estudis, incorrin en causes que alterin a
la convivència del centre o siguin sotmesos a votació de censura per iniciativa del grup classe o del tutor.
En aquest cas seran substituïts per la persona que en el procés electoral tingués més vots després que
ells.
Poden ser electors i elegibles tots els estudiants matriculats a l’Escola.
Amb caràcter general, cada grup tindrà un delegat i un sotsdelegat, que compartiran les tasques
corresponents.
El delagat o delegada que es dongui de baixa en el centre o deixi d’assitir regularment a classe (30% de
faltes durant dos mesos) perdrà el càrrec i passarà a ocupar-lo el sots delegat/a. Això mateix passarà amb
el sotsdelegat/a. Serà nomenat l’alumne que va obtenir més votacions després del segon més votat i així
successivament. Això serà comunicat per escrit pel tutor de grup.

REVISIÓ:
DATA:
Pàgina:
CODI: DEIA_PE1_Qualitat_NOFC

Realitzat:
28.01.2020 Revisat:
30de 83 Aprovat:

Prof.

Ricard Roura

Director

Ricard Roura

Consell Escolar

Anna Solé

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

NORMATIVA DE ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

DRETS DELS DELEGATS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rebre informació i documentació explicativa per part dels òrgans competents, sobre les seves
funcions, competències, drets i deures.
Convocar les reunions que considerin oportunes amb els estudiants que representen pel correcte
compliment de les seves funcions, a petició pròpia o a
petició dels estudiants, respectant la
programació docent.
Rebre regularment la informació necessària dels òrgans competents per al correcte
desenvolupament de les seves funcions.
Rebre informació acadèmica dels assumptes que afectin els estudiants especialment si es
produeixen modificacions en el funcionament acadèmic ordinari.
Ser escoltats pels òrgans de govern competents del seu àmbit per tal d'exercir les seves funcions de
representació.
Renunciar a la condició de delegat o delegada.

DEURES DELS DELEGATS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Defensar i reivindicar els drets i deures dels estudiants als quals representen. Defensar les
decisions preses en assemblea pel curs o grup i no actuar al marge d'aquestes per compte propi.
Fomentar i reforçar la participació dins el curs o grup. Per fer-ho, han de convocar periòdicament
reunions amb els estudiants que representen per complir correctament la seva funció, a petició
pròpia o a petició dels estudiants.
Fer un ús responsable de aquelles dades que obtingui en l'exercici de les seves funcions així com
de les eines posades a la seva disposició.
Informar els estudiants sobre les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions, els
fets rellevants que es produeixin a l’Escola i tots aquells d'interès per als estudiants.
Fomentar l'adequada utilització del material i les instal·lacions així com informar dels possibles
problemes.
En cas d’absència del professor, cercar el professor de guàrdia si, després de deu minuts des de
l’inici de classe, aquest no ha arribat a l’aula.

ORGANITZACIÓ DELS DELEGATS

1.

2.
3.

L'assemblea de curs o grup és l'espai deliberatiu propi del curs o grup en què es produeix el debat
necessari entre els estudiants que en són membres per tal de fixar per consens les opinions del curs
o grup. Quan no s'arribi a un consens s'ha de procurar recollir les posicions divergents acordades
entre les parts i decidides en assemblea.
Les decisions preses pel grup són la base de l'acció dels delegats i, per tant, les que guien el
desenvolupament de les seves funcions. D'aquesta manera, els delegats no poden actuar
independentment dels estudiants que representen.
Abans de cada reunió ordinària programada amb els òrgans de govern, els delegats han de
convocar una assemblea del seu curs o grup per tal de recollir les opinions dels estudiants que
representen. Després de cadascuna d'aquestes reunions amb els òrgans de govern, hauran
d'informar els estudiants que representen sobre els assumptes tractats.
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3.2.3

REPRESENTACIÓ D’ALUMNES AL CENTRE

CONSELL ESCOLAR
Els representants dels alumnes al consell escolar són membres amb veu i vot i tenen el dret de participar
en les diferents reunions i comissions d’aquest òrgan.
Seran elegits democràticament pels alumnes matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les
eleccions, els quals també podran ser candidats.
El nombre de representants dels alumnes al Consell Escolar és de quatre, segons la normativa electoral
vigent. Es renovarà la meitat de l’alumnat cada dos cursos segons procediments i normes vigents.
CONSELL DE DELGATS
L’escola crearà el Consell de delegats com a òrgan de participació i comunicació directe de l’alumnat amb
la comunitat educativa del centre.
En formaran part tots els delegats/es i subdelegats/es triats pel la resta del grup.
Degut als tipus d’ensenyaments i edats de l’alumnat hi haurà dos Consells de Delegats:
- Un Consell de delegats dels ensenyaments de batxillerat i CFGM
- Un Consell de delegats dels CFGS
En formaran part en ambdós casos:
- Delegat o subdelegat de cada grup.
- Coordinador/a de tutoria del centre
- Director/a del centre
La seva funció és:
- Informar a l’escola de les inquietuds i propostes de l’alumnat debatudes prèviament al grup classe.
- Informar a l’alumnat de les modificacions i informacions que afectin a la vida en el centre
- Proposar qüestions que puguin ser dutes al CE pel seu debat i si cal aprovació.
- Ser un mecanisme fluid de relació de l’alumnat amb la resta de membres de la comunitat educativa.
Dins del Consell de delegats es podran constituir les comissions:
D’aquesta en formaran part com a mínim tres alumnes que són els qui treballaran en cada un dels temes i
aportaran idees per a la seva realització
Com a mínim la Comissió de delegats es reunirà dos cops cada curs, a l’inici i al final.
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3.2.4
1.

DEURES DE L’ALUMNAT
Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
a)
Assistir a classe i arribar-hi puntualment. El caràcter presencial dels ensenyaments impartits
en el nostre centre, implica la assistència obligatòria de l’alumnat a totes les hores previstes
per a cadascun dels ensenyaments que impartim. L’assistència de l’alumnat és la condició
necessària per fer-ne l’avaluació contínua.
En el cas que un alumne de CFGS tingui una assistència inferior al 80% no justificada
impossibilitarà l’avaluació del mòdul corresponent; es reflectirà aquesta situació en l’acta de
final de curs amb l’anotació "no avaluat" i implicarà la pèrdua de convocatòria.
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 altres alumnes i l'autoritat del professorat.

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que
els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a)
Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b)
Complir les normes de convivència del centre per tal de facilitar un bon clima escolar.
c)
Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d)
Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e)
Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
f)
Notificar a l’equip directiu l’exercici del dret de vaga per tal de poder activar el protocol
necessari.

3.2.5 CONTROL D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
El professor de cada mòdul/assignatura disposa diàriament d’un full per cada classe amb la llista dels
alumnes on aquests signaran. En el cas dels alumnes de GM i Batxillerat es realitzarà un control a través
d’una aplicació informàtica que, en el cas dels menors d’edat, farà un avís als pares o tutors de la no
assistència de l’alumna a la classe. Es realitzarà un avís al dia i serà el corresponent a la primera falta del
dia.
Cada professor haurà d’especificar a l’alumne de quina manera repercuteixen les faltes d’assistència a la
nota de cada assignatura o mòdul.
Més d’un 20% de faltes d’assistència suposa la pèrdua del dret de l’avaluació continuada del
mòdul/assignatura en el trimestre. L’alumne pot anar a la convocatòria extraordinària de juny. Aquesta
convocatòria serà sempre voluntària.
El 20% de faltes contemplen tot el tipus de faltes ordinàries a classe. Es consideren ordinàries malalties
lleus, visites mèdiques obligacions laborals i/o familiars o d’aquest tipus
En cas de llarga malaltia, accident greu, problema familiar greu, mort o accident d’un familiar es
considerarà falta justificada. Caldrà aportar algun tipus de documentació que ho justifiqui al tutor/a del
grup. Aquest ho farà arribar al professor/a corresponent.
En cas d’absència perllongada l’alumne podrà sol·licitar l’anul·lació total de matrícula per escrit i una sola
vegada al director del centre i sempre abans del final del mes d’abril.
Podran ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència perllongada
com és ara:
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Malaltia o accident de l’alumne o de familiars.
Atenció a familiars.
Maternitat o paternitat.
El fet de treballar o incorporar-se a un lloc de treball.
Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

L’alumne haurà d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies
al·legades.
La classe comença quan el professor així ho indica i acaba quan el professor ho determina. Els alumnes
que arribin tard no entraran a l’aula, una vegada començada la classe, quedaran fora fins a la següent
hora lectiva. Aquest comportament es considerarà falta injustificada d’assistència.
L’alumnat menor d’edat (Batxillerat i CFGM) en cas d’absència d’un professor/a, no pot abandonar el
centre si no és a última hora, o pot no venir a primera hora , si el professor/a ha anunciat amb antelació la
seva no assistència a la classe. A les hores intermèdies, en cas d’absència d’un professor/a, els alumnes
restaran a la seva aula sota la vigilància d’un professor/a de guàrdia.

3.2.6

ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS FORA DE L’ESCOLA.

L’assistència a les activitats fora de l’escola és obligatòria, és una activitat lectiva de l’assignatura o mòdul
que l’ha programada.
Si la sortida no ocupa tot l’horari lectiu l’alumne haurà de retornar al centre per seguir l’horari de les
assignatures o mòduls.
Aquestes sortides estan coordinades pel Coordinador de Cicles per tal de no interferir l’horari de les altres
assignatures o mòduls.
Cal que el professor que organitza la sortida ho comuniqui als altres professors afectats, si n’hi ha, per
pactar com es recuperen les hores de classe. Cal que l’acord es comuniqui al sots director.
El centre disposa d’un model d’imprès per a fer la sol·licitud de sortida.
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3.2.7 EXERCICI DEL DRET DE VAGA DE L’ALUMNAT
Segons el Decret d’Autonomia de Centres, a l’article 24.2: “les decisions col•lectives adoptades per
l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament
comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o
tutors, no tinguin la consideració de falta”
Així a l’alumnat que vulgui exercir el dret a vaga (anomenat dret de reunió a l’educació) no se l’hi
comptabilitzarà falta. Per això caldrà que el delegat/a de curs ho hagi comunicat prèviament per escrit a la
direcció del centre. Aquest comunicat es realitzarà 24h abans.
Tot alumnat menor d’edat haurà de portar un document signat pel pare, mare o tutro/a conforma autoritza
a fer vaga al seu fill i que entregarà al tutor/a.
Segons criteri del professor es podrà avançar matèria per respectar també el dret a l’educació de tot
alumne matriculat al centre.
Els dies de convocatòria de vaga no es realitzaran exàmens ni entregues de treballs

3.3

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (P.A.S)

3.3.1 AUXILIARS D’ADMINISTRACIÓ
Correspon als auxiliars d’administració:
a)
b)
c)

La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.
La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…
La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arxiu i classificació de la documentació del centre.
Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…).
Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.
Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica que correspongui en cada cas).
Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre.
Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…).
Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec rebut per la
direcció o la secretaria del centre.
Manteniment de l’inventari.
Control de documents comptables simples.
Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions,
comunicats…).
Qualsevol altra que, dins el seu àmbit de competències li sigui encarregada pel director.
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3.3.2 SUBALTERNS
Les funcions que han de desenvolupar els subalterns són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vigilar les instal·lacions del centre.
Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
Atendre l’alumnat.
Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació a la
secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament,
Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, calefacció i
aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament,
Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, pati, i altres espais del centre,
Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre,
Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...),
Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre,
Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...),
Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció d’un equip
especialitzat,
Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual,
etc.),
Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre,
Utilització del fax (enviament i recepció de documents),
Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc, sobre material propi de l’activitat del
centre,
Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides,
Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del centre.
Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos,
atenció de consultes presencials i derivació si escau...,
Primera atenció telefònica i derivació de trucades,
Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...),
Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i funcionament propis
d’aquest (tràmits al servei de correus...),
Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal
del centre,
en absència de les persones especialistes i/o encarregades.
Qualsevol altra que, dins el seu àmbit de competències li sigui encarregada pel director.

REVISIÓ:
DATA:
Pàgina:
CODI: DEIA_PE1_Qualitat_NOFC

Realitzat:
28.01.2020 Revisat:
36de 83 Aprovat:

Prof.

Ricard Roura

Director

Ricard Roura

Consell Escolar

Anna Solé

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

NORMATIVA DE ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

3.3.3 DRETS DEL PAS
El personal d’administració i servei te dret a:
a)
b)
c)

A ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la comunitat
educativa.
A poder traslladar els seus suggeriments directament al director, a fi de poder millorar les normes
organitzatives o de convivència establertes en el centre.
A participar, mitjançant el representant del personal d’administració i serveis, al Consell Escolar en
la gestió del centre.

3.3.4 DEURES DEL PAS
El personal d’administració i servei te els deures de:
a) Acceptar les ordres i els suggeriments que el Director o els òrgans unipersonals de govern del centre
els donin referents a la feina que hi fan.
b) Comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar el desenvolupament
de les activitats normals del centre.
c) Justificar al Director les seves faltes d’assistència o puntualitat.
d) Complir i fer complir les normes d’aquest reglament.

3.3.5 CONTROL D’ASSISTÈNCIA DEL PAS
El PAS segons el seu horari aprovat, signarà la seva entrada al centre i la seva sortida de manera diària
en el fulls corresponents.
El sistema garantirà que tot el personal pugui demostrar en tot moment la seva presència al centre.
Si es modifica el sistema serà comunicat al PAS.
Totes les mesures disciplinàries que puguin esdevenir seran sempre segons la legislació vigent.
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4.

4.1

REGLAMENTACIÓ D’ ACOLLIDA, D’ACCIÓ TUTORIAL I DE LA
CONVIVÈNCIA
DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

4.1.1 RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS ESTAMENTS DEL CENTRE.
Per tal d’assegurar una correcta convivència entre totes les persones que es mouen dins del centre,
professors i professores, alumnat i personal d’administració i serveis, les seves relacions es basaran
sempre en el màxim respecte i en les normes fixades per la legislació vigent. Així en cap cas no es podrà
atemptar contra la dignitat de les persones, i aquestes no podran ser discriminades de cap manera per
raons de sexe, creences, raça o origen.
La falta de respecte i de les normes de convivència entre les persones que formen la comunitat educativa
del centre serà considerat una falta i serà motiu per iniciar el procés sancionador corresponent .
Tots els membres de la comunitat educativa, i tothom que faci ús de les seves instal·lacions hauran de
respectar les normes que tot seguit s’estableixen. El professorat és qui haurà de garantir el seu
compliment, però és tasca de tots vetllar per la bona marxa del centre i pel manteniment de les seves
instal·lacions i entorn.
L’ incompliment d’aquestes normes seran motiu per a l’obertura d’un procés d’obertura d’expedient
segons la legislació vigent i les actuacions indicades a l’apartat corresponent a la disciplina.

4.1.2 INCOMPLIMENT DE LES NORMES ESPECÍFIQUES DE L’ESCOLA
L’ incompliment dels deures i de les normes específiques de l’Escola per part d’un alumne o alumna pot
ser qualificat com una conducta contrària a les normes de convivència o com una conducta greument
perjudicial per a la convivència, qualificada com a falta.
Aquestes conductes han de ser corregides amb les mesures i sancions que preveu aquest reglament,
tenint en compte que aquestes mesures han de ser proporcionades a les conductes dels alumnes i que
s’haurà de tenir en compte el seu nivell escolar i les seves circumstàncies personals, familiars i socials i
contribuir, en la mesura que sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.
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4.1.3 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
Segon l’article 37.4 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol (LEC) es consideren conductes contràries a les
normes de convivència les descrites a l’apartat 37.1 que no siguin de caràcter greu.
Normes de convivència

1. L’alumnat ha de tenir cura de les instal·lacions i del material del centre, amb especial
atenció a les taules, calaixos, taquilles i parets de l’escola. Si s’acumula brutícia a les aules,
cada vegada que el tutor o tutora o consideri convenient, es farà una sessió de neteja de
l’aula a l’hora de tutoria. Si un alumne es sancionat, es prioritzarà que la sanció adopti la
forma de treball per la comunitat i que l’alumne col·labori les tardes que es determini amb el
personal de neteja del Centre.
2. A les hores de descans, l’alumnat ha de fer un ús correcte de les instal·lacions. Es tindrà
especial cura en els serveis. No s’embrutarà el terra amb papers ni restes de l’esmorzar, ni
al centre ni als seus voltants, i no ha de fumar just davant del centre.
3. L’alumnat ha d’estar actiu, en disposició d’aprendre, aprofitar les explicacions del professorat
i les activitats programades. El soroll a l’aula, les actituds passives, dormir a les aules, no
atendre les explicacions i altres maneres de fer que evidenciïn manca d’interès poden ser
sancionades pel professorat. En el cas de l’alumnat de Batxillerat i CFGM podrà ser adreçat
a la sala de guàrdia i apercebre’ls amb un avís escrit adreçat als seus pares, mares o tutors
legals.
4. Durant les hores lectives no és permès, excepte si és per indicació del professor/a, l’ús de
telèfons mòbils, aparells electrònics, o qualsevol altre objecte que pugui destorbar el bon
desenvolupament de l'activitat escolar dins de les instal·lacions del centre.
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència:
a) Els actes d’incorrecció, desconsideració i falta de respecte amb els altres membres de la comunitat
educativa.
b) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats de l’Escola.
c) Els actes d’indisciplina o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.
d) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre o del material d’aquest.
e) L’incompliment de les normes específiques de l’Escola.
f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el desenvolupament normal de l’activitat escolar que no
constitueixi falta.
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4.1.4 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes
següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la
comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument
contra llur intimitat o llur integritat personal. Es consideren especialment greus els actes que impliquin
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats s'han de considerar especialment greus.
b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament
greu de les dependències o els equipaments del centre.
c) La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en
actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la
incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.
Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per l'apartat 4.1.7 són
la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret
d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o
pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la
inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

4.1.5 CIRCUMSTÀNCIES ATENUANTS I AGREUJANTS
Es consideren circumstàncies atenuants:
a) El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.
b) No haver comès anteriorment faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.
c) La petició d’excuses en el cas d’injúries, ofenses o alteració del desenvolupament de les activitats del
centre.
d) La falta d’intencionalitat.
Es consideren circumstàncies agreujants:
a) Qualsevol acte que alteri contra el deure a no discriminar per raó de gènere, sexe, raça, naixença o
qualsevol altra condició personal o social.
b) Causar danys, ofenses o injúries als companys d’edat inferior o als incorporats
recentment al
centre.
c) La premeditació i la intencionalitat.
d) La publicitat manifesta i la col·lectivitat en l’actuació.
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4.1.6 MESURES CORRECTORES A LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES
NORMES DE CONVIVÈNCIA
Les mesures correctores a les conductes contràries a les normes de convivència s’aplicaran davant les
irregularitats en què incorrin els alumnes en el cas que no perjudiquin greument la convivència en el
centre. Tenen per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu de l’alumne.
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre si
tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars
organitzades pel centre. Igualment, comporten l’adopció de mesures correctores i sancionadores que
escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per
la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la
comunitat educativa.
S’estableix el següent ordre d’actuació:
1.- Avisos i advertències
El no compliment de les normes de convivència o conductes contràries a les normes de convivència
comportà un avís o advertència.
Aquest avís o advertència serà comunicat per escrit a l’alumnat. Aquest comunicat serà retornat al tutor/a
en el cas de l’alumnat menor d’edat.
En el cas de reiteració d’advertències, tres, es considerarà una falta greument perjudicial per la
convivència.
La solució d’aquesta falta es proposarà a l’alumne (amb l’autorització dels pares o tutors) una activitat
complementària d’ajuda a la comunitat escolar i fora del seu horari lectiu.
Si no és acceptada la mesura s’iniciarà l’obertura d’expedient que a continuació es detalla

2. Mediació.
Com a primera actuació i prèvia a qualsevol inici de procés d’obertura d’expedient segons els
procediments que s’assenyalen en els apartats posteriors es proposarà la mediació entre les persones
afectades pel conflicte.
Aquesta mediació anirà encaminada a recuperar la convivència i ambient de treball per part de les
persones afectades buscant les formes com l’alumne causant del dany el pugui reparar i l’afectat
(persona, material, institució o el mateix centre) consideri que ha estat reparat.
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Davant d’un possible conflicte el procés serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El professor o membre de la comunitat educativa planteja el conflicte al tutor.
Aquest tutor explica la possibilitat d’iniciar un procés de mediació com a resolució del problema.
Si és acceptat ho planteja al director.
El director proposa un mediador del conflicte que ha de ser acceptat per totes les parts.
El mediador inicia el procés escoltant totes les parts.
Si després d’escoltar-les totes hi ha un pacte entre aquestes que el mediador considera adequat ho
comunica a direcció i aquesta si ho accepta tanca el procés.
El mediador presenta un informe a direcció de tot el procés segons model del centre.

Si la mediació no tira endavant i no s’arriba a cap pacte de resolució del conflicte se seguiran el
procediments posteriors.
2.a. Actuació del professor/a mentre fa classe després d’escoltar l’alumne
Mesures correctores:

Ho tindrà en compte a l’hora d’avaluar l’alumne

Amonestació oral i/o

Realització de tasques relacionades amb l’assignatura i/o
En cas d’incompliment o de reincidència d’una altra norma de convivència o de la mesura correctora, el
professor ho comunicarà al tutor/a per escrit, explicant detalladament els fets.
2.b. Actuació de qualsevol professor/a quan no fa classe o del PAS després d’escoltar l’alumne
Mesures correctores:

Amonestació oral i/o

Realització de tasques relacionades amb el manteniment de la neteja i l’ordre si l’alumne a
incomplert el deure de mantenir neta i endreçada l’Escola.
En aquest cas la conducta de l’alumne i la mesura adoptada hauran de ser comunicats sempre per escrit
al tutor/a explicant detalladament els fets.

3. Actuació del tutor/a després d’escoltar l’alumne
Mesures correctores:

Amonestació oral i/o

Notificació per escrit a l’alumne
Si un cop aplicades les mesures correctores el tutor/a rep un altre comunicat de conductes contràries a la
convivència d’aquest mateix alumne ho comunicarà per escrit al coordinador pedagògic explicant
detalladament els fets.
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4. Actuació del cap d’estudis escoltats l’alumne, el tutor, i els altres membres de la comunitat educativa
que cregui convenient, individualment o en comissió.
Podrà aplicar les següents mesures correctores o, si creu que aquestes no són pertinents, traslladarà el
cas al director, el qual té competència a aplicar-ne d’altres. Si hi ha circumstàncies agreujants podrà
considerar que l’alumne ha comès una falta i comunicarà aquest fet al director perquè iniciï els tràmits
corresponents.
Mesures correctores:

Amonestació escrita, amb avís de rebut, a l’alumne.
Si un cop aplicades les mesures correctores el coordinador rep un altre comunicat de conductes
contràries a la convivència d’aquest mateix alumne sense que hi hagi circumstàncies atenuants, es
considerarà que l’alumne ha comès una falta. Aquest fet es comunicarà al Director perquè iniciï els tràmits
corresponents.
5. Actuació del director o del cap d’estudis per delegació escoltats la comissió de convivència del
Consell Escolar, l’alumne, el tutor i els membres de la comunitat educativa que cregui pertinents.
Mesures correctores ( n’ha de quedar constància escrita ):

Notificació escrita, amb avís de rebut, a l’alumne.

Realització de tasques educadores per l’alumne/a, en horari no lectiu, per un període no
superior a dues setmanes, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o
bé a d’altres membres de la comunitat educativa, o de reparació dels danys causats i/o

Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries pel període
màxim d’un mes i/o

Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per in període no superior a cinc dies
lectius. Durant la suspensió l’alumne haurà de romandre al centre efectuant treballs
acadèmics que se li encomanin.
Si un cop aplicades aquestes mesures correctores, el coordinador pedagògic rep del tutor un altre
comunicat de conductes contràries a les normes de convivència d’aquest alumne, sense que hi hagi cap
circumstància atenuant, es considerarà que l’alumne ha comès una falta. Aquest fet es comunicarà al
Director perquè iniciï els tràmits corresponents.
Qualsevol alumne que es vegi privat dels seus drets per part d’un altre alumne, ho podrà comunicar a
qualsevol professor, el qual haurà d’actuar segons es preveu en el punt corresponent.
Les mesures correctores prescriuran en el termini d’un mes a partir de la seva comissió.
L’alumne podrà presentar una reclamació contra les mesures correctores que se li hagin imposat en el
termini no superior a dos dies des de la seva imposició, davant el Director o davant el Consell Escolar si
hagués estat el Director qui l’ha imposada.
En cas d’error demostrat en la imposició de mesures correctores, el centre farà pública la rectificació
oportuna.
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4.1.7 SANCIONS A LES CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS A LA
CONVIVÈNCIA DEL CENTRE
Les conductes greument perjudicials per a la convivència es podran sancionar per part del Consell Escolar
del centre i, amb prèvia instrucció d’un expedient disciplinari que haurà de garantir la possibilitat per part
de l’alumne/a de presentar al·legacions en la seva defensa.
El procediment sancionador es farà seguint el següent ordre d’actuació:
1.a. Actuació del professor/a mentre fa classe escoltat l’alumne:

Apartament immediat de l’aula i

Notificació en acabar la classe i per escrit al Cap d’estudis fent constar detalladament la
incidència, el nom i el curs de l’alumne.
1.b. Actuació de qualsevol professor/a quan no fa classe o del PAS escoltat l’alumne:

Amonestació oral i

Si es considera necessari per a la seguretat dels altres membres de la comunitat educativa o de
les instal·lacions, compareixença immediata davant
del cap d’estudis o algun altre membre de l’equip
directiu i

Notificació immediata i per escrit al Cap d’estudis fent constar detalladament la incidència, el nom
i el curs de l’alumne.
2.
Actuació del Cap d’estudis escoltats l’alumne, els professors o altres membres de la comunitat
educativa que cregui convenient, individualment o en comissió.
Després d’analitzar els fets i les circumstàncies agreujants i atenuants decideix:
a) Que no és necessari instruir un expedient sancionador i

Aplicar mesures correctores o

Proposa al director que aquest apliqui les mesures correctores que li

corresponen

Si qualsevol professor no està d’acord amb la decisió i creu que s’hauria d’iniciar un expedient
sancionador, ho pot sol·licitar al Director per escrit.
b) Proposar al Director que instrueixi un expedient sancionador
3. Actuació del Director/a

Inicia l’expedient en un termini no superior a deu dies des del coneixement dels fets. Aquest ha de
contenir:
o
o
o
o

Nom i cognoms de l’alumne
Els fets imputats
La data en la qual es van realitzar els fets i
Nomenament de l’instructor/a ( que ha de ser un professor membre del consell escolar ) el qual
es pot abstenir de participar-hi, i
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o

Nomenament d’un secretari/a si la complexitat de l’expedient ho aconsella



Ha de notificar l’ inici de l’expedient a :

o
o

L’instructor/a i
L’alumne. Aquest podran plantejar davant el director la recusació de l’instructor, quan pugui inferirse en falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient.

Un cop iniciat d’expedient, adoptar les mesures provisionals següents escoltats l’instructor/a i la comissió
de convivència, en iniciar-se el procediment o en qualsoevol altre moment de la instrucció:
o
Canvi provisional de grup de l’alumne, si és possible o
o
Suspensió temporal del dret d’assistència al centre, a determinades classes o activitats per un
període màxim de cinc dies lectius.
Aquestes mesures seran comunicades al Consell Escolar, que les podrà revocar en qualsevol moment.
5




o
o
o
o
o

L’instructor/a haurà d’actuar seguint els punts següents:
Practicarà les actuacions que consideri pertinents per a la instrucció de l’expedient.
L’alumne/a serà citat per al tràmit de vista i audiència. L’instructor/a l’hi indicarà l’horari durant el
qual poden ser atesos. Podrà acudir a la citació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir
de l’endemà de la data de recepció d’aquest escrit. Se l’hi posarà de manifest l’expedient instruït
perquè presenti les al·legacions, documents i justificacions que considerin oportuns.
Formulació escrita d’una proposta de resolució, que haurà de contenir:
Els fets imputats a l’expedient, amb les proves que hi hagi,
Les infraccions que aquests puguin constituir.
La valoració de la responsabilitat de l’alumne/a especificant, si s’escau, les circumstàncies
atenuants o agreujants,
Les sancions aplicables i
L’especificació de la competència del Consell Escolar per resoldre l’expedient.

Sancions que podran imposar-se:

Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu i per un període màxim d’un
mes i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d’altres membres
de la comunitat educativa. Els alumnes estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin
sostret. Suspensió del dret a participar a les activitats extraescolars o complementàries del centre
durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs
acadèmic.

Canvi de grup o de classe si això fos possible.

Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no podrà
ser inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua al
dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació a realitzar determinats treballs acadèmics
al domicili de l’alumne, en supòsit de privació d’assistència al centre.

Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del corresponent curs
acadèmic.

Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta.

6

o

Actuació del Consell Escolar
Dictarà resolució de l’expedient, en el termini màxim d’un mes des de la data del seu inici. La
resolució haurà de contenir:
Els fets imputats que han resultat provats, i les proves practicades,
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o
o
o

Els fonaments jurídics en els quals es fonamenta la sanció,
La sanció concreta que s’imposa i
S’haurà de fer constar que contra aquesta resolució es pot imposar recurs ordinari davant del
gerent del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini d’un mes.

La resolució del recurs emesa pel delegat serà notificada als interessats en el termini de deu dies.
Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi resolt el corresponent recurs o hagi
transcorregut el termini per la seva interposició.
El director del centre serà l’encarregat de custodiar l’expedient disciplinari, i l’haurà de posar a la
disposició del Coinsorci d’Educació de Barcleona quan aquest ho requereixi.
El Consell Escolar del centre podrà aixecar la sanció imposada, a petició de l’alumne, en qualsevol
moment, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud
Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos des de la seva imposició.
En cas d’error demostrat en la imposició de sancions, el centre farà pública la rectificació oportuna.
En els casos greus de reincidència per part dels alumnes es formarà una comissió especial (de
convivència) que valori juntament amb la inspecció la situació de l’alumne/a a l’Escola.

4.1.8 DOCUMENTS PER A LA TRAMITACIÓ D’UN EXPEDIENT
Per tal d’agilitzar la tramitació d’un expedient disciplinari, la prefectura d’estudis haurà de preveure
l’existència de models de documents, que s’hauran d’incloure a l’expedient de l’alumne i que posarà a la
disposició de les diferents persones o òrgans que hi intervinguin.
L’instructor/a serà l’encarregat/ de custodiar-los durant el període d’instrucció, moment en el qual es
traslladarà al director/a del centre.
El contingut de l’expedient només podrà ser conegut per les persones interessades en el procediment.
Documents que s’han d’incloure en l’expedient:
Signats pel Director

Escrit d’iniciació de l’expedient disciplinari.

Notificació de l’escrit d’inici d’expedient disciplinari, adreçat a l’instructor, a l’alumne/a ( amb avís de
rebut ), i al Consell Escolar en cas que s’hagin adoptat mesures provisionals.

Altres. ( només en cas que s’hagin adoptat mesures provisionals ):
o
Convocatòria de la comissió de convivència.
o
Notificació al Consell Escolar de les mesures provisionals adoptades.
Signats per l’Instructor

Escrit d’acceptació del càrrec per part de l’instructor.

Relació de les actuacions dutes a terme i dels resultats obtinguts.

Citació de l’alumne, per al tràmit de vista i audiència previ a la proposta de resolució ( amb avís de
rebut ).

Diligència fent constar el tràmit de vista i audiència de l’alumne.

Tramesa de l’expedient al Consell Escolar, amb proposta de resoludió.

Altres. ( només si s’escau ):
o
Escrit d’abstenció de l’instructor/a nomenat/da.
o
Citació per comparèixer i prendre declaració.
o
Acta de presa de declaració.
o
Escrit de denegació de la prova sol·licitada.
o
Notificació de pràctica de prova.
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El·laborats pel Consell Escolar

Resolució del Consell Escolar.

Notificació de la resolució del Consell Escolar a l’alumne.



4.2 PROCEDIMENT DE QUEIXES QUE QÜESTIONIN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE L’ESCOLA
Segons indica la resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament
d’Ensenyament en aquest apartat es desenvolupen les vies de canalització de queixes quan aquestes
tinguin justificació i entitat suficient.
Aquestes queixes poden ser presentades per l’alumnat, professorat o altra persona interessada que
qüestioni la prestació del servei en el centre.
Les queixes que es contemplen són totes aquelles que origen i fonaments més enllà de la natural tensió
docent-discent pròpia de l’activitat educativa.
En tot procés de queixa presentat cal assegurar en tot moment el principi d’escoltar les parts afectades, la
transparència, la celeritat i l’eficàcia. Sempre garantint la imparcialitat i objectivitat.

4.2.1 QUEIXES DE L’ALUMNAT SOBRE L’ACTUACIÓ DE PROFESSORS O ALTRES
TREBALLADORS DEL CENTRE
El procediment a seguir per part de l’alumnat serà el següent:
a)

L’alumnat, a través del seu delegat/a comunicarà directament sempre que sigui possible les
queixes al professorat afectat per intentar arribar a solucionar la queixa directament.

b)

Si l’alumnat considera que no ha estat atesa la queixa la farà extensiva al tutor que farà les
funcions de mediador entre l’alumnat i professor/a afectat. Caldrà que escolti les raons de les
dues parts.

c)

Si l’alumnat considera que no ha estat atès farà arribar a la direcció del centre i per escrit amb
registre d’entrada a secretaria un escrit a on exposi com a mínim el següent:
Identificació de les persones que presenten l’escrit
Contingut de la queixa. Dades de cada un dels fets i circumstàncies que la sostenen.
Data i signatura
Si es pot i fa falta caldrà que aportin tots els documents o dades que reforcin els fets.

-

L’actuació de la direcció serà la següent:
a)
b)
c)

Rebre la documentació i estudiar-la
Obtenir els indicis i fer les comprovacions necessàries per comprovar els fets.
Entrevista amb l’alumne per part del director i cap d’estudis o persones en qui delegui la direcció.
Seran sempre dues persones.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Traslladar l’escrit al professor o treballador afectat.
Entrevista amb el professor afectat per escoltar els raonaments que exposi.
Informe escrit del professor afectat que expliquin els fets objecte de la queixa. Si cal amb tota la
documentació que cregui necessària per a la seva comprovació.
Estudiar la documentació i les entrevistes realitzades per part de la direcció.
Demanar opinió als estaments o professors del centre que consideri oportú.
Aplicar procediments de mediació per arribar a un acord i solució final del problema.
Si això últim no és possible, contestar per escrit a la queixa realitzada a on es comunica la solució
a la què s’ha arribat o si és el cas la seva desestimació.
A l’escrit anterior caldrà que s’indiqui el següent nivell al qual es pot acudir si no estan satisfets
amb la resposta.
Si fos el cas que un membre de la direcció és part afectada de la queixa caldrà que s’abstingui
d’intervenir. Cal que ho faci el cap d’estudis en cas que estigui adreçada al director.
Tràmit informatiu al Consorci d’Educació adreçat a l’inspector/a del centre.

En cas que l’alumnat no estigui d’acord amb la resolució de direcció del centre pot elevar la seva queixa al
consorci d’Educació de Barcelona que després de seguir els protocols indicats a la Resolució emetrà per
escrit una solució que comunicarà a les parts afectades.
En aquest apartat no es fa referència ni es contemplen les reclamacions realitzades per les avaluacions
acadèmiques que tenen el seu apartat en aquestes NOFC.

4.3 ACOLLIDA DE L’ ALUMNAT
4.3.1. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DE L’ ALUMNAT.
L’escola publicarà en el cartell d’anuncis i pàgina web, a les dates iniciades pel Departament d’Educació,
les dates i condicions per a l’admissió, preinscripció i matriculació dels alumnes.
La normativa serà la publicada al DOGC quan es convoca el periode de preinscripció i matrícules.

4.3.2. ACOLLIDA A L’INICI DE CURS
En començar el curs acadèmic l’acolliment general dels alumnes es farà de la següent manera:
En el primer dia lectiu es reunirà als alumnes. Allà la direcció explicarà el funcionament de l’escola de
manera general i els donarà la benvinguda. Tot seguit aniran a les aules amb els seus tutors que els hi
explicaran de manera detallada el funcionament del curs. Els tutors com a inici de la seva actuació tutorial
cal que informin a l’alumne de totes les normatives vigents pel funcionament del centre i els hi aclarirà els
possibles dubtes.
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4.3.3. ACOLLIDA AMB EL CURS INICIAT
Un alumne que s’incorpori amb el curs iniciat serà rebut pel coordinador de cicles o el d’estudis superiors
que l’informarà del funcionament general del curs. Tot seguit l’adreçarà al tutor que l’hi explicarà de
manera detallada el curs i la menera d’adaptar-se.El tutor i després cada professor l’hi explicarà la menera
de recuperar les classes perdudes.

4.3.4. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A L’INICI DE CURS
L’escola farà arribar a l’alumnat la informació dels diferents mòduls a través de la web del centre o en
paper o pel Moodle la següent informació:
- Informació de totes les assignatures/mòduls amb:
El seu nom
El nombre total d’hores i/o crèdits
Les hores setmanals de classe
Les unitats de programació amb el seu títol i càrrega lectiva
La bibliografia
Els criteris d’avaluació.
Les recuperacions si n’hi ha
El/s professors/es que imparteixen aquell mòdul o assignatura.
- Calendari escolar amb totes les dates principals.
- Horaris dels seus estudis.
- Nofc (en paper o extranet o Moodle de l’escola)

4.3.5. SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL.
L’Easd Deià ofereix, a sol·licitud de les persones interessades, el servei d’assessorament i reconeixement
a persones majors d’edat. L’objectiu és valorar i reconèixer l’experiència professional i formació rebuda
oferint itineraris formatius personalitzats que facilitin la formació al llarg de la vida.
Aquest servei consta de dues etapes: Assessorament en primer lloc i seguidament el reconeixement.
El centre en donarà publicitat donant la informació a la web del centre.
S’oferirà segons la normativa vigent: Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost
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4.4 ACOLLIDA DEL NOU PROFESSORAT
4.4.1 REBUDA I INFORMACIÓ
Tot nou professor que s’incorpori al centre, a l’inici de curs o fent una substitució a mig curs serà rebut pel
director o persona de la direcció present en aquell moment.
Se l’hi demanaran les seves dades personals pel registre de l’escola i l’adreça de mail per tal que pugui
rebre els comunicats del centre.
Se l’hi explicarà el funcionament del centre, personal, control d’assitència i el cap d’estudis l’hi explicarà
les assignatures/mòduls que ha d’impartir i el seu horari lectiu.
Se l’hi entregaran les programacions de les assignatures que cal que imparteixi i se’l posarà en contacte
amb els caps de departament corresponents per tal de ser acollit i integrat en el centre.
En el cas que el nou professor sigui substitut amb el curs iniciat caldrà que el coordinador corresponent
(Cicles, ESD) el posi al dia de la situació de les assignatures i l’hi faci el traspàs de totes les dades dels
alumnes fins aquell moment.

4.4.2 DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR
Se l’hi entregarà l’horari la programació corresponent, les guies docents, les NOFC, PAT

4.5 TUTORIA
4.5.1 ACCIÓ TUTORIAL
L'acció tutorial té per finalitat contribuir en el desenvolupament personal i social de l'alumnat en els
aspectes intel·lectual, emocional i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el seu seguiment individual
i col·lectiu per part de tot el professorat.
L’acció tutorial queda establerta mitjançant el PAT aprovat pel claustre i pel Consell Escolar.

4.5.2 COORDINACIÓ DE TUTORS
La coordinació de tutors és un mecanisme que ha d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del
centre. Aquesta es farà a través del coordinador de cadascun dels nivells educatius, Cicles Formatius de
Grau Superior i serà supervisada tant pel cap d’estudis com pel director/a de l’Escola.
Cada coordinador es reunirà preceptivament després de cada avaluació amb el seu grup de tutors,
després d’haver realitzat el buidat de les dades d’avaluació. S’analitzaran els resultats i es debatran,
cercaran i proposaran solucions i estratègies de millora dels resultats acadèmics.
Els coordinadors aixecaran l’acta de les reunions de coordinació de tutors.
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Els tutors es reuniran com a mínim un cop al trimestre, després d’haver fet l’avaluació per valorar-ne els
resultats i pactar les estratègies a seguir durant el proper trimestre. Aquesta reunió serà presidida pel
coordinador.

4.5.3 PROFESSORAT TUTOR
Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un
curs acadèmic com a mínim.
Abans que finalitzi el termini pel qual va anomenar-se, la direcció del centre
pot revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona
interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en l’ incompliment de
les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i amb
audiència de la persona afectada.
El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del nomenament i
cessament de tutors i tutores.
El tutor serà nomenat pel director/a seguint els criteris següents:
1)
2)
3)

Professor/a que no té un altre càrrec dins del centre
Professor que ja havia estat tutor en el curs anterior i en el següent curs també imparteix
matèries.
Professor/a que té el nombre més gran d’hores lectives amb el grup

S’evitarà al màxim possible duplicitats de càrrecs o que un professor/a hagi d’atutorar a dos grups a la
vegada.

4.6 FORMES DE COMUNICACIÓ AMB L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT
El centre cal que mantingui informat de manera constant i periòdica a tots els membres de la comunitat
educativa; professors, alumnat i PAS. Cal que els canals de comunicació siguin fluids, ràpids i en totes les
direccions.

4.6.1 COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT
A part dels òrgans col·legiats del centre, Consell Escolar i Claustre de professors el centre comunicarà les
diferents informacions del dia a dia de l’escola a través del correu electrònics. Aquest comunicat serà el
considerat vàlid en cas de dubte.
Els claustres i consells escolars ho seran convocats per correu electrònic.
El centre disposarà d’un lloc a on hi ha el control d’assistència d’un calendari a on hi constaran totes les
reunions i activitats que se celebren a l’escola per tal que tot el professorat en tingui coneixement.
Cada persona responsable que convoqui una reunió cal que ho escrigui en el calendari i ho comuniqui per
correu electrònic. Es mirarà sempre de no solapar reunions ni trobades.
La coordinació de les reunions anirà a càrrec del coordinador de cicles i d’ESDAP.
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4.6.2 COMUNICACIÓ AMB L’ALUMNAT
Direcció.
Les informacions generals es realitzaran mitjançant enviaments de correus electrònics a tot l’alumnat.
En el cartell d’anuncis de l’escola º es notificaran totes les informacions d’interès general per a l’alumnat
amb un dia d’anticipació com a mínim.
S’utilitzarà el servei de Moodle extranet existent al centre.
Professorat
Aquest a banda de la comunicació directa al centre informarà a l’alumnat utilitzant el servei de Moodle
existent al centre o a través de xarxes socials prèviament indicades al alumnes al principi de curs
El professorat-tutor caldrà que a les hores de tutoria expliqui les notícies que afectin a l’alumnat i a la
vegada escolti les sol·licituds de l’alumnat per tal que les transmeti als professors, coordindors i/o direcció.

4.6.3 COMUNICACIÓ DE L’ALUMNAT AMB EL CENTRE
El primer interlocutor de l’alumnat per comunicar-se és el seu professor/a per preguntar o aclarir els temes
referents al mòdul i/o assignatura.
Per temes generals del centre cal que ho comuniqui al seu tutor/a que ho transmetrà al coordinador/a
corresponent o direcció.
A la vegada l’alumnat té els seus representants, delegats, que transmetran a l’equip directiu tot allò que
considerin oportú a l’equip directiu a les reunions que mantinguin.
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5
5.1

ELEMENTS CURRICULARS
AVALUACIÓ, PROMOCIÓ DE CURS I PERMANÈNCIA EN EL CENTRE.

5.1.1 CICLES FORMATIUS.
Tot alumne per promocionar de curs ha d’aprovar el 75% del contingut planificat (hores setmanals en els
cicles Logse i Unitats formatives en els CF LOE).
Aquest còmput es realitzarà per cada curs. (Per exemple un alumne de 1r curs matriculat també d’alguns
mòduls de 2n curs es computarà independentment cada curs)
Si després del primer curs l’alumne no supera aquest 75% haurà de repetir curs.
Ha d’assistir presencialment a les hores de classe dels mòduls suspesos. Els mòduls aprovats no els ha
de tornar a cursar en els cicles Logse ni les UF aprovades en els cicles LOE.
Si organitzativament ho pot fer, l’alumne pot cursar assignatures de 2n curs prèvia sol·licitud a la direcció
del centre. El cap d’estudis respondrà acceptant la petició o rebutjant-la. El criteri sempre serà que
l’alumne pugui cursar presencialment els mòduls sol·licitats i no hagi de faltar més del 20% de les hores
de classe.
Tot alumne que promociona a segon curs però té mòduls pendents es matricularà obligatòriament en el
curs següent dels mòduls suspesos. L’alumne no ha d’assistir obligatòriament a les classes. Té dret a una
examen o presentació de treballs a la data que indiqui el centre. L’alumne amb assignatures pendents
serà informat de les condicions de l’avaluació.
Si l’alumne vol assistir a classe farà una sol·licitud per escrit a direcció i el cap d’estudis respondrà i ho
acceptarà sempre que hi hagi places lliures al mòdul que sol·licita assistir. En cas contrari serà denegada
la petició.
Tot alumne té quatre convocatòries per mòdul i un màxim de quatre anys per a acabar els dos cursos del
CF. Pot demanar al director/a del centre una convocatòria extraordinària.
A tot alumne que estigui en quart curs de presència en el centre o en quarta convocatòria d’alguna
assignatura se l’hi comunicarà per escrit aquest fet. L’escola es quedarà una còpia de la notifiació amb
l’assebentat de l’alumne. Aquesta còpia quedarà a l’expedient de l’alumne.
Si un alumne tot i les notificacions realitzades esgotés totes les possibilitat de permanència en el centre
caldrà que se l’hi notifiqui per escrit i caldrà incloure aquesta a l’expedient de l’alumne amb el seu
assebentat.
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5.2 FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
Les pràctiques a l’empresa s’incorporen als nostres estudis per tal que hi hagi un acostament entre el món
acadèmic i el laboral. Per iniciar la formació pràctica en centres de treball cal una valoració
individualitzada dels alumnes que indiqui que han assolit els objectius dels crèdits cursats fins el moment,
per part del seu tutor de grup.

5.2.1 INFORMACIÓ SOBRE L'FCT
Per tal que l'alumnat tingui totalment integrat tant el concepte Formació en Centres de Treball (FCT) com
la repercussió al currículum dels estudis que cursa, la informació sobre l'FCT s'incorpora en diversos
suports que es distribueixen en l'espai i en el temps en diversos àmbits de l'escola:
- Guia docent, facilitada a principi de curs i amb un esment especial a la presentació del curs
- Pàgina web
- Aula virtual (Moodle)
- Tutories de 1r (informació general)
- FOL (incorporació de l'FCT a la programació dels diversos cicles)
- Tutories de 2n
- Tutories d'FCT: seguiment personalitzat
- Coordinació Escola-Empresa

5.2.2 REALITZACIÓ DE L'FCT.
Es recomana fer la Formació en Centres de Treball entre novembre i abril de 2n curs. Excepcionalment, i
de forma justificada, es pot portar a terme:
 A 1r de Cicles, quan determini la Normativa d’FCT vigent. Qui vulgui fer pràctiques abans del mes
de juny, haurà d’obtenir el vistiplau de la seva tutoria de grup verificant la seva capacitació.
 Durant la realització del PF (GS) o OF (GM), si no s’ha realitzat en 2n de Cicles.
Els convenis s’iniciaran i es finalitzaran entre l’1 de setembre i el 31 de juliol. Agost es considera inhàbil
per a les pràctiques. (Només de forma excepcional, fent una sol·licitud a Direcció abans del 30 de març i
obtenint l’autorització prèvia de la DGFPIERE, es pot gestionar un conveni en aquesta època.).
El termini per a la gestió de nous convenis es tanca el 30 de maig. Cal planificar amb prou antelació l’FCT
a partir d’aquesta data (com per exemple tothom que pugui necessitar les notes d’un cicle en una data
determinada), ja que només se’n gestionaran en casos excepcionals i justificats.
Cal realitzar les pràctiques abans de presentar el Projecte Final ja que no se n'avaluarà cap que
no tingui avaluada prèviament l’FCT.
S’estableix un període màxim d’un mes des de la finalització del conveni per tal que l’alumna/e acabi de
gestionar les seves tasques i lliuri a la tutoria corresponent de l’escola tota la documentació prescrita. En
cas de no fer-ho, el conveni serà anul·lat i caldrà repetir les Pràctiques.
En cas de finalitzar el conveni a partir de l’1 de juny, el termini es perllongarà fins al 30 de setembre.
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5.2.3 GESTIÓ DE L’FCT
A/ FOL:

L'FCT s'incorpora a la programació dels diversos cursos, proporcionant el marc informatiu
bàsic per a cada etapa. La funció bàsica és familiaritzar l'alumnat amb l'FCT per tal de:
 fer-lo conscient de la repercussió al currículum dels estudis que cursa
 practicar la gestió bàsica de l'FCT, per rendibilitzar al màxim la dedicació del professorat
dedicat a l'FCT.
Es procurarà introduir els continguts el més aviat possible en 2n curs.

En tot cas, el mòdul d'FCT ha d'estar avaluat, o s'hi ha d'haver atorgat una exempció total, en el moment
de presentar el PFC, amb el qual l'alumna/e adjuntarà la justificació pertinent.
No s'avaluarà cap PFC que no compleixi aquest requeriment.
Per tal motiu, com a mesura preventiva, caldrà aportar informació respecte de la situació de l'FCT
(avaluada, exempció atorgada, conveni en curs, etc.) en el moment de matricular-se pel PFC.

5.2.4 EXEMPCIONS
El centre pot atorgar exempcions parcials o totals, prèvia sol·licitud i aportació de documentació, per
feines directament relacionades amb els estudis o per projectes especials realitzats a l'escola. També les
pot otorgar per aquells alumnes que aportin experiència professional que pugui ser documentada
mitjançant contracte o altre tipus de document.
PROJECTES ESPECIALS REALITZATS PER L’ESCOLA AMB CERTIFICACIÓ VÀLIDA PER
SOL·LICITAR EXEMPCIÓ DE FCT
Aquesta és una proposta provisional per facilitar la realització de l'FCT a l'alumnat en un moment de crisi i
dificultat per proporcionar-li entitats on portar-la a terme i, per tant, cal concentrar els esforços en restituir
l'oferta d'entitats per desenvolupar-la en l'àmbit laboral pertinent.
Procediment de validació
1. Qualsevol professor/a amb el vistiplau del Departament corresponent o qualsevol Departament amb
l'acceptació del professorat responsable, pot elaborar una proposta que reculli els criteris de validació
esmentats més avall i especifiqui:
 Denominació i descripció del projecte
 Departament i professorat promotor
 Activitats relacionades amb l'FCT que desenvoluparà l'alumnat
 Quantificació de les hores suplementàries de dedicació
 Possible horari (compatible amb els mòduls dels que s'hagi matriculat l'alumnat)
 Nombre d'alumnes que s'hi poden acollir (i els noms si ja se sap)
 Entitat externa col·laboradora i tipus de participació
 Tutor/a de cada alumna/e
2. Anàlisi de la proposta en una reunió entre el professorat responsable i el Coordinador EscolaEmpresa, on s'acordi la validació o les possibles esmenes a incorporar.
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Criteris de validació.









Cal que les hores emprades suposin una dedicació clarament suplementària a la que s'estipula
per al currículum del mòdul dins del qual es desenvolupi el projecte.
Això implica que només l'alumnat disposat a esmerçar de forma fefaent aquestes hores podrà
obtenir la certificació corresponent, on hi constaran de forma explícita.
En aquest sentit l'oferta de certificacions d'aquest tipus de projectes ha d'anar dirigida a petits
grups de persones que segons el professorat que fa la proposta reuneixi les condicions que es
creguin pertinents i no pas a tot el grup classe de forma general i indiscriminada.
Cal que en la realització del projecte intervingui una entitat externa a l'escola, com a nexe
necessari d'unió amb la realitat laboral, que condicioni el seu desenvolupament, que actuï com a
agent determinant del procés projectual i signi els certificats (empresa, entitat, professional, etc.).
Sense aquest component no té sentit parlar de “formació pràctica”, tal com s'estipula al Decret
136/1998.
Per a treballs amb un component teòric o de recerca es pot establir una certificació de l'escola
però sense que comporti exempció d'FCT.
Cal que el professorat responsable del projecte actuï com a tutor de pràctiques de l'alumnat que hi
intervingui, signant la corresponent certificació i supervisant el treball i la dedicació.
L'alumnat ha de sol·licitar l'exempció de l'FCT i adjuntar la/les certificació/ons corresponent/s.
El centre lliurarà l'atorgament d'exempció parcial o total, segons les hores certificades:





Exempció total per a 60 hores o més a CFGS de la família d’interiorisme, 280 hores a CFGS de
gràfica audiovisual i 200 hores a CFGM
Exempció parcial per a menys de 60 hores a CFGS de la família d’interiorisme, 280 hores a
CFGS de gràfica audiovisual i 200 hores a CFGM
Es recomana que s'acumulin totes les certificacions possibles abans de sol·licitar una exempció

5.2.5 GESTIÓ DE L'FCT
a/ GESTIÓ DEL CENTRE (SECRETARIA): MATRÍCULA FCT O SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ
En el moment de la matrícula:






De 1r de CFGS:
Es facilita un full a retornar durant el primer trimestre recollint situació/previsió d'FCT
FCT a realitzar a finals del curs actual (a partir de juny) especificant si es disposa d'empresa.
Sol·licitud d'exempció d'FCT, a presentar durant el curs (d'octubre a abril).
FCT postergada per al proper curs.




De 2n de CFGS i del PFC:
Cal especificar al full de matrícula la situació de l'alumnat respecte l'FCT:




FCT en curs.
FCT a realitzar en el curs actual (“matrícula”), especificant si es disposa d'empresa o no.
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b/

Sol·licitud d'exempció d'FCT, a presentar durant el curs (d'octubre a abril).
FCT postergada per al proper curs.

FOL

L'FCT s'incorpora a la programació dels diversos cursos, proporcionant el marc informatiu bàsic per a
cada etapa. La funció bàsica és familiaritzar l'alumnat amb l'FCT per tal de:



fer-lo conscient de la repercussió al currículum dels estudis que cursa
practicar la gestió bàsica de l'FCT, per rendibilitzar al màxim la dedicació del
professorat dedicat a l'FCT.

Es procurarà introduir els continguts en els moments previs als que es requereix informació a l'alumnat
o a la realització més generalitzada de l'FCT:
 Setembre/octubre de 1r: primer contacte i emplenament full a retornar a Secretaria
 Abril/maig de 1r: preparació FCT juny/setembre i plantejament curs vinent (full matrícula)
 Setembre/octubre de 2n: preparació FCT
 Abril/maig de 2n: preparació FCT juny/setembre
El professorat de FOL elaborarà els continguts seguint les pautes de la Coordinació Escola-Empresa.
c/
TUTORIA D'FCT
Les persones responsables de les tutories d'FCT seràn:



Professorat responsable de les tutories de 2n de CF: FCT habitual
o alumnat de 2n de CFGS
Professorat de FOL: FCT excepcional
o alumnat de 1r de CF que vulgui realitzar l'FCT a partir del mes de juny
o alumnat de PFC, en cas que no es realitzi a final del 2n curs

Les seves funcions seran:
1.
2.

Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase d'FCT.
Col·laborar en la gestió general de l'FCT al centre, proporcionant periòdicament al
Coordinador l'estat del seguiment de tot l'alumnat tutorat.

5.2.6.- FORMACIÓ EN ENTORN LABORAL
L’escola ofereix a l’alumnat del centre aquesta modalitat anomenada Formació en Entorn Laboral.
Consisteix en què l’alumnat de 2n curs de CF adquireix els aprenentatges i competències treballant
directament a l’empresa.
Aquesta modalitat podrà desenvolupar-se seguint les següents passes:
1/ Proposta de l’empresa de realitzar la FEL. Aquesta caldrà que vagi unida a:
-Pla d’Activitats a on indiqui què farà l’alumne a l’empresa.
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-Tipus de contracte que proposa per a l’alumne. Sempre hi ha d’haver una part remunerada amb
contracte a banda de les hores que realitza l’alumne en la modalitat de pràctiques FCT. (Les hores
mínimes es poden ampliar)
2/ La Direcció de l’escola rep la sol·licitud i l’estudia un cop consultats el Coordinador/a de cicles formatius
i com a mínim dos professors de l’especialitat del cicle formatiu.
3/ Un cop considerada la viabilitat i benefici de la proposta es farà difusió entre l’alumnat per a què s’hi
inscrigui.
4/ Es redacta un estudi de les hores a impartir a l’empresa i a l’escola.
5/ Es reuneix l’Equip Docent del Cicle Formatiu per tal d’aprovar el contingut dels ensenyaments,
l’avaluació i seguiment de l’alumnat que realitza la FEL.
6/ S’eleva la proposta al Departament d’Ensenyament per tal que ho autoritzi i se signi el conveni entre el
Departament i l’alumne.
7/ L’empresa rep les propostes d’alumnat per tal que pugui escollir els què consideri els més idonis.
8/ Se signa el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’alumne
9/ L’escola fa un seguiment a través del tutor de FCT i el tutor nomenat per l’empresa.
10/ EL centre de treball emet un informe sobre el funcionament de l’alumne al finalitzar el conveni. Aquest
informe es realitzarà segons un model facilitat per l’escola.
11/ Aquest informe serà lliurat al professor de cada mòdul que emetrà una nota. Aquesta nota serà
proporcional a la part que es realitza al centre.

5.3

OBRA FINAL / PROJECTE FINAL.

5.3.1 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR LOGSE (INTERIORISME)
PROJECTE FINAL DE CICLE
El projecte final en el centre EASD Deià es desenvolupa durant l’últim trimestre del segon curs, integrat
dins del curs acadèmic.
El tutor/a de projecte final serà el professor/a de projectes del cicle amb l’assessorament del professor/a
de tecnologia i del/la que imparteix el mòdul de l’especialitat del cicle (Teoria de la Imatge, Estudis del
Mercat del Moble, Entorn Natural, Programació d’Obres de Decoració).
ORGANITZACIÓ
Es desenvolupa en dues parts:
Una primera com UP dels mòduls de Projectes, Tecnologia i Específic de Cicle, que es coneix
com UP-PF (Unitat de Programació-Projecte Final)
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I una segona part amb matricula específica i que es coneix com a PFC que està formada per:
Primera fase Teòrica-Pràctica consistent en la elaboració del dossier de PFC
Segona fase Pràctica consistent en una presentació pública
Es dedicaran un total aproximat de 120 hores del curs de 2n de cicle en el mòdul de Projectes per a
desenvolupar la UP-PF, de 32 hores en Tecnologia i 12 en el mòdul Específic.
Tots els Cicles iniciarà el treball de la UP-PF, en el mòdul de Projectes, a principi del mes de Març
aproximadament, i en els Mòduls de Tecnologia i Específic, s’iniciarà segons programació pròpia dels
Mòduls, es farà un lliurament avaluable dins cadascun dels mòduls a final de curs.
PROCÉS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE FINAL DE CICLE
L’alumne/a te dret a dues convocatòries, considerades ordinàries i una tercera extraordinària per aprovar
el PFC. Cada matrícula de PFC es considera una convocatòria.
CONVOCATORIA DE JUNY
En el curs escolar s’obrirà data de matricula pel PFC en dies posteriors (2-3) a l’ Avaluació de Maig (1a
Convocatòria). Aquesta matricula donarà opció a l’alumne/a a presentar el PFC com a Convocatòria de
Juny. La condició de presentació per aquesta convocatòria és que l’alumne/a hagi aprovat tots els mòduls
del Cicle en aquesta Avaluació.
CONVOCATORIA DE SETEMBRE
Els alumnes que no hagin aprovat tots els mòduls del Cicle a l’Avaluació de Maig (1a Convocatòria)
podran presentar el PFC a la Convocatòria de Setembre sempre i quan hagin superat tots els mòduls a
l’Avaluació de Juny (2na Convocatòria). Aquesta convocatòria està oberta també a tots els alumnes que
havent aprovat el Cicle en el mes de maig no hagin volgut presentar el PFC en aquelles dates.
CONVOCATORIA DE DESEMBRE
L’alumne/a amb tots els mòduls aprovats durant les Avaluacions de maig i juny té l’opció de matricular-se
pel PFC en el mes de desembre del curs següent al que va cursar els mòduls del Cicle. Amb aquest punt
es compleix amb l’obligatorietat de presentar el PFC durant el primer trimestre del curs acadèmic següent
a haver aprovat els mòduls del Cicle.
MODIFICACIONS/CORRECCIONS O AMPLIACIONS
Els alumnes que en la seva corresponent convocatòria no aprovin el PFC, podran fer les
modificacions/correccions o ampliacions que el tribunal de PFC determini a la següent convocatòria
ordinària, havent de matricular-se per la mateixa i exhaurint així les dues convocatòries ordinàries. En el
cas que l’alumne/a tampoc aprovés en aquesta segona convocatòria hauria de sol·licitar a la direcció del
Centre la possibilitat de matricular-se com a convocatòria extraordinària en altres dates que
correspondrien a les normals dels cursos següents.
CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Els alumnes que degut a les seves necessitats d’estructuració del Cicle cursin aquest en tres anys es
poden trobar en els següents supòsits:
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Els alumnes que necessitin acabar amb un 3r curs o més els estudis del Cicle:
- Que tingui aprovat el mòdul de Projectes de 2n curs però suspès algun altre mòdul se li
respectarà el tema de PFC per l’any següent .
- Que tinguin els mòdul de Tecnologia i/o Específic de Cicle aprovat però no el de Projectes,
cursarà aquest i podrà presentar el PFC en el cas que aprovi tots els mòduls. La nota en aquest cas de
PFC vindrà donada pel percentatge establert per la UP-PF i la nota corresponent a Tecnologia i/o
Específica s’obtindrà de la presentació de la documentació d’aquests continguts aplicats al projecte en
curs durant la presentació del PFC.
- Que tinguin tot el recorregut de PF realitzat en el curs anterior i valorat i aprovin tots els mòduls
del Cicle en aquest curs mantindran les valoracions corresponents al primer lliurament de PF, realitzant i
obtenint la nota corresponent a la segona part del PFC, la presentació final.
Els alumnes que opten per fer un 2n Cicle:
- Tornaran a iniciar el procés del Projecte Final, entenent que és un altre Projecte Final respecte
al 1r Cicle cursat
La nota final del PROJECTE FINAL DE CICLE fa mitja amb la mitja de les notes dels mòduls i pràctiques
d’empresa donant així la qualificació final del Cicle formatiu de Grau Superior.
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
El tribunal estarà compost per 3 docents:
- President/a:Coordinador/a de Cicles
- 2 Docents (a excepció dels docents que han tingut a 2on).

5.3.2 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR LOE (INFOGRAFIA 3D I VIDEOJOCS)
PROJECTE INTEGRAT
El projecte integrat en el centre EASD Deià es desenvolupa, durant el segon curs acadèmic, en dues parts
diferenciades,
- Una primera com UF dels mòduls de Projectes de Gràfica Audiovisual, Postproducció infogràfica
i Programació i Control d’Animació, que es coneix com UF-PI (Unitat de Formació-Projecte Integrat)
- I una segona part de presentació pública.
El Projecte Integrat té una durada de 10 ECTS, equivalent a 250 hores, un percentatge determinat de les
quals són lectives presencials.
El tutor/a de projecte integrat serà el professor/a de Projectes de Gràfica Audiovisual amb l’assessorament
del professor/a de Postproducció Infogràfica i del/la que imparteix el mòdul de Programació i Control
d’Animació.
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ORGANITZACIÓ
Primera part:
Consta de dues fases
- Primera fase. Proposta
Es desenvolupa durant el primer quadrimestre i tracta sobre la teoria i la pràctica del Projecte Integrat
necessàries per a un bon plantejament i desenvolupament de la proposta.
- Segona fase. Realització
Validada la proposta, la fase es desenvolupa en l'últim quadrimestre del curs i consta dels següents
apartats:
-

Procés de treball
Fonamentació teòrica del projecte
Realització pràctica del projecte

Segona part:
- Presentació pública. Constarà de les següents etapes:
 Defensa oral i pública del projecte per part de l'alumne.
 Torn de preguntes per part dels membres de la comissió avaluadora.
 Debat d'avaluació a porta tancada entre els membres de la comissió exclusivament, que
conclourà amb l'emissió de la qualificació corresponent.

Possibles formes de distribució:

A/ El Projecte Integrat es desenvolupa durant el segon curs. En el 1r quadrimestre es concentra el gruix
de docència (hores lectives) i es desenvolupa la proposta. En el 2n quadrimestre, juntament amb la
docència restant, es concentren les hores de treball de l’alumne per compte propi i les tutories
individualitzades. En aquest segon període es porta a terme la realització del Projecte.
B/ El Projecte Integrat es desenvolupa en el 2n quadrimestre. En la primera meitat del quadrimestre es
confecciona la proposta i en la segona part es concentra en la realització del projecte.
C/ El Projecte Integrat (proposta i realització) es desenvolupa a la segona meitat del 2n quadrimestre. Els
mòduls hi intervenen de forma transversal, en incorporar els continguts i les activitats. Validada la
proposta, la realització del projecte i el Projecte Integrat (proposta i realització) es porta a terme les
últimes setmanes del curs acadèmic, una vegada avaluats la resta dels mòduls (4 setmanes x 25
hores/setmana = 100 hores lectives)

PROCÉS DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INTEGRAT
El nombre màxim de convocatòries de projecte integrat és de quatre, dues per curs. De forma ordinària
s’estableixen la primera convocatòria al mes de juny i la segona convocatòria al mes de setembre.
CONVOCATORIA DE JUNY
En el curs escolar s’obrirà data de presentació pel PI en dies posteriors (2-3) a l’ Avaluació de Maig (1a
Convocatòria). Aquesta matricula donarà opció a l’alumne/a a presentar el PI com a Convocatòria de
Juny. La condició de presentació per aquesta convocatòria és que l’alumne/a hagi aprovat tots els mòduls
del Cicle en aquesta Avaluació.
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CONVOCATORIA DE SETEMBRE
Els alumnes que no hagin aprovat tots els mòduls del Cicle a l’Avaluació de Maig (1a Convocatòria)
podran presentar el PI a la Convocatòria de Setembre sempre i quan hagin superat tots els mòduls a
l’Avaluació de Juny (2na Convocatòria). Aquesta convocatòria està oberta també a tots els alumnes que
havent aprovat el Cicle en el mes de maig no hagin volgut presentar el PI en aquelles dates.
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
a) President/a: el coordinador/a del cicle
b) Secretari/a: el tutor del grup classe
c) i un/a vocal, designats entre el professorat del centre i professionals de l'especialitat i/o representants
d'entitats, institucions o empreses de l’entorn del cicle.
L'alumne que no ha superat algun dels mòduls del cicle i, per tant, no pot ser avaluat, no perd la
convocatòria; en l’acta hi ha de constar ”No qualificat/ada” (NQ).

5.3.3 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÉS)
OBRA FINAL
L’Obra Final en el centre EASD Deià es desenvolupa, durant el segon curs acadèmic, en dues fases
diferenciades.
- Una primera com UF dels mòduls d’Obra Final, Autoedició i Producció i Impressió, que es coneix
com UF-OF (Unitat de Formació-Obra Final)
- I una segona part de presentació pública.
Es dedicaran un total aproximat de 66 hores del curs de 2n de cicle en el mòdul d’Obra Final, de 47 hores
en el mòdul d’ Autoedició i 25 hores en el mòdul Producció i Impressió.
El tutor/a d’Obra Final serà el professor/a del mòdul amb l’assessorament del professor/a del mòdul d’
Autoedició i del/la que imparteix el mòdul de Producció i Impressió.
ORGANITZACIÓ
Primera part:
Consta de dues fases
- Primera fase. Proposta
Es desenvolupa durant el primer quadrimestre i tracta sobre la teoria i la pràctica de l’Obra Final
necessàries per a un bon plantejament i desenvolupament de la proposta.
- Segona fase. Realització
Validada la proposta, la fase es desenvolupa en l'últim quadrimestre del curs i consta dels següents
apartats:
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-

Memòria descriptiva del treball (dossier explicatiu del treball pràctic)
Realització pràctica del projecte (resultat final o, si és el cas,maqueta, prototip o
model de l’obra)

Segona part:
- Presentació pública (presentació oral amb suport gràfic i/o audiovisual)
PROCÉS DE PRESENTACIÓ DE L’OBRA FINAL
El nombre màxim de convocatòries de projecte integrat és de quatre, dues per curs. De forma ordinària
s’estableixen la primera convocatòria al mes de juny i la segona convocatòria al mes de setembre.

CONVOCATORIA DE JUNY
En el curs escolar s’obrirà data de presentació de l’OF en dies posteriors (2-3) a l’ Avaluació de Maig (1a
Convocatòria). Aquesta matricula donarà opció a l’alumne/a a presentar l’OF com a Convocatòria de Juny.
La condició de presentació per aquesta convocatòria és que l’alumne/a hagi aprovat tots els mòduls del
Cicle en aquesta Avaluació.
CONVOCATORIA DE SETEMBRE
Els alumnes que no hagin aprovat tots els mòduls del Cicle a l’Avaluació de Maig (1a Convocatòria)
podran presentar l’OF a la Convocatòria de Setembre sempre i quan hagin superat tots els mòduls a
l’Avaluació de Juny (2na Convocatòria). Aquesta convocatòria està oberta també a tots els alumnes que
havent aprovat el Cicle en el mes de maig no hagin volgut presentar l’OF en aquelles dates.
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
a) President/a: el coordinador/a del cicle
b) Secretari/a: el tutor del grup classe
c) i un/a vocal, designats entre el professorat del centre i professionals de l'especialitat i/o representants
d'entitats, institucions o empreses de l’entorn del cicle.

5.4 MODALITAT DE CURSAR UN SEGON CICLE DE GRAU SUPERIOR DE LA
FAMÍLIA D’INTERIORS. CURSAR TRES ANYS ACADÈMICS I OBTENIR DOS
TÍTOLS. (3X2)
El centre té distribuits els estudis de cicles formatius de grau superior de la família de l’interiorisme amb un
primer curs de continguts comuns seguint els currículums marcats en el Decret 136/1998.
Aquest decret té uns continguts comuns en diversos mòduls que el centre agrupa en el primer curs per tal
que un estudiant pugui tenir mobilitat entre els cicles de la mateixa família.
L’alumnat es pot matricular d’un segon cicle, cursant només les assignatures de segon curs que siguin
específiques, sempre que hagi cursat i aprovat els mòduls d’un primer cicle de la mateixa família
d’interiors.
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Això és vàlid tant pels alumnes de l’escola EASD Deià com per alumnes d’altres centres amb estudis de
cicles formatius de grau superior de la família d’interiorisme aprovats.
El tutor de grup dedicarà una tutoria explicant la possibilitat d’estudiar un segon cicle amb un curs mes.
Per a realitzar aquesta modalitat el centre té sol·licitada i aprovada pel Departament una resolució a on
consta la possibilitat de realitzat un segon cicle dels de la família d’interiorisme cursant només un segon
curs en el tercer any.
Per aquest alumnat hi ha dues possibilitats de presentació de Projecte final:
a)

Es realitzen dos projectes finals de manera independent, un dins del segon curs i s’aprova i el
segon en el tercer curs (S’entén tercer curs com el segon curs del segon cicle)

b)

Pel projecte final de cicle s’ofereix es fa un sol projecte que contempli les dues especialitats.

El procés és el següent.

-

-

El tutor/a de segon curs informa a l’alumnat de la possibilitat de dos cicles en tres anys.
L’alumnat interessat cal que ho comuniqui al tutor.
L’alumnat no ha de desenvolupar el Projecte Final si així ho desitja perquè pot fer un únic
projecte a l’acabar el segon cicle.
L’alumnat que estigui cursant el segon cicle i desitgi realitzar un sol projecte final ho
comunicarà al tutor.
El tutor ho traslladarà al professor de projectes que caldrà que juntament amb el professor
de projectes del segon cicle proposin a l’alumne el tema que inclogui les dues temàtiques.
L’alumnat desenvoluparà el projecte final segons les directrius marcades a l’apartat 3.7
amb l’excepcionalitat que pot demanar assessorament al professor que imparteix el
primer cicle.
En l’exposició pública i correcció es farà amb una sola sessió però la comissió avaluarà
independentment els dos cicles.
Cada un dels cicles que ha cursat l’alumne tindrà una nota independent.
Les FCT realitzades en un cicle seran vàlides per al segon cicle.

5.5 MOBILITAT DE L’ALUMNAT
Amb l’objectiu d’incrementar la cooperació entre centres de la Unió Europea, equiparar els nostres
sistemes educatius i les competències, intercanviar pedagogies i pràctiques innovadores, per tal
d’incrementar les oportunitats dels nostres alumnes de cara a l’ocupació i l’aprenentatge permanent per
tot l’espai europeu, l’escola fomentarà la participació en convenis amb altres centres europeus que facilitin
l’estada dels nostres alumnes en centres i que alumnes d’altres centres participin del nostre. També és un
objectiu primordial el foment de la competitivitat i l’aprenentatge de llengües i el possibilitar la mobilitat de
grups desfavorits o amb necessitats especials.
La coordinació dels intercanvis internacionals la gestiona la sots-direcció del centre, amb el coordinador
de mobilitat.
Hi poden participar tots els alumnes de l’escola matriculats a partir del segon curs i sense els estudis
finalitzats, per una estada que pot anar dels 2 als 12 mesos.
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La coordinació organitza i informa de tots els passos que cal seguir, des de la signatura dels acords amb
altres centres, la selecció d’alumnat, la tramesa de sol·licituds, l’assessorament i el seguiment fins a la
redacció d’informes i certificats.

5.5.1 DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA ERASMUS
L’ EASD Deià té la Carta Erasmus (EUC) que permet com Institució d’Ensenyament Superior (HEI) poder
dur a terme el programa Erasmus. Aquest document és una Carta Universitària Estàndard (EUC) que
permet la mobilitat amb la finalitat d’estudis (SMS) i activitats de mobilitat transnacional de personal
docent i no docent (ST) i/o actuar com coordinadors d’un consorci que sol·liciti Programes Intensius,
Projectes Multilaterals Erasmus, Xarxes o Mesures d’ Acompanyament. Els objetius que es pretenen
aconseguir són:




Permetre als estudiants beneficiar-se des del punt de vista educatiu, lingüístic i cultural de la seva
experiència en un altre país europeu.
Promoure la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions
d’ acollida.
Contribuir al desenvolupament de joves ben qualificats, oberts i amb experiència internacional
com a futurs professionals

5.5.2 QUI HI POT PARTICIPAR?
Poden participar tots els estudiants de l’ EASD Deià matriculats en els CFGS que compleixin els següents
requisits:
Posseir la nacionalitat d’ un país participant en el PAP o de tercers països. (En aquest últim cas caldrà
acreditar que està en possesió d’ un permis vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització
de la mobilitat
Estar matriculat a l’ EASD Deià a segon curs durant el període en el que es realitzi la mobilitat
Els alumnes que compleixin tots els requisits podran sol·licitar mitjançant concurs de mèrits una plaça per
realitzar una mobilitat Erasmus durant un quadrimestre (1r o 2n, 5 mesos) o un curs complet (10 mesos)
La Carta Estudiant Erasmus recull tots els drets i obligacions d’un estudiant Erasmus. Aquesta carta
s’entregarà a cada estudiant abans d’iniciar la seva estada al país d’acollida. Una còpia d’aquesta carta
està disponible a la pàgina de la Comissió Europea.

5.5.3

BEQUES I AJUDES

Els alumnes seleccionats per a un programa de mobilitat Erasmus amb finalitat d’ estudi tenen les
següents subvencions:
- Beca otorgada por la Comisió Europea i gestionada per l’Organisme Autònom de Programes Educatius
Europeus (OAPEE): La quantia mitjana mensual de les ajudes per a la mobilitat d’ estudiant amb finalitat
d’ estudi s’indicarà a la convocatòria nacional, i estarà subjecta als màxims establerts en la convocatòria
de propostes de la Comissió Europea.
Durant la seva mobilitat l’estudiant seguirà disfrutant de les beques o préstecs amb finalitats educatives
que podria obtenir normalment per a estudiar a la seva institució d’origen.
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Les ajudes de mobilitat Erasmus són complementàries amb els sistemes nacionals i/o regionals de
beques, inclosos els sistemes que ofereixen una compensació per les despeses addicionals dels estudis
realitzats a el estranger. www.oapee.es
. Beca complementària otorgada pel Ministerio de Educación. És una ajuda de caràcter nacional
concedida a tots els estudiants seleccionats per un període d’ estudis a l’ estranger. És compatible amb l’
ajuda europea. www.educacion.es
. Beca otorgada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): Ajudes als
estudiants de les universitats catalanes o de centres d’ estudis superiors d’ensenyament artístic de
Catalunya que hagin obtingut una estància acadèmica de mobilitat, per a contribuir a la financiació de les
despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.
Modalitat C: Estada acadèmica, amb reconeixament acadèmic, en el marc del programa ERASMUS i
altres programes de mobilitat internacional, dirigida als estudiants de centres d’estudis superiors
d’ensenyament artístic de Catalunya.
Aquestes ajudes són totalment compatibles amb altres tipus de beques privades que l’alumne pogués
aconseguir per a financiar la seva estada a l’estranger.

5.5.4

ALUMNES OUTCOMING

Sota aquesta denominació s’inclouen els alumnes matriculats a l’ EASD Deià que realitzen una mobilitat
Erasmus en un centre d’ ensenyament superior europe.


Sol·licituds i termnis

El procés de selecció de candidats per a realitzar un període de mobilitat Erasmus comença amb la
publicació de la convocatòria el mes de febrer (es publicarà a la web de l’escola i al taulell d’anuncis
l’EASD Deià). Es publicaran les bases del concurs i per tal que el procediment de concessió de les ajudes
sigui transparent, just, equitatiu, coherent i ben documentat. L’ EASD Deià constituirà una comissió
avaluadora per a la selecció dels candidats i publicarà els resultats del procés establint un calendari per a
possibles reclamacions.


Informació i preparació de l’estada

Abans de marxar
És responsabilitat de l’alumnat estudiar el programa acadèmic de les universitats o escoles estrangeres
de manera que quedi confirmada la possibilitat de la realització dels crèdits ECTS previstos. L’alumnat
outcoming ha d’entregar abans de la marxa (o a les dues setmanes posteriors de la seva arribada al
centre de destí) el learning agreement firmat i segellat per a la institució d’acollida.
L’ Escola Deià proporcionarà a l’alumnat Erasmus informació sobre els cursos d’idiomes per a la
preparació de l’estada a l’estranger.
L’alumnat seleccionat haurà de presentar els següents documents abans de començar la mobilitat:
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Tarjeta Sanitària Europea
Si va a un país comunitari està subjecte al règim general de la Seguretat Social: haurà de sol·licitar
d’aquest organisme la Tarjeta Sanitària Europea amb la que tindrà cobertura mèdica en el país de destí
durant la teva estada. A les oficines de la Seguretat Social rebrà informació sobre aquesta tarjeta.
Fotocòpia de la llibreta bancària
Per a poder ingressar la beca és necesari entregar una fotocòpia del primer full de la llibreta bancària a on
desitgi rebre l’ajuda.
Contracte Erasmus
Es tracta d’un document subscrit entre l’estudiant Erasmus i l’EASD Deià. Té com objectiu determinar les
obligacions de cada part en el que respecta a l’administració dels fons comunitaris concedits en el marc
de l’activitat Erasmus del Programa de Aprenentatge Permanent, que fa referància a les ajudas de
mobilitat d’estudiants.
El coordinador, abans de la sortida dels alumnes, proporcionarà els documents necesaris per a acreditar
l’arribada, l’acord acadèmic i la finalització del període d’estudis:









Carta d’estudiant Erasmus
Contracte Erasmus
Carta d’acreditació com estudiant Erasmus
Learning Agreement
Crèdits ECTS del pla d’estudis de Deià
Document per a la perllongació de l’estada
Documents d’acreditació d’arribada i sortida
Acreditació de qualificacions obtingudes (transcript of records)

Durant l’estada
L’alumnat ha d’enviar només arribar al centre de destí el document de confirmació d’arribada (Arrival
confirmation) i durant els primers 15 díes el Learning agreement (si no es va enviar anteriorment a la
universitat o escola de destí). Tots aquests documents han d’anar firmats i segellats pels cordinadors
corresponents i seran enviats a international@deiadisseny.cat
Després de l’estada
Els alumnes han d’entregar els documents següents:
1. Document original de confirmació d’arribada i sortida
2. Document original del Learning agreement
3. Acreditació de qualificacions obtingudes (transcript of records)
També han de relitzar l’enquesta sobre l’estada Erasmus sol·licitada per l’OAPEE.
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Només un cop entregats aquests documents l’EASD Deià podrà recononèixer els crèdits realitzats a
l’estranger. Els terminis d’entrega s’especifiquen en els documents facilitats.

5.5.5 ALUMNES INCOMING
Els estudiants d'una institució asociada amb l’EASD Deià que volen fer una etapa a la nostra escola ha de
seguir les indicacions del coordinador de relacions internacional.
• Aplicació deadlines
Per sol·licitar el semestre d'Hivern o l'any acadèmic sencer: 30 de maig.
Per sol·licitar el semestre de primavera: 1 de novembre.
La confirmació de l’admissió per a l'estudi serà emès aproximadament 2-3 setmanes després de l'aplicació
deadline.
• Any acadèmic
- Semestre d’hivern: Aproximadament des de la segona setmana de setembre a la primera setmana de
febrer. (Segons calendari marcat pel Deparatment d’Ensenyament).
- Semestre de primavera: Aproximadament des de la primera setmana de febrer fins a la segona setmana
de juny. (Segons calendari marcat pel Deparatment d’Ensenyament).
• Documents a presentar.
-

Deià Application Form signat pel coordinador de l’escola d’origen.
Portafoli.
Currículum Vite.
Carta personal dels motius per venir a l’EASD Deià
Fotocòpia del passaport o document d’identitat.
Dues fotografies de carnet.
Tots aquests documents han de ser enviats per correu (international@deiadisseny.cat) abans de la data
del deadlines.
• Serveis d’allotjament.
L’escola no disposa de serveis d’allotjament però s’informa a l’alumnat d’adreces de correu electrònic a on
poden tenir aquests serveis.
http://www.ub.edu/sae/serveis/allotjament/en/other.htm
• Cursos d’idiomes.
L’escola fomentarà i facilitarà convenis amb l’Escola Oficial d’Idiomes per a oferir als alumnes nou vinguts
convenis de llengua castellana i catalana. Per altra banda també informarà i oferirà a aquest alumnat
cursos de català al Consorci per a la Normalització Lingüística.
• Assegurança de salut.
S’informarà als Estudiants de la Unió Europea que són coberts per Targeta d'Assegurança de Salut
europea o Forma E 111 o E 128 o la Targeta europea de Seguretat de Salut per obtenir assistència
mèdica a institucions públiques del sistema de la Seguretat Social d’Espanya. Per tal d'obtenir aquest dret,
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els estudiants han de contactar la seva Oficina de Seguretat Social, i informar-se i obtenir la targeta que
l’hi possibiliti aquest dret abans d'arribar en Espanya.

5.5.6


DIRECCIONS D’INTERÈS

Programa Erasmus
www.oapee.es
www.yosoyerasmus.es
www.erasmusworld.com
Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space). El portal sobre
oportunitats d’aprenentatge a tot l’espai europeu. PLOTEUS té com objectiu ajudar a estudiants, persones
que busquen lloc de treball, treballadors, pares, orientadors i professors a trobar informació sobre com
estudiar a Europa.



Ambaixades i consolats
-

http://embajada-online.com
Ministerio de asustos exteriores y cooperación
Guies de viatge on-line

-

www.europa.eu.int/abc/travel/index_en.htm
www.visiteurope.com
www.guiamundialdeviajes.com
www.inter-rail.org/



Enviament gratuït de documentació:
L’agència de transports MRW ofereix el pla ForUn que permet als familiars directes l’enviament de
documentació de forma gratuïta mentre està a l’estranger seguint les condicions d’aquest pla.
Per a obtenir més informació es pot dirigir a l’agència més propera de MRW o trucar al 902 300 400.
També pot obtenir informació a la web: http://www.mrw.es



Carnet d’estudiant internacional (ISIC):
Permet als estudiants identificar-se i obtenir descomptes en transportes, allotjaments i espectacles
http://www.istc.org





Associació d’estudiants:
AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe):
AIESEC
BEST (Board of European Students of Technology):
ESN (ERASMUS Students Network):
ESIB (The National Unions of Students in Europe)
IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
Bases de dades i fonts d’informació:
Eurydice (sistemes educatius europeus)
IRIS(Informes d’estudiants sobre universitats de destí)
http://www.iagora.com (conté informes de destins)
Beques, allotjament i c.v.
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http://internacional.universia.net/
- Informació sobre beques, premis, ajudes, subvencions…
http://www.infobecas.net
http://www.casaswap.com (per allotjament)
Europass és un nou sistema que ajuda al ciutadà a presentar les seves capacitats i qualificacions
personals de manera senzilla i fàcilment comprensible a tota Europa (Unió Europea, AELC/EEE i països
candidats); desplaçar-se professionalment per tota Europa.

5.6

RECLAMACIONS PER A QUALIFICACIONS OBTINGUDES
DURANT EL CURS

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes durant el curs, si no es resolen directament
entre el professor/a i l’alumne/a afectats, es presentaran al tutor/a. Aquest ho parlarà amb el professor i
Cap de Departament corresponent. Es comunicarà a l’alumne la resolució i si no hi està d’acord farà un
escrit al director/a del centre exposant raonadament els fets. Aquest respondrà un cop escoltades totes
les parts.
Reclamacions per qualificacions finals de curs
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada
mòdul, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre
en el termini de dos dies lectius. El director/a traslladarà la reclamació al departament o òrgan equivalent
que correspongui per tal que, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació per
ell establerts i formuli la proposta corresponent. Si consta tan sols d’un o dos membres, l’òrgan s’ampliarà,
fins a tres, amb el professorat que el director/a designi (entre el professorat d’altres matèries del mateix
àmbit o entre els càrrecs directius).
A la vista de la proposta formulada i de l’acta de la junta d’avaluació, el director/a resoldrà la reclamació.
La reclamació i la resolució adoptada es faran constar a l’acta d’avaluació corresponent i es notificaran per
escrit a la persona interessada. En la notificació s’indicaran els terminis i el procediment per recórrer que
s’indica a continuació.
Si l’alumne/a no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies,
mitjançant un escrit, que es presentarà al centre, adreçat a la gerència del Consorci d'Educació de
Barcelona i se seguirà el procediment que es detalla tot seguit:
 El centre el trametrà, en els tres dies hàbils següents, al Consorci d'Educació de Barcelona
conjuntament amb una còpia de les actes d’avaluació i la documentació complementària, a fi que la
Inspecció n’emeti informe. Aquest informe inclourà 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, l'òrgan competent del Consorci d'Educació encarregarà aquesta tasca a una
comissió integrada per un professor o professora del centre que no hagi participat en l’avaluació, un
professor/a d’un altre centre i un inspector/a proposat per la Inspecció d’Educació.
 Vist l’informe de la Inspecció i, si escau, el de la comissió, la direcció dels serveis territorials i, a la
ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació resoldrà definitivament amb notificació a
l’interessat o interessada, per mitjà de la direcció del centre.
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5.7 ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA
5.7.1 ANUL·LACIÓ DE CURS SENCER.
L’alumnat de l’EASD Deià pot sol·licitar l’anul·lació de matrícula del curs sencer per escrit i per una sola
vegada al director/a del centre.
-

Ho farà per escrit a secretaria amb imprès facilitat per aquesta i dirigit al director/a.
L’alumne sol·licitant en tindrà una còpia a on consti que ha realitzat la sol·licitud amb el dia.
El director/a del centre contestarà per escrit a l’alumne no més tard d’un mes de fer la sol·licitud. Ho
farà per escrit i amb còpia signada per l’alumnat conforme se l’hi entrega la resposta.
L’alumnat serà avisat per mail conforme pot recollir la resposta.
A l’expedient acadèmic de l’alumnat constarà la documentació de l’anul·lació de matrícula.
La sol·licitud d’anul·lació serà sempre abans de finalitzar el mes d’abril.

5.7.2 ANUL·LACIONS PER MÒDULS.
L’alumnat pot sol·licitar l’anul·lació per mòduls i/o assignatures per un sol cop al director/a del centre.
El director/a del centre ho podrà aprovar sempre que les raons al·legades es considerin consistents. Per a
fer-ho el director consultarà al tutor/a
Per les anul·lacions de matrícula de Projecte o obra final cal diferenciar els cicles:
Cicles LOGSE: No es contempla perquè l’alumne es matricula pocs dies abans de la seva
Presentació.
Cicles LOE:
Es contempla igual que l’anul·lació d’un altre mòdul del curs, al final del mes
d’abril i segons els criteris indicats al principi de l’apartat.

5.7.3 CAUSES D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA
Seran causes d’anul·lació de matrícula aquelles que generen una absència prolongada com:
-

Malaltia o accident de l’alumne o familiar seu.
Atenció a familiars directes
Maternitat o paternitat
Treballar o incorporar-se a un lloc de treball
Altres cisrcumstàncies personals de caràcter extraordinari

Totes aquestes causes caldrà que siguin documentades de manera fidedigna.
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5.8 PROGRAMACIONS DE MÒDULS / ASSIGNATURES
El centre tindrà totes les programacions dels mòduls i/o assignatures actualitzades a l’inici de curs.
La direcció organitzarà el calendari per tal de la gestió de les programacions, la seva revisió, actualització i
aplicació.
Hi haurà un model comú per a tot el centre que el professorat seguirà.
Els coordinador de cicles serà l’encarregat de la gestió de les programacions amb el suport del cap
d’estudis.
Els caps de departament seran els encarregats de convocar les reunions per tal de donar les directrius i
acords de departament que unifiquin els criteris que es desenvoluparan durant el curs. Les programacions
s’entregaran al cap de departament que un cop revisades i definitives s’enviaran al coordinador de cicles.
En tota programació hi haurà les fases següents:
1234-

Model únic de presentació de programacions
Acords de Departament que marquen les línies bàsiques de les assignatures.
Acords dels equips docents que marquen les línies bàsiques de cada un dels estudis
Desenvolupament de la programació de cada mòdul/assignatura per part de cada professor i/o
grup de professors
5- Revisió de la programació per part del Cap de departament.
6- Entrega de totes les programacions al cap d’estudis en format digital.
7- Les programacions en format digital passen a la xarxa d’ordinadors del centre per la seva
consulta per part de qualsevol professor.

5.8.1 SEGUIMENT DE LES PROGRAMACIONS
Cada professor farà el seguiment de la programació del seu mòdul i al final de curs, en reunió de
Departament exposarà si cal les modificacions per ajustar el seu compliment. Serà aprovat pel Cap de
Departament.
Si no es considera necessària cap modificació la programació vigent serà l´última.

5.8.2 GUIA DOCENT
Un cop fetes les programacions es realitzarà un resum que serà inclòs a la guia docent que estarà
disponible per a tot l’alumnat.
Aquesta guia tindrà:
- El nom de l’assignatura/mòdul.
- Les hores anuals
- Les hores setmanals
- Els professors que imparteixen l’assignatura.
- Les unitats de programació.
- Els objectius i continguts bàsics de l’assignatura.
- Els criteris d’avaluació.
- Els criteris de recuperació
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Les indicacions realitzades a la guia docent no es poden modificar durant el curs i si ho fossin per causes
excepcionals es comunicaran al cap de departament i a l’alumnat amb sufucient anticipació a la seva
aplicació. En quedarà constància per escrit.

5.9 VIATGES DE L’ESCOLA

Amb l’objectiu d’apropar l’alumnat a la realitat, l’escola organitza sortides i viatges de caire pedagògic a
diferents destinacions d’interès cultural i artístic. Aquestes sortides i viatges han de ser aprovades pel
Consell Escolar a principi de curs. En el cas de les sortides, com que hi ha actes i exposicions que no es
coneix quan es faran a principi de curs, es proposa al Consell Escolar que aprovi un paquet de sortides
amb aquesta finalitat.

6.
6.1

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DEL MATERIAL I ESPAIS DE L’ESCOLA
NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS
INFORMÀTICS I AUDIOVISUALS

En el centre, a part dels ordinadors de secretaria i direcció, hi ha diferents equipaments informàtics que tot
seguit es diferencien i s’indica el seu funcionament:
a/ Aules d’informàtica.
L’escola disposa d’aules d’informàtica i aules que disposen de connexions per als ordinadors que porten
els alumnes. Aquestes aules tenen assignat un professor responsable que vetllarà pel seu bon
funcionament i en coordinarà el manteniment juntament amb el coordinador d’informàtica i el personal de
manteniment.
Els alumnes també s’han d’implicar en el bon manteniment d’aquestes aules i del seu maquinari. Un mal
ús d’aquests espais i del seu equipament pot ser considerat un acte que altera les normes de convivència
del centre.
Cada alumne disposarà d’un codi d’usuari i d’una contrasenya per poder accedir a la seva sessió dins la
xarxa de l’Escola.
a)
b)
c)
d)
e)

Els alumnes poden utilitzar els programes instal·lats als ordinadors de les aules informàtiques però
no afegir ni treure arxius i/o programes dels mateixos. Tampoc es poden canviar les configuracions
del sistema.
Fora de l’horari lectiu, l’alumne només podrà utilitzar els ordinadors sota la supervisió d’un
professor.
En acabar la sessió de treball, cal tancar la sessió. En el cas que l’alumne hagi desconnectat algun
cable per al propi portàtil, cal que en acabar la classe el torni a connectar a l’ordinador de l’aula.
No està permès menjar ni beure a les aules informàtiques.
Està prohibit reemplaçar perifèrics d’un maquinari a l’altre. En cas de dubtes o detecció d’un mal
funcionament d’alguna màquina o perifèric cal que es comuniqui al professor responsable en aquell
moment o a la coordinadora d’informàtica.
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f)

Està prohibit menjar o beure a dins de l’aula d’informàtica

Són instal·lacions didàctiques i tenen com a finalitat els usos didàctics relacionats amb l’ensenyament.
Només estaran obertes quan hi hagi un professor responsable i el seu ús és únicament i exclusiva per
impartir classes. La resta d’hores estaran sempre tancades amb clau.
No es podran utilitzar aquestes aules per fer treballs dels alumnes sense la supervisió del professor
responsable de l’assignatura o el mòdul.
Els ordinadors de les aules d’informàtica no són el mitjà per rebre o enviar correus electrònics particulars,
ni per la consulta de webs que no tinguin finalitats didàctiques.
El responsable del manteniment i bon ús general de l’aula d’informàtica serà el coordinador d’informàtica
amb les feines i atribucions indicades a l’apartat corresponent.
A l’inici de cada curs es revisaran tots els ordinadors i programes instal·lats per assegurar el seu bon
funcionament. Amb la supervisió del coordinador d’informàtica l’empresa externa d’informàtica contractada
pel centre farà aquestes tasques.
Cal que tots els alumnes facin un bon ús i manteniment dels equipaments informàtics del centre. Si algun
alumne en fes malbé algún de manera premeditada caldrà que aquest alumne se l’hi apliqui el règim
disciplinari de l’escola i després de reunir-se el Consell Escolar decideixi després d’escoltar a la persona
afectada. Si es comprova que l’alumne ha fet malbé un equipament de manera deliberada caldrà que
restitueixi econòmicament el bé fet malbé.
Tots els ordinadors estaran equipats amb programes antivirus que s’actualitzin diàriament per tal de
protegir les seves dades i tots els ordinadors estaran congelats excepte els de direcció i administració que
són d’ús unipersonal.
En cas de qualsevol incidència els professors responsables de l’aula ho comunicaran al coordinador
d’informàtica per tal que prengui les mesures necessàries.
b/ Aules generals.
A cada aula hi ha un ordinador a la taula del professor connectat a un canó de projeccions d’ús exclusiu
pel professor. Aquest ordinador estarà instal·lat amb tots els programes i eines necessàries per l’ús
normal del professorat i un programa antivirus d’actualització diària i estarà congelat.
A l’inici de cada curs es revisaran tots els ordinadors i programes instal·lats per assegurar el seu bon
funcionament. Amb la supervisió del coordinador d’informàtica l’empresa externa d’informàtica contractada
pel centre farà aquestes tasques.
El professorat no farà servir ordinadors externs al de l’aula connectant el canó a aquests. Cal que s’utilitzi
sempre l’ordinador de l’aula.
En cas de qualsevol incidència els professors responsables de l’aula ho comunicaran al coordinador
d’informàtica per tal que prengui les mesures necessàries.
Està prohibit menjar o beure a dins de l’aula d’informàtica
A totes les aules a banda de la xarxa de wi-fi hi ha diverses connexions en cable per internet.
c/ Xarxa wi-fi.
L’escola disposa d’una xarxa de wi-fi per tal que els alumnes i professors es connectin a
internet a través dels seus ordinadors portàtils. Aquesta xarxa és gestionada pel Consorci d’Educació de
Barcelona
La clau d’accés a la xarxa de wi-fi estarà disponible per a tots els alumnes matriculats i personal del centre
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d/ Sala de professors.
A la sala de professors hi ha ordinadors connectats a internet i amb impressores per a l’ús educatiu, de
formació del professorat i de preparació de mòduls. del centre. No estan destinats a l’ús particular o
professional de cada un dels professors.
En cas de qualsevol incidència els professors responsables de l’aula ho comunicaran al coordinador
d’informàtica per tal que prengui les mesures necessàries.
f/ Normes d’ús del material audiovisual.
El material audiovisual del Centre ha d'estar a disposició del professorat perquè aquest el pugui utilitzar
com a material de suport en el desenvolupament de les classes.
El material audiovisual s'utilitzarà estrictament per a activitats relacionades amb el Centre. Els alumnes
podran utilitzar el material audiovisual en activitats que tinguin
lloc al Centre sota la responsabilitat d'algun/a professor/a i garantint la reparació o reposició d'aquest en
cas que s'avariï per fer-ne un ús inadequat.
El/la professor/a encarregat/da dels audiovisuals tindrà la responsabilitat d'informar sobre el material
existent, encarregar-se de les reparacions del mateix i comprar-ne de nou sempre que el pressupost del
Centre ho permeti.

6.2

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DE LES AULES TALLER

L’escola disposa d’aules taller per tal de poder desenvolupar els aprenentatges de les diferents
especialitats. Aquestes tallers tenen assignat un professor responsable que vetllarà pel seu bon
funcionament i en coordinarà el manteniment juntament amb els altres professors que en són usuaris i el
personal de manteniment.
Els alumnes també s’han d’implicar en el bon manteniment d’aquestes aules i del seu maquinari. Un mal
ús d’aquests espais i del seu equipament pot ser considerat un acte que altera les normes de convivència
del centre.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Els alumnes poden utilitzar el maquinari dels tallers els tallers fora de l’horari lectiu sempre sota la
supervisió d’un professor de taller.
En cap cas es podran endur les eines i les màquines d’aquests tallers si no és per la seva
reparació o posada a punt.
Cal respectar i conservar les instal·lacions i el maquinari de les aules taller.
En acabar les sessions de treball, cal deixar l’espai endreçat i les eines recollides als armaris. Cal
notificar al professor de taller les eines/màquines espatllades o desaparegudes. Aquest ho
notificarà al responsable d’aula i, aquest, a l’administrador de l’Escola.
Cal prendre totes les mesures de seguretat establertes a la normativa pels tallers i per l’ús de les
màquines i eines. L’alumne que no les segueixi no podrà utilitzar les aules taller ni el seu
maquinari.
No es pot menjar ni beure a les aules taller.
Les eines i materials de l’aula de taller són de l’escola i es faran servir sempre mantenint les
normes de seguretat i higiene que seran aplicades pel professor responsable de l’aula i
supervisades pel Coordinador de Riscos Laborals de l’escola.
No és una aula oberta per l’ús dels alumnes.
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6.3

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DEL MATERIAL DE REPROGRAFIA

A l’escola hi ha fotocopiadores:
La seva vigilància i control es farà per part de consergeria. Cal que miri el seu bon funcionament i que
sempre hi hagi paper.
Qualsevol incidència que hi pugui haver serà comunicat a consergeria que si fa falta avisarà al servei
tècnic.
Si algun alumne fes malbé la fotocopiadora de manera premeditada caldrà que aquest alumne se l’hi
apliqui el règim disciplinari de l’escola i després de reunir-se el Consell Escolar i escolatar a la persona
afectada. Si es comprova que l’alumne ha fet malbé un equipament de manera deliberada caldrà que
restitueixi econòmicament el bé fet malbé.
Les fotocopiadores són d’ús exclusiu per a l’escola i per la feina que se’n deriva.

6.4

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA.

L’Escola disposa d’un servei de biblioteca obert a tota la comunitat educativa. La biblioteca es gestiona
amb un coordinador de biblioteca. Les persones encarregades de la biblioteca han d’exercir les funcions
següents:
1)
2)

Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament.
Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per
al desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.

La persona o persones responsables de la biblioteca escolar poden disposar de les hores de dedicació
que el centre estimi necessàries per al desenvolupament de la gestió i la dinamització de la biblioteca
escolar, en el marc dels recursos de docència de què disposa.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

La biblioteca només és un espai per a la lectura i l’estudi, per això cal romandre-hi en silenci.
Els llibres consultats no s’han de retornar als prestatges, a excepció de les enciclopèdies; cal
deixar-los sobre la taula del bibliotecari.
El préstec dels llibres és per a una setmana. No hi ha servei de préstec per enciclopèdies,
diccionaris, guies, memòries dels Projectes Finals presentats pels alumnes del centre i altres
llibres etiquetats com fora de préstec. El servei de préstec també inclou vídeos i DVD. El retard o
la no devolució serà motiu de sanció.
La sanció consistirà en ser exclòs del servei de préstec durant un mes.
En cas de pèrdua o deteriorament d’un document, aquest haurà de ser restituït amb un altre igual
o similar.
Els ordinadors de la bibliolteca són d’ús per tota la comunitat educativa i es poden fent servir amb
el mateix codi d’usuari que tingueu assignat per la xarxa de l’escola.
No es pot veure ni menjar en aquest recinte.
En marxar de la biblioteca cal deixar net de qualsevol residu l’espai ocupat.
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Els serveis que dóna la biblioteca són:
- Ordinadors per consultes a través d’internet.
-Aparell d’escanejar.
- Consulta de llibres.
- Préstec de tres llibres durant una setmana.
a/ Horari de la biblioteca.
L’horari de biblioteca es penjarà a l’inici de curs a la seva porta i serà amb un nombre d’hores equitatiu
entre matí i tarda.
b/ Servei de préstec.
Tots aquells alumnes que facin un pagament en dipòsit de la quantitat de diners indicada a principi de curs
tindran un carnet de biblioteca que els hi donarà dret a treure tres llibres durant una setmana que serà
prorrogable sempre que aquell llibre no hagi estat sol·licitat per un altre persona.
Els professors tindran també un carnet de biblioteca a on s’indicarà tots aquells llibres que tenen en
préstec. Màxim tres durant una setmana.
Als alumnes se’ls hi retornarà el dipòsit fet al principi de curs un cop comprovat que han retornat els llibres
i que estan en bon estat. Si no és així el dipòsit no es retornarà si no es paga el llibre nou un altre cop o es
dónen els diners pel seu valor en aquell moment a la llibreria.
c/ Persona responsable.
El funcionament i ordre de la biblioteca està sota la coordinació del coordinador lingüísitc en primer terme i
el sots-director en segon terme.
d/ Compra de llibres.
Es faran amb la supervisió de la coordinadora lingüística després de rebre les recomanacions de quasevol
professors o professors de l’escola. Abans de la seva compra es consultarà sempre a l’administrador que
serà qui ho autoritzarà.
e/ Gestió de la biblioteca.
Modalitat A.
Sempre que els recursos econòmics i organització del centre ho permetin la
biblioteca es
gestionarà mitjançant el/la coordinador/a lingüístic que tindrà sota la seva responsabilitat una persona en
pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona o organisme semblant
mitjançant un conveni de pràctiques.
Aquesta persona farà les següens tasques sota la supervisió de la coordinadora lingüística:
- Atendre i orientar l’alumnat i professorat per a la consulta de llibres.
- Realitzar el servei de préstec a tots aquells alumnes que en disfrutin.
- Mantenir ordenada la bibiloteca.
- Comunicar a la coordinadora lingüística aquells llibres en préstec que no
han estat retornats a temps.
- Classificar tota nova adquisició del centre.
- Totes aquelles tasques que d’acord amb els seus estudis se l’hi puguin
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atribuir prèvia comunicació.
Modalitat B.
Aquesta es realitzarà com a segona en cas que no sigui viable la primera (A).
Sota la ccordinació de la bibiloteca tot el professorat del centre sense tasques directives farà
com amínim una hora de bibiloteca amb les tasques iguals que les indicades a la modalitat A.

6.5

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DE L’ESPAI DE LLEURE, BAR

L’escola disposa d’un espai de lleure pel descans dels alumnes equipat amb màquines dispensadores de
menjar i begudes subministrades i mantingudes per una empresa externa i contractada per l’escola.
Cal fer un bon ús dels seus equipaments Si algun alumne en fes malbé algún de manera premeditada
caldrà que aquest alumne se l’hi apliqui el règim disciplinari de l’escola i després de reunir-se el Consell
Escolar i escoltar a la persona afectada. Si es comprova que l’alumne ha fet malbé un equipament de
manera deliberada caldrà que restitueixi econòmicament el bé fet malbé.

Cal que es recullin les possibles deixalles produïdes per la beguda i el menjar, cada persona és resposable
de les seves.

6.6

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DE L’ESPAI DELS ALUMNES

És un espai dedicat als alumnes per tal que puguin fer reunions, treballs en equip, estudiar i qualsevol
altre activitat relacionada amb el seu aprenentatge.
En aquesta sala caldrà mantenir en tot moment un ambient de treball i convivència. Cal tenir cura del seu
bon estat i manteniment per part dels seus usuaris.

6.7

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DE LA SALA D’ACTES

Aquests és l’espai de l’escola dedicat a conferències, exposicions, tallers i activitats diverses programades
a l’escola.
Està equipat amb ordinador connectat a internet, pantalla de projecció, canó de projecció i equip de so.
Tot aquest equipament caldrà que estigui supervisat per coordinador d’informàtica i l’empresa de
manteniment informàtic contractada per l’escola.
És un espai que en funció de les necessitats de l’escola s’utilitzarà com a aula/es segons programació
d’horaris al principi de curs
Està oberta a totes les activitats comentades anteriorment i caldrà que el professor o grup de professors
que hi vulguin fer una activitat ho comuniquin per escrit al sots-director per tal que en doni el vist i plau.
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6.8 NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DEL SERVEI DE TAQUILLES
L’escola disposa de servei de taquilles pels seus alumnes. Quan un alumne es matriculi omplirà un imprès
a on indicarà si vol o no llogar una taquilla.
Pel servei de taquilles es pagarà una taxa anual. Aquesta taxa està formada per una part de lloguer de
taquilla i una altra de dipòsit. El preu estarà publicat al cartell d’anuncis de l’escola.
Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de taquilles disponibles es farà un sorteig.
Es publicarà un calendari per pagar la taquilla i recollir les claus. Tot alumne que no ho faci durant el
temini establert perdrà el dret a taquilla i es donarà les persones que estaven excloses en el sorteig.
El servei de taquilles és en règim de préstec i s’acaba amb la finalització del curs. L’escola tindrà una clau
mestra i es reserva el dret a obrir-les en cas que sigui necessari.
Un cop acabat el curs, i com a molt tard el 30 de juny, l’alumne buidarà la taquilla i retornarà les claus a
secretaria. Després de comprovar el bon estat de la taquilla se li retornarà el dipòsit que va fer. Un cop
passi la data límit l’alumne perd el dret a que se li retorni el dipòsit fet.
Si el 15 de juliol l’alumne no ha buidat la taquilla aquesta serà oberta i buidada per tal que pugui ser
ocupada en el curs vinent.

6.9

NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DE LES AULES

Aquests és l’espai de l’escola dedicat a les activitats lectives del centre.
Estan equipades amb ordinador connectat a internet, pantalla de projecció i canó de projecció. Tot aquest
equipament caldrà que estigui supervisat per coordinador d’informàtica i l’empresa de manteniment
informàtic contractada per l’escola.
També hi ha connexions a internet per cable a disposició de l’alumnat.
És un espai destinat a impartir classes amb un horari establert a l’inici de curs des de direcció.
Els alumnes que utilitzin les aules són els responsables de mantenir-les netes i endreçades. Quan s’acabi
la classe els alumnes i professor responsable de l’aula cal que la deixin endreçada com l’havien trobat per
tal que els alumnes i professors que vinguin posteriorment la trobin en condicions de ser utilitzada.
No es podrà menjar ni beure a les aules.

6.10 NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS.
És estrictament necessari que es mantingui en tot el Centre la màxima higiene, i per això cal la
col·laboració de totes aquelles persones que desenvolupen la seva tasca al centre. El personal de neteja
que té assignat el centre, així com aquelles persones contractades per tal de dur a terme aquestes
tasques, fan la neteja general de l’Escola. Però si bé aquesta neteja és competència d'aquest personal,
és clar que si durant el desenvolupament de l'horari escolar es desendrecen o s'embruten les aules,
passadissos, serveis, etc. a causa d'un ús inadequat, ho hauran de netejar i endreçar aquelles persones
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que n'hagin estat responsables. Així, per exemple, l'alumnat no podrà abandonar la seva aula mentre no
hagi quedat completament neta i endreçada i, a més del propi alumnat, és responsabilitat del professorat
tenir cura que es mantingui neta l'aula.
Les taules i cadires es disposaran d'una determinada manera a principi de curs i es mantindran així fins a
final del mateix, si no és que la Direcció decideix fer-ne alguna modificació de la dispocició.
Cal tenir en compte que en acabar l'horari de matí comença el torn de tarda.
Aquest alumnat ha de trobar el Centre en les condicions de màxima higiene i neteja, sense que, pel fet
d'entrar en un torn diferent es trobi un Centre en unes condicions més desfavorables que les de l'alumnat
de matí. Pel que fa als espais comunitaris, i especialment els lavabos, si s'embruten degut a un ús
inadequat, s'arbitraran les mesures necessàries per tal de netejar-los.
Les deixalles (papers, diaris, plàstics) es llençaran sempre a la paperera o als contenidors que hi ha
distribuïts pel Centre.
L'Escola té l'obligació de mantenir en bon estat tot el material, les instal·lacions, la pintura i l'edifici. Per
això, a mesura que es deteriorin de forma natural, és a dir, a causa d'un ús normal, han de ser reposats i
reparats.
Evidentment, aquesta obligació no es fa extensiva als desperfectes deguts a un ús inapropiat o causats
per irresponsabilitat i amb voluntarietat. Cas que es produeixin desperfectes provocats d'aquesta manera,
el/la causant o causants abonaran l'import de la reparació i del material trencat seguint el procediment que
estableixi el Consell Escolar.

6.11 PLA D’EMERGÈNCIA
L’escola disposa de Pla d’Emergència.
Tots els membres de la comunitat educativa, professorat, alumnat i PAS, l’han de conèixer per tal d’actuar
correctament en cas d’emergència.
El Pla ha de ser revisat i actualitzat periòdicament.
El coordinació del Pla d’Emergència és responsabilitat del Coordinador de Seguretat i higiene del cantre
sota la supervisió del director/a

7.

VALORACIÓ I INDICADORS DE LA SATISFACCIÓ I DE L’ESCOLA.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià com a centre que participa en un Pla de Qualitat i Millora
Contínua per tal de ser un centre de qualitat en la gestió realitzarà de manera sistemàtica i periòdica un
recull de dades per valorar de manera objectiva les dades del centre.

7.1

VALORACIÓ MITJANÇANT ENQUESTES

El centre realitzarà enquestes a la comunitat educativa per tal de valorar la seva satisfacció. Aquestes
enquestes seran valorades per direcció i es presentaran les conclusions al Consell Escolar del Centre i al
Claustre de professors.
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Aquestes enquestes aniran sempre encaminades a la millora global del centre i els membres que en
formen part.
Es realitzarà com a mínim una enquesta a l’alumnat un mes després de l’inici de les classes i dos mesos
abans de la celebració final de l’alumnat.
Els models d’enquestes els realitzarà la direcció del centre i els presentarà al claustre de professors.
Hi haurà una enquesta global del centre i una particular per a cada mòdul i/o assignatura.
Les enquestes de cada mòdul i/o assignatures no es faran en cap cas públiques, es poden donar dades
generals de cursos o especialitats però mai d’assignatures.
Tot professor té dret i ha de ser informat per part del director/a del centre dels resultats perticulars de les
assignatures o mòduls que imparteix. Aquests resultats seran comunicats privadament.
En cas que de l’enquesta no tingui resultats satisfactoris es realitzarà una entrevista amb el professor/a
afectat per tal que expliqui i interpreti el què consideri.
S’acordarà fer un seguiment per part del cap d’estudis de les dificultats reflexades a l’enquesta un cop feta
l’entrevista. Al finalitzar el curs es tornaran a reunir director/a, cap d’estudis i professor/a. En cas que el
seguiment sigui d’un dels membres de la direcció esmentats caldrà que el seguiment el faci el sotsdirector/a del centre.
Abanda de les enquestes indicades el centre farà les què consideri oportú previ comunicació i explicació
al claustre.

7.2

RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES.

Anualment i al finalitzar el curs des de secretaria s’entregaran dades estadístiques que reflecteixin les
següents dades:
-

Nombre d’alumnes matriculats en cada nivell educatiu que imparteix el centre.
Nombre d’alumnes que han causat baixa durant el curs.
Nombre d’alumnes que promocionen de curs
Nombre d’alumnes titolats
Nombre d’alumnes de cada promoció que es titolen amb els anys que corresponen els estudis o
havent perdut només un curs.
Estadística de nois i noies en cada una de les dades anteriors
Orígen geogràfic de l’alumnat.
Dades de aprovats i suspesos per mòduls i per estudis.

Totes aquestes dades seran analitzades i creuades amb les enquestes i seran motiu d’un informe que es
presentarà al Claustre de professors i al Consell Escolar.
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7.

NORMATIVA APLICADA

Llei d’educació
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Funcionament del centre
- Organització i funcionament dels centres. Arts plàstiques i disseny.
- Decret 102/2010 Decret d’autonomia de centres. DOGC núm. 5686. 05/08/2010
- Decret 155/2010 Decret de direcció de centres.
Organització general del curs
Currículum
- Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny de Catalunya i se’n regulen els requisits d’accés (DOGC núm. 2134,
de 29.11.1995)
- Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, pel qual es desplega l’organització i l’avaluació els cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny (DOGC núm. 3593, de 12.3.2002)
- Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, de 25.5.2007)
Centres
- Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 86, de
9.4.2010)
Personal d'administració i serveis (PAS)
- 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 (DOGC núm. 2509 / Annex de
3 de novembre de 1997)
- Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris del personal funcionari al servei de
l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 4681, de 21.7.2006)
- VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al
període 2004-2008
Seguretat i salut
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995)
- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE
núm. 27, de 31.1.1997)
- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23.4.1997)
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC núm. 2401, de 29.5.1997)
- Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 2784, d’11.12.1998)
- Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3152, d’1.6.2000)
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- Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència (DOGC núm. 572, de 7.8.1985), modificada per la Llei - 10/1991, de 10 de maig (DOGC
núm. 1445, de 22.5.1991) i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC núm. 2686, de 22.7.1998)
- Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries per fer front al tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac (BOE núm. 309, de
27.12.2005)
Ús d'imatges
- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge (BOE núm. 115, de 14.5.1982)
Protecció de dades
- Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal (BOE núm. 281, de 24.11.2005), modificada
per Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre (BOE núm. 283, de 25.11.2003)
- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de propietat
intel·lectual (BOE núm. 97, de 22.4.1996)
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298,
de 14.12.1999)
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de
19.1.2008)
Barcelona, gener 2020
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