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TÍTOL PRELIMINAR
El Reglament de Règim Interior és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius,
principis, drets, responsabilitats i normes per les quals es regula la convivència de tots els
membres de la Comunitat Educativa.
L’IES Enric Valor de Castalla elabora el seu Reglament de Règim Interior, que inclou, entre
d’altres, les normes que garantisquen el compliment del Pla de Convivència.
El Reglament de Règim Interior concreta i adapta, en el context del centre educatiu, el
contingut del Decret 39/2008 sobre la convivència en els Centres docents no universitaris, de
4 d’abril del Consell de la Generalitat Valenciana.
El Reglament de Règim Interior serà revisat i autoritzat per la conselleria competent en
matèria d’educació.
TÍTOL 1: DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Article 1. Membres
1. El Centre es configura com a una Comunitat Educativa integrada pel conjunt de
persones que, relacionades entre si i implicades en l’acció educativa, comparteixen i
enriqueixen els objectius del Centre.
2. Al si de la Comunitat Educativa les funcions i responsabilitats són diferenciades en raó
de la peculiar aportació que realitzen al projecte comú. Així, són membres de la
Comunitat Educativa: L’alumnat, el professorat, els pares i mares de l’alumnat, el
personal d’administració i serveis i altres col·laboradors.
Article 2. Drets
Els membres de la Comunitat Educativa tenen dret a:
1. Ser respectats en els seus drets i en la seua integritat i dignitat personals.
2. Conèixer el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim Intern i tota aquella
documentació que dispose, mitjançant normativa a l’efecte, l’administració educativa.
3. Participar en el funcionament i en la vida del Centre, de conformitat amb allò disposat
en el present Reglament.
4. Celebrar reunions dels respectius estaments en el Centre, per tal de tractar
assumptes de la vida escolar, prèvia conformitat del director.
5. Constituir associacions d’acord amb allò disposat per la normativa vigent.
6. Presentar peticions i queixes formulades per escrit davant l’òrgan que corresponga
segons el cas.
7. Reclamar davant l’òrgan competent en aquells casos en què siguen conculcats els
seus drets.
8. Exercir tots aquells drets reconeguts en les lleis, en el Projecte Educatiu del Centre i
en el present Reglament.
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Article 3. Deures
Els membres de la Comunitat Educativa estan obligats a:
1. Acceptar i respectar els drets de l’alumnat, el professorat, els pares i mares de
l’alumnat, el personal d’administració i serveis i la resta de membres de la Comunitat
Educativa.
2. Respectar el Projecte Educatiu, el present Reglament, les normes de convivència i
altres normes d’organització i funcionament del Centre.
3. També han de respectar les activitats i serveis del Centre i l’autoritat i les indicacions
o orientacions educatives del professorat i la resta de personal educador.
4. Respectar i promoure la imatge del Centre.
5. Assistir i participar en les reunions dels òrgans de què formen part.
CAPÍTOL 1. L’EQUIP DIRECTIU
Article 4. Drets.
L’Equip directiu té dret a:
1. Promoure el Projecte Educatiu del Centre.
2. Dirigir el Centre i ostentar la seua representació.
3. Promoure l’elaboració del Reglament de Règim Intern i proposar la seua aprovació en
el Consell Escolar.
4. Nomenar els òrgans de coordinació docent d’acord amb allò indicat al present
Reglament.
5. Tindre la iniciativa en matèria de correcció de les alteracions de la convivència.
6. Vetllar pel desenvolupament i aplicació de les normes de convivència aprovades pel
Consell Escolar.
Article 5. Deures.
L’Equip directiu té la responsabilitat de:
1. Donar a conèixer el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Intern del Centre.
2. Responsabilitzar-se del funcionament i gestió del Centre davant la Comunitat
Educativa i l’Administració.
3. Complir les normes reguladores de l’ordenació acadèmica.
4. Complir amb les obligacions davant l’administració pel que fa a temes educatius,
laborals, fiscals, de protecció de dades i totes allò que puguen disposar les
administracions competents que afecten a la gestió del Centre en tots els seus
aspectes.
Respecte a l'aplicació de la normativa que regula l'atenció sanitària en centres educatius:
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5. Disposar d’un registre d’alumnes amb malalties cròniques o altres problemes de salut,
amb fitxes individualitzades per cada alumne, en les quals consten: dades d’afiliació
de l’alumne i dels pares, mares o tutors/tutores legals, telèfon de contacte de la
família i informe mèdic. (ubicat en administració)
6. Coordinar-se amb la persona responsable del centre de salut de referència i
col·laborar en l’organització de l’atenció sanitària a alumnat amb problemes crònics.
7. Disposar del Protocol per a la prestació de l’atenció sanitària específica del centre.
8. Aplicar les indicacions proposades en cas d’urgència previsible i no previsible.
9. Organitzar l’administració de medicaments, la seua custòdia i accés amb la
col·laboració de tots els professionals del centre.
Article 6. Representació.
La representació ordinària del centre correspon al Director/a.
CAPÍTOL 2. EL PROFESSORAT
Article 7. Drets
Als professors i professores, dins de l’àmbit de la convivència escolar, se’ls reconeixen els
següents drets:
1. A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i
per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions.
2. A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització de les
tasques escolars a casa, control d’assistència a classe, assistència a tutories,
informació necessària per a l’adequada atenció de l’alumne o alumna) per a poder
proporcionar un adequat clima de convivència escolar i facilitar una educació integral
per als seus fills i filles.
3. A realitzar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, on siguen
respectats els seus drets, especialment el seu dret a la integritat física i moral.
4. A exercir les competències que, en l’àmbit de la convivència escolar, els siguen
atribuïdes per la normativa vigent.
5. A tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre un
adequat clima de convivència durant les classes, (assegurant el desenrotllament de la
funció docent i discent), així com durant les activitats complementàries i extraescolars,
sense perjudici dels drets dels alumnes.
6. A rebre l’ajuda i col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la convivència
en el centre.
7. A participar en l’elaboració de les normes de convivència del centre, així com a
realitzar propostes per a millorar-les, en els termes establerts pel Reglament Orgànic i
Funcional dels IES.
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8. A rebre, per part de l’administració, plans de formació específics en matèria de
convivència escolar.
9. A tindre la consideració d’autoritat pública, en l’exercici de la funció docent, a l’efecte
del que disposa el Decret 39/2008 sobre la convivència en els Centres docents no
universitaris, de 4 d’abril del Consell de la Generalitat Valenciana.
10. A la defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se
seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional, com a conseqüència de l’exercici
legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establerts en la Llei
d’Assistència Jurídica a la Generalitat.
11. Conèixer el Projecte Educatiu del Centre, el Reglament de Règim Interior i el Pla de
Convivència.
12. Participar en l’elaboració i revisió del PCC i del Projecte Educatiu de Centre.
13. Desenvolupar la seua metodologia d’acord amb el Projecte Curricular de Centre i de
forma coordinada amb l’Equip de cicle corresponent.
14. Exercir la seua acció avaluadora d’acord amb els criteris establerts en el Projecte
Curricular de Centre.
15. Utilitzar els mitjans materials i les instal·lacions del Centre per a fins educatius,
segons les normes reguladores del seu ús.
16. Elegir els seus representants en els Òrgans de Govern.
17. Participar en els Òrgans de Govern i Gestió del Centre.
18. Reunir-se d’acord amb la normativa vigent.
19. Realitzar el seu treball en condicions adequades pel que fa a mitjans i recursos.
20. A formular petició, queixa o recurs formal de manera raonada, davant l’òrgan
corresponent,
21. I tots aquells drets recollits a l’Estatut de la funció Pública i a la resta de legislació
laboral vigent que ens afecte.
Article 8. Deures
Els professors i professores, dins de l’àmbit de la convivència escolar, tenen les
responsabilitats següents:
1. Respectar i fer respectar el Projecte Educatiu del Centre, el Pla de Convivència i el
Reglament de Règim Interior.
2. Complir les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar i les
derivades de l’atenció a la diversitat del seu alumnat.
3. Exercir, de forma diligent, les competències que en l’àmbit de la convivència escolar els
atribuïsquen aquest Reglament de Règim Interior i la resta de la normativa vigent.
4. Respectar els membres de la comunitat educativa i donar-los un tracte adequat.
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5. Imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del present Reglament
de Règim Interior, com a conseqüència del desenvolupament del Decret 39/2008 sobre
la convivència en els Centres docents no universitaris, de 4 d’abril del Consell de la
Generalitat Valenciana.
6. Inculcar als alumnes el respecte per tots els membres de la comunitat educativa i
fomentar un clima de convivència en l’aula i durant les activitats complementàries i
extraescolars que permeten el bon desenrotllament del procés d’ensenyamentaprenentatge.
7. Informar els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes de les normes de convivència
establides en el centre, dels incompliments d’aquestes per part dels seus fills i filles, així
com de les mesures educatives correctores imposades. Les que tinguen la consideració
d’amonestació seran comunicades mitjançant ÍTACA. Les conductes contràries a les
normes de convivència i les greument perjudicials per a la convivència del centre
seran anotades en un informe disciplinari. Aquest es comunicarà telefònicament a la
família i es lliurarà còpia al cap d’estudis. El professor/a que fa l’informe disciplinari
enviarà còpia a la família que la tornarà signada. Es lliurarà l’altra còpia al tutor.
8. Informar els alumnes i les alumnes de les normes de convivència establides en el centre,
fomentant el seu coneixement i compliment.
9. Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la programació de la
tutoria, aspectes relacionats amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica de
conflictes.
10. Controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels alumnes i informar d’això els
pares, mares, tutors o tutores. Aquest control es farà diàriament per part dels professors
a la plataforma ÍTACA, les incidències es comunicaran per escrit, en cas que així siga
sol·licitat per la família a la secretaria del centre, una vegada al mes.
11. Formar-se en la millora de la convivència en els centres docents i en la solució pacífica
de conflictes.
12. Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació que es dispose sobre
les circumstàncies personals i familiars dels alumnes, sense perjudici de l’obligació de
comunicar a l’autoritat competent les circumstàncies que puguen implicar l’incompliment
dels deures i responsabilitats establerts per la normativa de protecció de menors.
13. Informar la conselleria competent en matèria d’Educació de les alteracions de la
convivència en els termes que preveu l’Orde de 12 de setembre de 2007, de la
conselleria d’Educació.
14. Informar els responsables del centre de les situacions familiars que puguen afectar
l’alumne o alumna.
15. Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés
d’ensenyament-aprenentatge, i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació
per a fins estrictament educatius, i en particular complir i fer complir el que preveuen la
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Propietat
Intel·lectual.
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16. Atendre pares, mares, tutors, tutores i alumnes. Aquesta atenció es realitzarà utilitzant
un lloc que garantisca una comunicació privada, adequada i amb la suficient
confidencialitat.
17. Complir puntualment el calendari i l’horari escolar.
18. Usar correctament l’edifici i el seu equipament, així com la documentació del Centre.
19. Col·laborar en el bon funcionament del Centre.
20. Dur a terme la funció docent de manera laboriosa i eficaç.
21. Assistir a les reunions de claustre, cicle, departament... i d’altres activitats programades
per l’equip directiu dins l’horari no lectiu establert per la normativa.
22. Complir puntualment el calendari d’avaluacions.
23. I tots aquells deures recollits en la normativa específica d’educació i a la resta de
legislació laboral vigent.
Respecte a l'aplicació de la normativa que regula l'atenció sanitària en centres educatius:
24. Conéixer el número d’emergències 112, i les dades del centre i les de l’alumne en cas
d’urgència.
25. Conéixer el lloc on es troba la farmaciola (consergeria), i els procediments d’actuació
inicial en urgències previsibles, i fer-ne ús quan siga necessari.
Article 9. Faltes del professorat
Segons les instruccions de 28 d’octubre de 2010 sobre la supervisió per la Inspecció
d’educació dels retards i faltes d’assistència del professorat, el control d’assistència
correspon al cap d’estudis.
Procediment d’actuació per a la justificació de faltes del professorat:
1. La direcció del centre haurà de trametre a la Unitat d’Inspecció Educativa, durant els
cinc primers dies lectius de cada mes els comunicats de faltes relatius al mes anterior.
Es farà pública una còpia, en un lloc visible, a la sala de professors i una l’altra còpia
quedarà a secretaria del centre.
2. Quan es tracte de malaltia o d’incapacitat transitòria serà obligatòria la presentació del
comunicat mèdic corresponent. Qualsevol absència que es produesca haurà de ser
notificada i justificada pel docent al cap d’estudis el més aviat possible.
3. En tot cas, i al marge de la tramitació dels comunicats mèdics de baixa preceptius, el
docent haurà de formalitzar i lliurar al cap d’estudis els justificants corresponents el
mateix dia de la seua reincorporació al centre.
4. Si al cap de cinc dies lectius d’haver-se produït la falta no s’ha presentat al cap
d’estudis cap justificació o no queda prou justificada amb la documentació aportada,
la direcció del centre comunicarà per escrit a la persona interessada la consideració
de falta injustificada, en el termini màxim de deu dies a partir de la data de la falta.
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5. La direcció del centre trametrà dins de la primera quinzena de cada mes, al director
territorial corresponent, la relació referent al mes immediatament anterior, de docents
amb faltes, absències o retards no justificats, així com una còpia de les
comunicacions cursades als interessats.
Segons el decret 96/2014 de 13 de juny que determina les condicions del règim d’absències
al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions estableix que:
1. Els dies d’absència al treball per malaltia comuna (sense baixa) pel personal empleat
públic del sector públic valencià que superen els quatre dies, dels quals tres podran
ser consecutius, comportaran una deducció de retribucions del 50%.
2. Els quatre dies es computaran dins de l’any natural. Si hi ha successius nomenaments
temporals, els quatre dies seran pel conjunt de l’any i no per cada nomenament.
3. En tot cas, això exigirà la justificació de l’absència.
4. La deducció de retribucions exigirà que l’òrgan competent ho comunique a la persona
interessada.
5. Les absències per consulta o proves mèdiques no suposen deducció de retribucions,
sempre que estiguen justificades per la Direcció del Centre. Aquestes absències es
consideren permisos i no computen dins dels quatre dies nomenats abans.
CAPÍTOL 3. L’ALUMNAT
Article 10. Admissió
1. L’admissió d’alumnat queda regulada pel Decret 33/2007, (DOCV de 3 d’abril) i el
procediment per a l’admissió d’alumnes ha sigut regulada per l’Ordre de 27 d’abril de
2007 (DOCV de 2 de maig).
2. En aquells nivells sostinguts amb fons públics els criteris prioritaris són els que indica
la normativa vigent. En el supòsit que no existesquen places suficients per a tots els
sol·licitants, el Consell Escolar de Centre participarà en la selecció segons aquesta
normativa.
3. L’Admissió d’alumnat amb necessitats educatives especials, respondrà al que
estableix la normativa vigent.
Secció Primera. DELS DRETS DE L’ALUMNAT
L’alumne té dret a:
Article 11. A una formació integral
Tot l’alumnat té dret a rebre una formació integral que contribuesca al ple desenvolupament
de la seua personalitat.
1. Per a fer efectiu aquest dret, l’educació de l’alumnat inclourà:
a. La formació en els valors i principis recollits en la normativa internacional, en la
Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
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b. La consecució d’hàbits intel·lectuals i socials, estratègies de treball, així com dels
necessaris coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i d’ús de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
c. La formació integral de la persona i el coneixement del seu entorn social i cultural
immediat i, en especial, de la llengua, història, geografia, cultura i realitat de la
societat actual.
d. La formació en la igualtat entre homes i dones.
e. La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la societat actual.
f. La formació ètica o moral que estiga d’acord amb les seues pròpies creences i
conviccions, i, en el cas de l’alumnat menor d’edat, amb les dels pares, mares,
tutors o tutores, en qualsevol cas, de conformitat amb la Constitució.
g. L’orientació educativa i professional.
h. La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals i intel·lectuals.
i.

La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

j.

L’educació emocional que els permeta afrontar adequadament les relacions
interpersonals.

k. L’educació que assegure la protecció de la salut i el desenrotllament de les
capacitats físiques i psíquiques.
l.

L’adequada organització del treball dins de la jornada escolar ajustada a l’edat de
l’alumnat, a fi de permetre el ple desenvolupament de la seua personalitat i de les
seues capacitats intel·lectuals.

m. La formació en l’esforç i el mèrit.
n. La formació de l’oci i el temps lliure.
o. La formació en els bons hàbits de consum.
p. Qualssevol altres qüestions que reconega la legislació vigent.
Article 12. Dret a l’objectivitat en l’avaluació. (Orde 32/2011 20 desembre)
1. Els alumnes i les alumnes tenen dret que la seua dedicació, esforç i rendiment escolar
siguen valorats i reconeguts amb objectivitat.
2. Així mateix, tindran dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris d’avaluació,
de qualificació i de les proves a les quals seran sotmesos, d’acord amb els objectius i
continguts de l’ensenyament en cada curs o període d’avaluació.
3. El principi de col·laboració i entesa mútues entre el professorat i l’alumnat i les seues
famílies serà aplicable en tot moment, en l’exercici del dret a l’avaluació objectiva.
4. L’alumnat, i els seus representants legals si és menor d’edat, podran sol·licitar tots els
aclariments que consideren oportuns relacionats amb el procés d’aprenentatge, amb
les qualificacions o amb les decisions adoptades a conseqüència del procés
d’avaluació (Art. 4.2).
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5. En cas que els aclariments no siguen suficients per a l’alumnat o per als seus
representants legals, podran sol·licitar informació més precisa per mitjà d’una
sol·licitud de revisions respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o
d’avaluació, tant parcials com finals, de cada curs. A estos efectes, serà susceptible
de sol·licitud de revisió qualsevol instrument d’avaluació utilitzat pel professorat. Té la
consideració d’instrument d’avaluació tot document, prova, exercici, treball, registre o
altra informació utilitzada pel professorat per a l’observació sistemàtica i el seguiment
de l’alumnat quant al seu procés d’aprenentatge (Art. 4.3).
6. El professorat facilitarà, a petició de l’alumnat o dels seus representants legals, les
informacions de què dispose en els diferents instruments d’avaluació utilitzats (Art.
4.4).
7. L’alumnat, o els seus representants legals si és menor d’edat, podran reclamar les
qualificacions obtingudes i les decisions de promoció o d’obtenció del títol o
certificació acadèmica que corresponga, sempre que dispose de raons justificades per
a això (Art. 4.5).
8. Podran ser objecte de reclamació (Art. 4.6):
a. La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i de qualificació
establerts en la programació didàctica i/o en la normativa vigent. Estes
reclamacions es podran efectuar en relació amb les qualificacions:
i. De caràcter ordinari, que seran els resultats parcials de l’avaluació donats
per l’equip docent durant el curs escolar, dels quals quedarà constància en
actes o en uns altres documents d’avaluació.
ii. De caràcter final, que seran els resultats finals de l’avaluació en un curs
escolar, dels quals es poden derivar decisions relatives a la promoció, a la
certificació, o a la titulació, o en una prova que conduïsca a una titulació, a
una certificació o a l’accés a unes determinades ensenyances no
universitàries.
b. La presumpta inadequació d’un o de més instruments d’avaluació als objectius i
continguts establerts en la programació didàctica elaborada pel departament o per
l’òrgan corresponent, en el currículum o en la normativa vigent respecte d’això.
9. Els centres docents conservaran els instruments d’avaluació d’un curs escolar i totes
les informacions relacionades que tinguen respecte d’això fins a tres mesos després
d’iniciat el curs escolar següent. En cas que s’inicie un procediment de reclamació,
haurà de conservar tota la documentació anterior fins que el procediment finalitze (Art.
4.7).
Article 13. Procediment per a la reclamació de qualificacions
Aquest procediment està regulat per l’Orde 32/2011, de 20 de desembre:
1. L’alumnat, o els seus representants legals si és menor d’edat, podran, en primer lloc,
sol·licitar els aclariments i les revisions a què es refereixen els apartats anteriors.
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2. En cas de disconformitat amb els aclariments realitzats pel professorat o amb el
resultat de la revisió de les qualificacions, l’alumnat, o els seus representants legals si
és menor d’edat, podran presentar una reclamació, l’objecte de la qual haurà
d’ajustar-se al que establix l’article 4.6 de dita Orde.
3. Les reclamacions s’hauran de presentar, per escrit, adreçades a la direcció del centre
docent o a l’òrgan encarregat de resoldre la reclamació en cada cas, d’acord amb el
model oficial. En els centres públics, la presentació de la reclamació podrà efectuar-se
en la secretaria del centre o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú. Una vegada presentada la reclamació i datada i
segellada com cal, esta quedarà formalitzada en la via administrativa i es considerarà
iniciat el procediment administratiu corresponent, en el qual el termini per a resoldre
començarà a computar-se des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en la
secretaria del centre docent.
4. Amb caràcter general, el termini per a la sol·licitud d’aclariments i de revisions serà de
tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la comunicació oficial de la qualificació
objecte de la reclamació. En tot cas, i amb independència de la sol·licitud
d’aclariments i revisions que s’haja efectuat, el termini per a la presentació de la
reclamació escrita serà de tres dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la
comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació, tenint en compte la
data que conste en la relació de qualificacions publicades als taulers d’anuncis del
centre docent o la data de notificació del document a l’alumnat, o als seus
representants legals si és menor d’edat.
5. El procediment general de tramitació de la reclamació, en el cas de centres públics, i
sense perjuí de les singularitats establides sobre este procediment per a cada
ensenyança en la present orde, és el següent:
i.

La direcció del centre, o bé el president o la presidenta de l’òrgan
competent per a resoldre la reclamació, comunicarà l’existència de la
reclamació a tot el professorat al qual corresponga estudiar-la i instruir-la.

ii.

El professorat que examine el contingut de la reclamació, que actuarà com
a òrgan instructor, elaborarà un informe motivat que descriga els fets i les
actuacions previs que s’hagen produït, si s’han aplicat correctament els
criteris d’avaluació i la prova s’adequa als objectius i continguts, i la
proposta de modificació o de ratificació de la qualificació obtinguda per
l’alumne o l’alumna, o bé de la mesura correctora acordada per a
l’esmentada situació. Este òrgan instructor, abans de la remissió de
l’informe, podrà demanar la informació que considere convenient del docent
o de l’òrgan que va emetre la qualificació.

iii.

L’informe realitzat per l’òrgan instructor de la reclamació serà elevat a la
direcció del centre o al president o a la presidenta de l’òrgan que haja de
resoldre la reclamació, els quals, en cada cas, dictaran una resolució
expressa i la notificaran a l’alumnat, o als seus representants legals si és
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menor d’edat. Es podran considerar desestimades les reclamacions si no es
dicta una resolució expressa en el termini establert, tot això sense perjuí de
l’obligació de resoldre que prescriu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
iv.

Contra la resolució de l’òrgan encarregat de resoldre la reclamació, les
persones interessades podran presentar un recurs d’alçada davant de la
direcció territorial competent en matèria d’educació, en el termini màxim
d’un mes. En este cas, la direcció territorial competent per a resoldre el
recurs d’alçada sol·licitarà, per via d’urgència, l’expedient administratiu a
l’òrgan que haja resolt la reclamació, el qual, en dos dies hàbils, haurà de
remetre a la direcció territorial tota la documentació que tinga en el seu
poder en relació amb la reclamació.

v.

La resolució del recurs d’alçada per part de la direcció territorial competent
es realitzarà amb un informe previ de la Inspecció Educativa. Esta resolució
posarà fi a la via administrativa.

vi.

L’expedient administratiu generat per la reclamació serà registrat i conservat
en l’arxiu del centre docent el director o la directora del qual haja resolt la
reclamació, o bé en aquell on actue l’òrgan col·legiat encarregat de
resoldre-la.

vii.

En els casos en què les reclamacions hagen sigut presentades fora de
termini, estes es tramitaran d’acord amb el procediment establert en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, tot i que seran inadmeses. Esta circumstància
haurà de ser notificada a les persones interessades per la direcció del
centre o pel titular de la presidència de l’òrgan competent per a resoldre les
reclamacions.

6. En els procediments de reclamació iniciats en via administrativa, i de conformitat amb
l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les persones interessades podran
obtenir una còpia dels instruments d’avaluació que estiguen en l’expedient
administratiu corresponent.
Article 14. Dret al respecte a les pròpies conviccions.
El respecte a les pròpies conviccions de l’alumnat compren els següents drets:
1. Respecte a la seua llibertat de consciència i a les seues conviccions religioses,
ètiques, morals i ideològiques, d’acord amb la Constitució.
2. A rebre informació sobre el Projecte Educatiu del Centre. En el cas de l’alumnat
menor d’edat, aquest dret també correspondrà als seus pares, mares, tutors o tutores.
3. Qualsevol altres reconeguts per la legislació vigent.
Article 15. Dret a la integritat i a la dignitat personal.
El dret a la integritat i a la dignitat personal de l’alumnat implica:
1. El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personal.
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2. El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral.
3. La protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral, no
podent ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants.
4. El desenvolupament de la seua activitat educativa en adequades condicions de
seguretat i higiene.
5. La disposició en el centre educatiu d’un ambient que fomente el respecte, l’estudi, la
convivència, la solidaritat i la camaraderia entre els alumnes i les alumnes.
6. La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb la
normativa vigent.
Article 16. Dret de participació.
Els alumnes i les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del centre,
de conformitat amb el que disposen les normes vigents.
Article 17. Dret d’associació i reunió.
1. El dret d’associació i reunió comprén els següents drets:
a. A associar-se de conformitat amb allò establert legalment, amb la finalitat
d’expressar la seua opinió en tot allò que afecte a la seua situació en el Centre a
través dels seus representants, col·laborar en la tasca educativa del Centre i en
les activitats complementàries i extraescolars d’aquest, a realitzar activitats
culturals i esportives i a promoure la participació de l’alumnat en els òrgans
col·legiats del Centre entre d’altres.
b. A associar-se, una vegada acabada la seua relació amb el centre o al finalitzar la
seua escolarització, en entitats que reunisquen els antics alumnes i col·laborar a
través d’aquestes en el desenvolupament de les activitats del centre.
c. A reunir-se en el centre educatiu. L’exercici d’aquest dret es durà a terme d’acord
amb la legislació vigent i respectant el normal desenvolupament de les activitats
docents.
2. L’alumnat podrà promoure federacions i confederacions d’acord amb el procediment
establert en la legislació vigent.
3. Les associacions de l’alumnat podran fer servir les instal·lacions del centre per a
realitzar les activitats que els són pròpies o establir la seua seu en el centre sempre i
quan compten amb l’autorització del Director, del Consell Escolar, no entrebanquen la
vida escolar i respecten el normal desenvolupament de les activitats docents.
Article 18. Dret d’informació.
1. L’alumnat té dret a ser informats pels seus representants en els òrgans de participació
en què estiguen representats i per part de les associacions d’alumnes, tant sobre les
qüestions pròpies del centre com sobre aquelles que afecten altres centres i el
sistema educatiu en general.
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2. L’alumnat, o els seus pares, mares, tutors o tutores, quan els alumnes o les alumnes
siguen menors d’edat, tenen dret a ser informats, abans de la recollida de dades, de
la destinació de les dades personals que se’ls sol·liciten en el centre, de la finalitat
amb la qual seran tractades, el seu dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació i
de la ubicació en la qual podran exercitar-lo, en els termes indicats en la normativa
sobre protecció de dades de caràcter personal.
Article 19. Dret a la llibertat d’expressió.
L’alumnat té dret a manifestar lliurement les seues opinions, de manera individual i
col·lectiva, sense perjudici del respecte dels drets dels membres de la comunitat educativa i
d’acord amb els principis i drets constitucionals i dins dels límits establerts per la legislació
vigent.
Article 20. Dret d’ajudes i suports.
Els alumnes i les alumnes tenen dret a rebre les ajudes i suports necessaris per a
compensar les carències i els desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i
cultural, especialment en el cas de presentar necessitats educatives especials, en els termes
de la legislació vigent.
Secció Segona. DELS DEURES DE L’ALUMNAT
L’alumnat té els següents deures:
Article 21. Deure a l’estudi.
1. L’estudi és un deure bàsic dels alumnes i
les alumnes, que comporta el
desenvolupament i aprofitament de les seues aptituds personals i dels coneixements
que s’impartesquen.
2. La finalitat del deure a l’estudi és que, per mitjà de l’aprenentatge efectiu de les
distintes matèries que componen els currículums, els alumnes i les alumnes
adquiresquen una formació integral que els permeta assolir el màxim rendiment
acadèmic, el ple desenvolupament de la seua personalitat, l’adquisició d’hàbits
intel·lectuals i tècniques de treball, la preparació per a participar en la vida social i
cultural, i la capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.
3. Aquest deure bàsic, que requereix esforç, disciplina i responsabilitat per part dels
alumnes, es concreta en les obligacions següents:
a. Tindre una actitud activa, participativa i atenta a classe, sense interrompre ni
alterar el funcionament normal de les classes.
b. Atendre les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a treure
el màxim rendiment.
c. Participar en les activitats formatives orientades al desenrotllament del
currículum i assistir al centre educatiu amb el material i l’equipament necessaris
per a poder participar activament en el desenrotllament de les classes.
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d. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seues
funcions.
e. Realitzar l’esforç necessari en funció de la seua capacitat, per a comprendre i
assimilar els continguts de les distintes àrees, assignatures i mòduls.
f. Respectar l’exercici del dret i el deure a l’estudi dels altres alumnes i el dret i el
deure a la participació en les activitats formatives dels altres alumnes.
g. Qualssevol altres establides per la normativa vigent.
4. Pèrdua d’avaluació contínua per faltes injustificades: Les faltes injustificades poden
suposar la pèrdua del dret a l’avaluació continua de l’alumne. Els departaments
determinaran en les seues programacions el percentatge de faltes injustificades a
partir del qual l’alumne perd aquest dret. Aquest percentatge no podrà ser superior a
un 25%. Cosa que no impedeix que aquest alumne es presente a les proves finals
ordinàries de juny i, si és el cas, a les extraordinàries.
Article 22. Deure d’assistència a classe
Els alumnes i les alumnes tenen el deure d’assistir a classe amb puntualitat i romandre en el
recinte escolar durant la jornada lectiva. Els alumnes tindran en consideració les següents
qüestions:
1. La porta d’entrada al centre dels alumnes (Ronda Foia sud, entrada per les pistes) es
tancarà a les 8.05 h. i es tornarà a obrir de 8.50 a 9.00.
2. L’alumnat podrà entrar o eixir del centre per un motiu justificat (visita mèdica, causa
de força major, etc.) presentant el model de faltes d’assistència al centre (per a entrar)
i signant el model de consentiment d’eixida (per a eixir) que ensenyarà al personal de
consergeria.
3. En el cas d’alumnes majors d’edat, per a entrar o eixir del centre ells mateixos podran
justificar i/o signar els models pertinents.
Article 23. Protocol d’absentisme del Centre (pendent de modificació pel Pla
d’Absentisme Municipal)
Quan un alumne presente un nombre de faltes, injustificades o no justificades correctament,
superior al 40% del total d’hores lectives mensuals (8-9 dies al mes, 12h a la setmana),
s’iniciarà el protocol d’absentisme, aprovat en Consell Escolar del 28/11/2013.
Si un Tutor o professor detecta un cas d’absentisme, el tutor actuarà seguint les següents
instruccions:
a. Mesures ordinàries: Notificació correu ordinari cada 30 dies, per a justificar
abans de tres dies
b. Mesures absentisme: Si no es justifiquen les faltes:
i.

Informar direcció

ii.

Comunicació telefònica amb la família

iii.

Correu certificat amb avís de rebuda, notificant les faltes d’assistència.
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Si amb aquestes actuacions no s’aconsegueix frenar l’absentisme de l’alumnat, la Direcció
enviarà una notificació certificada d’incoació d’expedient per absentisme i trasllat a servicis
socials municipals.
Article 24. Decisions col·lectives de no assistència a classe
Sobre les decisions col·lectives de no assistència a classe: de conformitat amb l’article 8
de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, segons redacció
donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
les decisions col·lectives podran ser adoptades pels alumnes a partir del tercer curs de
l’educació secundària obligatòria. Es tindrà en consideració els següents aspectes:
1. No tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan
estes hagen sigut resultat de l’exercici del dret de reunió i siguen comunicades
prèviament a la direcció del centre:
2. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe, a les quals es referix el paràgraf
anterior, hauran d’estar avalades per més de 20 alumnes, de conformitat amb l’article
1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió.
3. En tot cas, el centre garantirà el dret a assistir a classe i a romandre en el centre
degudament atès a l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els
termes que preveu la legislació vigent.
4. Les decisions col·lectives dels alumnes d’exercir el seu dret de reunió, que impliquen
la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors o tutores, hauran de
ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de cinc dies
naturals.
5. La direcció del centre comunicarà als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter
previ, aquestes decisions col·lectives adoptades pels alumnes respecte a l’exercici del
dret de reunió.
Per Sentència 900/2012 del TSJ, referendada en cassació per la Sentència 5389/2014 del
TSJ, queden sense efectes els següents apartats de Decret 39/2008:
1. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels alumnes hauran de
disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en
cas que siguen menors d’edat.
2. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna per a no assistir
a classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de la
seua actuació, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones.
3. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà de
formalitzar-se conforme al model establert en l’annex II del Decret 39/2008 sobre la
convivència en els Centres docents no universitaris, de 4 d’abril del Consell de la
Generalitat Valenciana.
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Article 25. Deure de respecte als altres.
Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats de
tots els membres de la Comunitat Educativa. Es concreta en les obligacions següents:
1. Respectar la llibertat de consciència, i les conviccions religioses, morals i ideològiques
dels membres de la comunitat educativa.
2. Respectar la identitat, la integritat, la dignitat i la intimitat de tots els membres de la
comunitat educativa.
3. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe,
llengua, o per qualsevol altra circumstància personal o social.
4. Col·laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de
coneixements i valors.
5. Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat.

Article 26. Deure de respectar les normes de convivència:
Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes d’organització,
convivència i disciplina del centre educatiu. Aquest deure es concreta en les obligacions
següents:
1. Participar i col·laborar en la promoció d’un ambient de convivència escolar adequat, així
com conèixer el Pla de Convivència del centre.
2. Justificar de manera adequada i documentalment, davant del tutor/a, les faltes
d’assistència i de puntualitat. En cas que siga menor d’edat, es justificarà per part dels
pares, mares, tutors o tutores de l’alumne/a.
3. Utilitzar adequadament les instal·lacions, els materials i els recursos educatius utilitzats
en el centre i respectar els béns i les pertinences dels membres de la comunitat
educativa.
4. Complir el Reglament de Règim Interior del centre i respectar el projecte educatiu.
5. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre,
sempre que estiguen d’acord amb el Reglament de Règim Interior del centre i la
legislació vigent.
6. Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els centres docents, considerant
expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques,
estupefaents i psicòtrops.
7. Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el centre
educatiu i viceversa.
8. Utilitzar l’equipament informàtic, programari i comunicacions del centre, incloent-hi
Internet, per a fins estrictament educatius.
9. Respectar el Projecte Educatiu, d’acord amb la legislació vigent.
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10. Respectar el que estableix aquest reglament respecte els usos i prohibicions en la
utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells reproductors, videojocs,
etc.), tant en l’activitat acadèmica com quan no servesquen als fins educatius establerts
en el projecte educatiu de centre.
Article 27. Vies de participació.
1. La participació de l’alumnat al Govern del Centre es realitza a través dels seus
representants en el Consell Escolar de Centre, l’Assemblea de l’Alumnat, i les
associacions que puguen crear a l’empar de la vigent normativa.
2. L’alumnat tindrà tres representants en el Consell Escolar del Centre tal i com estableix la
normativa actual.
3. L’elecció dels representants de l’alumnat al Consell Escolar de Centre es realitza
d’acord amb allò establert per la normativa vigent. L’elecció és directa, nominal i secreta.
Tenen dret a vot tot l’alumnat del centre.
Article 28. Delegats de Grup:
1. Cada grup d’estudiants té dret a elegir un delegat/a, per sufragi universal i secret, durant
el primer mes de classe, que formarà part de la Junta de Delegats.
2. S’elegirà també un subdelegat/da, el qual substituirà el delegat/da en cas d’absència o
malaltia i que el recolzarà en les seves funcions.
3. S’afavorirà la presentació de candidatures personals o conjuntes per facilitar la
col·laboració entre delegat/da i subdelegat/da.
4. Obtindran el nomenament de delegat/da electe aquells candidats que obtinguen el
recolzament de la majoria absoluta dels seus companys.
5. Les eleccions de delegats/des seran organitzades i convocades pel cap d’estudis, en
col·laboració amb els tutors dels grups.
6. Els delegats/des i subdelegats/des podran ser revocats, previ informe adreçat al tutor o
cap d’estudis, per la majoria absoluta dels alumnes del grup al qual pertanyen. En
aquest cas es procedirà a la convocatòria de noves eleccions en un termini màxim de 15
dies.
Article 29. Competències dels delegats de grup.
1. Assistir a les reunions de la Junta de Delegats i participar en les seues deliberacions.
2. Exposar suggeriments i reclamacions del grup al qual pertanyen.
3. Fomentar la bona convivència entre els alumnes del grup i el centre.
4. Col·laborar amb el tutor i l’equip docent en el bon funcionament del grup.
5. Fomentar l’adequada utilització del material i instal·lacions de l’Institut.
6. Col·laborar amb l’Equip Directiu, els professors i pares/mares en el bon funcionament de
l’Institut.
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7. Assistir a les sessions d’avaluació (primera i segona) com a portaveus del seu grup.
8. Elaborar propostes de modificació del reglament de règim intern, dins l’àmbit de la seua
competència.
Article 30. La Junta de Delegats
1. La Junta de Delegats de l’Institut estarà constituïda pels alumnes membres del Consell
Escolar, els delegats/des de cadascun dels grups, en absència acudirà el subdelegat/da,
el/la Cap d’Estudis, amb veu però sense vot, el/la Cap d’Estudis acudirà a la reunió de
constitució de la Junta, quan siga ell/ella qui convoque alguna reunió, i sempre que ho
considere oportú i un professor/a dinamitzador designat pel Cap d’Estudis, amb veu però
sense vot.
2. La Junta de Delegats nomenarà els següents càrrecs: Un alumne/a Delegat de Centre
que exercirà de representant de la Junta, i un secretari/a que alçarà acta de totes les
reunions.
Article 31. Competències de la Junta de Delegats
1. Les funcions de la Junta de Delegats seran aquelles que estan arreplegades al
Reglament Orgànic i Funcional d’Instituts d’Ensenyament Secundari (Decret 234/97):
a. Col·laborar en les activitats educatives de l’Institut.
b. Elevar al Consell Escolar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu, de
la programació general anual i del pressupost del Centre.
c. Informar el Consell Escolar i l’Equip Directiu dels aspectes del funcionament de
l’institut que considere oportuns.
d. Informar tots els membres de la Comunitat Educativa de les activitats que
estiguen realitzant.
e. Rebre informació del Consell Escolar sobre els temes de què ha tractat, així
com rebre l’ordre del dia de les sessions del consell abans de la seva
realització, a fi de poder elaborar propostes.
f. Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest.
g. Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Interior.
h. Rebre un exemplar del projecte educatiu, dels projectes curriculars d’etapa i, si
és el cas, de les seves modificacions, així com un exemplar de la PGA.
i. Fomentar la col·laboració entre pares i mares, alumnat i professorat del Centre.
j. Col·laborar amb l’Equip Directiu per al bon funcionament del Centre.
k. Participar, segons es determine, en el procés d’avaluació de les diferents
activitats i projectes del Centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu
funcionament.
l. Conèixer els resultats acadèmics globals i la valoració que fa el Consell
Escolar.
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m. Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats per
l’institut.
n. Utilitzar les instal·lacions del Centre en els termes que s’establisca.
o. Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i
extraescolars.
p. Acordar decisions col·lectives d’inassistència a classe i informar a la direcció
del centre.
Article 32. Drets de la Junta de Delegats.
1. Tots els membres tenen dret a la llibertat d’expressió, sense perjudici dels drets de
tots els membres de la Comunitat Educativa i el respecte que mereixen les persones i
les institucions d’acord amb els principis i drets constitucionals.
2. Els delegats no podran ésser sancionats per l’exercici de les seves funcions com
portaveus dels alumnes, en els termes de la normativa vigent.
CAPÍTOL 4. LES FAMÍLIES
Article 33. Consideració Prèvia
Les famílies, primeres responsables de l’educació dels seus fills, formen part de la Comunitat
Educativa del Centre. El fet d’inscriure’ls-hi porta implícita l’acceptació del Projecte Educatiu
del Centre segons les normes d’organització i de funcionament plasmades en aquest
Reglament de Règim Interior.
Article 34. Instruccions sobre la informació al pares separats o divorciats dels
resultats d’avaluació:
1. El pare o mare separat o divorciat que no tinga assignada la custòdia legal del fill i
desitgen rebre informació sobre el seu procés d’avaluació, hauran de sol·licitar-la al
centre mitjançant escrit , dirigit al Director/a, acompanyat de la sentència judicial de
separació, divorci o nul·litat.
2. En el cas que la sentència no arreplegue declaració sobre el particular, el centre
haurà de remetre informació sobre el rendiment escolar al progenitor que no té
assignada la seua custòdia, sempre que no se l’haja privat de la pàtria potestat, en
aquest cas, el centre no li entregarà notes, excepte per orde judicial.
3. En el suposat que el centre reba dita sol·licitud, es comunicarà a la mare o pare que
tinga la custòdia, les pretensions del sol·licitant, concedint un termini màxim de 10
dies per formular les al·legacions oportunes. S’indicarà que pot tenir accés a la còpia
de la sentència aportada per l’altre progenitor per contrastar-ne la veracitat.
4. Transcorregut el termini, el centre facilitarà al sol·licitant la informació demandada i
farà arribar simultàniament al progenitor sol·licitant còpia de la informació entregada a
la persona que té la custòdia de l’alumne. Així mateix, els professors o tutors podran
facilitar la informació verbal que consideren oportuna.
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5. Aquesta situació es prolongarà automàticament fins modificacions o al·legacions per
part del progenitors. Si el document conté un he rebut del progenitor, aquest garantirà
la seua devolució al centre. En cas de reiterat incompliment d’aquesta formalitat el
centre no estarà obligat a continuar amb la remissió dels documents informatius.
Article 35. Drets
Els representants legals dels alumnes tenen dret:
1. A ser respectats, valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general.
2. Que els seus fills i filles reben una educació amb la màxima garantia de qualitat.
3. A participar en el procés d’ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles sense
detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres membres
de la comunitat educativa.
4. A conèixer els procediments establerts pel centre educatiu per a una adequada
col·laboració amb aquest.
5. A estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i la integració socioeducativa dels
seus fills i filles. Aquest punt es concreta en la inclusió a l’horari de cada tutor/a d’una
hora d’atenció a pares.
6. A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el centre.
7. A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre
educatiu, en els termes establerts en les lleis. A aquest respecte s’ha establert un
Projecte propi del centre anomenat de Mares i Pares delegats/des, com a forma de
col·laboració amb els tutors/res de grup.
8. A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments.
9. A ser escoltats en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i professional
dels seus fills i filles, la qual cosa serà assumida directament pel tutor, cap d’estudis i
departament d’Orientació.
10. Que els siguen notificades les faltes d’assistència i retards. Aquesta notificació es farà
amb la regularitat que indique la llei i mitjançant un sistema de gestió docent amb
comunicació via Internet.
11. Que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en les
quals puguen incórrer els seus fills i filles. En aquest punt se seguirà el procediment
que indique la llei. Però, aquelles conductes que impliquen la redacció d’un informe de
disciplina seran comunicades pel professor/a, a ser possible en el mateix dia, via
telefònica i rebrà una còpia de l’esmentat part disciplinari, que l’alumne tornarà signat.
12. A ser informats del Projecte Educatiu del centre, el Pla de Convivència i el Reglament
de Règim Intern.
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13. A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren
oportuns, relatius tant al funcionament del centre educatiu com a les decisions o
mesures adoptades amb els seus fills i filles.
Article 36. Deures
Als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes els correspon assumir els deures següents:
1. Inculcar el valor de l’educació, l’esforç i l’estudi en els seus fills per a l’obtenció dels
millors rendiments acadèmics en el procés d’aprenentatge i la responsabilitat que
comporta.
2. Col·laborar amb el centre educatiu.
3. Escolaritzar els seus fills o filles. (En el cas de pares que permeten l’absentisme i no
col·laboren amb el centre, l’administració educativa, amb un informe previ de la
inspecció educativa, comunicarà a les institucions públiques competents els fets.)
4. Fomentar el respecte cap a les normes de convivència del centre i els components de la
comunitat educativa.
5. Ensenyar els seus fills i filles a tenir cura dels materials i les instal·lacions del centre i
respondre dels desperfectes causats en aquests.
6. Vetllar per l’assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar. Justificaran,
en els tres dies següents únicament aquelles faltes de caràcter mèdic o de força major,
per tal de no dificultar el procés d’ensenyament.
7. Proporcionar al centre la informació que, per la seua naturalesa, siga necessària
conèixer per part del professorat. El professorat i el centre es comprometen a guardar la
màxima confidencialitat d’aquells aspectes que es consideren oportuns.
8. Comunicar-se amb l’equip educatiu sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge dels
seus fills i filles i el seu desenvolupament, socioeducatiu i emocional, així com cooperar
en la resolució de conflictes.
9. Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les condicions
necessàries per al progrés escolar.
10. Respectar el Projecte Educatiu del Centre, el Pla de Convivència i el Reglament de
Règim Intern.
11. El no acompliment d’aquests deures podrà ser motiu de comunicació, per part de la
direcció del centre, als organismes o institucions adients, segons la legislació vigent.
Respecte a l'aplicació de la normativa que regula l'atenció sanitària en centres educatius:
12. Aportar al centre:
a. L’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumnat
b. Recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha de
seguir.
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c. Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat. (annexos V,
VI i VII).
13. Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom, la
posologia i la freqüència.
14. A més, la família es preocuparà tant de la seua renovació com del control de la seua
caducitat.
Article 37. Vies de Participació.
1. La participació dels pares i les mares d’alumnes al Govern del Centre es realitza a
través dels seus representants en el Consell Escolar de Centre, Junta Directiva de
l’AMPA i les seues Comissions de Treball.
2. L’elecció dels representants dels pares i mares d’alumnes al Consell Escolar de
Centre es realitza d’acord amb el President/a de l’Associació de Pares i Mares
d’Alumnes. L’elecció és directa, nominal i secreta. Tots els pares i mares o tutors/es
legals dels alumnes tenen dret a vot.
Article 38. Associació de Pares i Mares d’Alumnes.
Els pares i les mares podran constituir Associacions d’acord amb la legislació vigent, amb la
finalitat de:
1. Promoure els drets dels membres de la Comunitat Escolar.
2. Utilitzar el local del centre docent per a la realització de les activitats que li són
pròpies.
3. Dins del desenvolupament del Pla de Convivència, nomenarà un representant per a
coordinar diverses activitats amb el professorat, el qual designarà el seu propi
representant per a aquesta tasca.
4. Mantindrà una coordinació periòdica amb la direcció del centre per tal de comunicar
aspectes que afecten la vida acadèmica del centre.
5. Promoure activitats extraescolars i complementàries.
6. Promoure la participació dels pares, mares, tutors o tutores d’alumnes en la gestió del
centre.
7. Participar en la gestió econòmica dels diners aportats pels seus membres a
l’economia del centre.
Les Associacions tindran dret a:
1. Establir la seua adreça social al Centre.
2. Participar en les activitats educatives del Centre, conforme a allò que s’establesca en
el Projecte Curricular i la PGA.
3. Celebrar reunions en el Centre per tractar assumptes de la vida escolar i realitzar les
seues activitats pròpies, amb la prèvia autorització del Director i el Consell Escolar.
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Aquesta autorització es concedirà sempre que la reunió o les activitats no
interferesquen en el desenvolupament normal de la vida del Centre.
4. Proposar candidats del seu estament respectiu per al Consell Escolar de Centre.
5. Recaptar informació dels Òrgans del Centre sobre aquelles qüestions que els afecten.
CAPÍTOL 5. EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
La LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana.(DOCV núm. 6310 de 14.07.2010) dóna resposta a les problemàtiques que
sorgeixen en la gestió diària del personal, i planteja-hi solucions des de l'òptica i els principis
d'eficàcia, eficiència i agilitat en la tramitació.
Article 39. Drets.
El personal d’administració i servicis, com a membres de la comunitat educativa, i en
l’exercici de les seues funcions legalment establides, tindran els següents drets:
1. Ser integrat com a membre de la Comunitat Educativa.
2. A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i
per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions.
3. A col·laborar amb el centre per a establir-hi un bon clima de convivència, mitjançant
l’Equip de Convivència.
4. A rebre defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que
se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de
l’exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establerts en
la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat.
5. Ser informat sobre els objectius i organització general del Centre i participar en la
seua execució en tot allò que els afecte.
6. La seua formació permanent.
Article 40. Deures
El personal d’administració i servicis tindrà els deures següents:
1. Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència.
2. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament
administratius o relacionats amb el seu lloc de treball i vetllar pel bon ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació.
3. Complir i fer complir el que preveuen la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la Llei de Propietat Intel·lectual.
4. Custodiar la documentació administrativa, així com guardar reserva i sigil respecte a
l’activitat quotidiana del centre escolar.
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5. Comunicar a la direcció del centre totes les incidències que suposen violència
exercida sobre persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o
reiteració, perjudiquen la convivència en els centres docents.
6. Exercir les seues funcions d’acord amb les condicions estipulades en el seu contracte
i/o nomenament.
7. Procurar el seu perfeccionament professional.
Article 41. La/el Conserge.
1. El servei de consergeria atendrà les necessitats de l’alumnat i del professorat referent
a: paper per a exàmens, guix, claus d’aules específiques, etc. Rebrà les cridades
telefòniques i n’avisarà els destinataris.
2. Obrirà i tancarà les dependències principals del centre.
3. Rebrà i informarà als pares que desitgen entrevistar-se amb tutors i professors. A més
a més controlarà l’entrada en l’edifici de qualsevol persona, facilitant la informació
oportuna i vigilant la seguretat del Centre.
4. El professorat comunicarà el més aviat possible els desperfectes que s’observe en
qualsevol dependència del Centre a consergeria perquè siga verificat, a més de
comunicar-ho a Secretaria, i es done avís al servei tècnic corresponent.
CAPÍTOL 6. ALTRES MEMBRES.
Article 42. Altres membres.
Podran formar part de la Comunitat Educativa altres persones (col·laboradors, antics
alumnes, voluntaris i altres) que participen en l’acció educativa del Centre d’acord amb
programes aprovats pel Consell Escolar del Centre.
Article 43. Drets.
Aquests membres de la Comunitat Educativa tindran dret a:
1. Fer públic dins de l’àmbit escolar la seua condició de col·laboradors o voluntaris.
2. Exercir les seues funcions en els termes establerts per la legislació vigent que els siga
aplicable i pel Consell Escolar.
Article 44. Deures.
Aquests membres de la Comunitat Educativa estaran obligats a:
1. Dur a terme la seua funció en els termes establerts en els programes.
2. No interferir en el normal desenvolupament de l’activitat del Centre.
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TÍTOL 2. ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE
Article 45. Definició.
1. Els òrgans de gestió i participació són unipersonals i col·legiats.
2. Són òrgans col·legiats de gestió i participació el Consell Escolar del Centre, l’Equip
Directiu i el Claustre del Professorat.
3. Són òrgans unipersonals el Director/a, el Cap d’Estudis i el Secretari.
4. Els òrgans de gestió i participació desenvoluparan les seues funcions promovent els
objectius del Projecte Educatiu de Centre sempre d’acord amb la legalitat vigent.
CAPÍTOL 1. ÒRGANS COL·LEGIATS.
Secció Primera: CONSELL ESCOLAR.
Article 46. Definició.
El Consell Escolar de Centre és el màxim Òrgan de participació de la Comunitat Educativa
de Centre. Aquest Òrgan de Govern Col·legiat exerceix les seues funcions respectant els
drets de pares i mares, professorat i alumnat.
Article 47. Composició.
1. El Consell Escolar de Centre estarà format per les següents persones:
a. El director o directora del centre, que en serà el president o presidenta.
b. El cap o la cap d'estudis.
c. El secretari o secretària, que actuarà com a secretari o secretària del consell, amb
veu però sense vot.
d. Un regidor o regidora o representant de l'ajuntament en el terme municipal del qual
es trobe radicat el centre.
e. Huit representants del professorat elegits pel claustre.
f. Sis representants dels pares i mares de l'alumnat, un dels quals serà designat per
l'associació de pares i mares d'alumnes més representativa del centre.
g. Un representant del personal d’Administració i serveis, si n'hi ha.
h. Cinc representants dels alumnes.
2. A les deliberacions del Consell Escolar de Centre podran assistir, amb veu però sense
vot, qualsevol persona, sempre que siga requerida pel President o per un terç dels
membres del Consell, quan puga tractar-se d’un assumpte de la seua competència.
Article 48. Secretari/a del Consell.
El/la secretari/a realitzarà les funcions següents:
1. Alçar acta de les reunions.
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2. Expedir certificacions dels acords adoptats en aquestes reunions amb el vist i plau del
President.
Article 49. Competències del Consell Escolar.
El consell escolar del centre tindrà les atribucions que legalment li corresponguen i
específicament les següents:
a. Avaluar els projectes i les normes del Projecte Educatiu del Centre.
b. Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les
competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i
organització docent.
c. Conèixer les candidatures a direcció i els projectes de direcció presentats pels
candidats.
d. Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la Llei estableix.
Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu.
Si escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços,
proposar la revocació del nomenament del director.
e. Informar sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció allò que s’estableix en la
legislació.
f. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetlar perquè s'atinguen a la
normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director
corresponguen a conductes de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència
del centre, el Consell Escolar, a instàncies de pares, mares o tutors legals, podrà
revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes.
g. Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre, la
igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no-discriminació, la resolució
pacífica de conflictes, i la prevenció de la violència de gènere.
h. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l'equip escolar i
informar l'obtenció de recursos complementaris.
i.

Informar de les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals,
amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

j.

Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participe
el centre.

k. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració
competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió,
així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seua qualitat.
l.

Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l'Administració educativa.
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Article 50. Comissions del Consell Escolar
Les comissions del Consell Escolar tenen la finalitat d'optimitzar el seu funcionament, estan
compostes per un nombre inferior de representants, que s'encarreguen de treballar
directament sobre determinats assumptes i informar-ne el Consell. Amb aquest procediment
s'aconsegueix que les deliberacions siguen més ràpides i que s'adopten els acords
necessaris sense haver de recórrer a nombroses reunions.
Les comissions del nostre Consell Escolar i les seues competències, són:
1. Permanent i de Coordinació Pedagògica.
 Arribar a acords i aprovar, si cal, en relació als punts de l’ordre del dia de la
convocatòria (quan no siga possible la reunió conjunta de tots els membres del
Consell Escolar).
 Fer propostes a l’equip directiu del centre o al Consell Escolar sobre qualsevol tema
relacionat amb el centre.
2. Econòmica.
 Revisar el Llibre de comptabilitat de l’exercici anterior i el pressupost per al present
exercici,
 Fer propostes a l’equip directiu del centre o al Consell Escolar sobre temes
econòmics.
3. De Cantina.
 Fer propostes per a la posterior aprovació en el Consell Escolar de les condicions del
centre per a la licitació de la cantina.
 Fer propostes a l’equip directiu del centre o al Consell Escolar sobre el funcionament
de la cantina.
4. De Tutoria i Orientació i Prevenció de conductes addictives.
 Fer propostes a l’equip directiu o al Consell Escolar per a l’elaboració del Pla d’Acció
Tutorial.
 Fer propostes a l’equip directiu del centre o al Consell Escolar sobre aspectes
relacionats amb aquest aspecte del procés de formació de l’alumne/a.
 Fer propostes a l’equip directiu del centre o al Consell Escolar sobre aquest aspecte.
5. De Convivència i Xarxes Socials.
 Opinar sobre les propostes de direcció sobre les mesures de caràcter cautelar a
aplicar als/ a les alumnes als/ als quals se’ls ha incoat un expedient disciplinari.
 Fer propostes a l’equip directiu del centre o al Consell Escolar per tal de millorar-hi la
convivència.

REGLAMENT RÈGIM INTERN
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ
CULTURA I ESPORTS
Servei Territorial d’Alacant

DOCUMENT: PE.01.02.01.03

Pàg.

33

www.iesenricvalor.es

Article 51. Convocatòries i sessions
Les reunions del Consell Escolar de Centre seguiran aquestes normes de funcionament:
1. El Director/a convoca i presideix la reunió.
2. En les reunions ordinàries, el director o directora enviarà als membres del consell
escolar la convocatòria que contindrà I ‘ordre del dia de la reunió i la documentació
que haja de ser objecte de debat i, si escau, aprovació, de manera que aquests
puguen rebre-Ia amb una antelació mínima d'una setmana. A més, es podran
realitzar convocatòries extraordinàries, amb una antelació mínima de quaranta-huit
hores, quan la naturalesa dels assumptes a tractar ho aconselle.
3. El Consell Escolar de Centre quedarà constituït quan es troben presents el President i
el Secretari, o qui els substituïsquen, i la meitat dels seus membres. El President
podrà considerar vàlidament constituït l'òrgan, a l'efecte de celebració de sessió, si
estan presents els representants de les Administracions Públiques i de les
organitzacions representatives d'interessos socials membres de l'òrgan als quals
s'haja atribuït la condició de portaveus.
4. El President podrà preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el
nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament l'òrgan.
5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en
l'ordre del dia, llevat que estiguen presentes tots els membres de l'òrgan col·legiat i
siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
6. El Consell Escolar de Centre estudiarà els temes diversos de l’ordre del dia amb
l’ajuda de la documentació oportunament preparada i, a través del diàleg i el contrast
de criteris, tendirà a adoptar les decisions per consens.
7. Els membres, exerciran el seu dret al vot i formularan el seu vot particular,
expressant-ne el sentit i els motius que el justifiquen. No podran abstenir-se en les
votacions els qui per la seua qualitat d'autoritats o personal al servei de les
Administracions Públiques, tinguen la condició de membres d'òrgans col·legiats.
8. Els acords es prendran per majoria absoluta o simple dels membres presents, en cas
d’empat valdrà el vot de qualitat del president. Les votacions seran secretes quan ho
sol·licite el President o un terç dels membres presents.
Article 52. Reunions.
1. El Consell Escolar de Centre es reunirà en sessió ordinària una vegada cada trimestre
al llarg del curs escolar. En tot cas, serà preceptiva una reunió al començament del
curs i una altra al final. En les reunions de cada trimestre s’avaluarà el grau de
compliment de la PGA i dels acords del consell escolar. En la primera reunió ordinària
del curs escolar el president presentarà un llistat amb les dates aproximades de les
reunions ordinàries del curs escolar.
2. Es reunirà en sessió extraordinària sempre que el Director/a ho considere oportú, i
també com a proposta d’un terç dels seus membres.
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Article 53. Elecció i suplències.
L’elecció dels membres del Consell es farà per a quatre anys. Es renovarà per meitats cada
dos anys, sense el prejudici que es cobresquen fins aquest termini les vacants produïdes i
d’acord amb la legislació vigent a l’efecte. La renovació del sector alumnes es portarà a cap
anualment.
No obstant, en aquest apartat, se seguirà allò que dispose l’Administració Educativa al
respecte.
Article 54. Assumptes urgents.
Quan un assumpte de la competència del Consell s’haja de tractar amb caràcter urgent i no
hi haja possibilitat ni temps de convocar una reunió, el Director/a prendrà decisions al
respecte i convocarà la Comissió responsable, amb l’obligació de validar-les posteriorment
pel Consell Escolar de Centre.
Secció Segona: CLAUSTRE DEL PROFESSORAT
Article 55. Definició.
El Claustre del Professorat és l’òrgan propi de participació del professorat del Centre. Està
integrat per la totalitat del professorat que imparteixen docència al centre. Serà presidit pel
Director/a.
Article 56. Competències.
Són competències del claustre de professors:
1. Realitzar propostes per a l'elaboració i modificació del projecte educatiu del centre, de
la programació general anual, del pla de normalització lingüística i de les activitats
complementàries i extraescolars.
2. Aprovar i avaluar els projectes curriculars, d’acord amb el projecte educatiu del centre,
i les seues modificacions posteriors.
3. Aprovar i avaluar els aspectes docents, d’acord amb el projecte educatiu del centre,
de la programació general anual del centre i emetre informe sobre aquesta abans de
la presentació al consell escolar.
4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació, la investigació i la innovació
pedagògiques i de la formació del professorat del centre.
5. Elegir els seus representants en el consell escolar.
6. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
7. Establir els criteris per a l’assignació i la coordinació de tutories i de les activitats
d’orientació de l’alumnat.
8. Establir els criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat.
9. Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situació econòmica del
centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar.
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10. Analitzar i avaluar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels
resultats de les avaluacions i altres mitjans, i elevar-ne l’anàlisi al consell escolar,
sense perjudici de les competències atribuïdes a aquest òrgan.
11. Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitze l’administració
educativa o qualsevol informe referent a la marxa d’aquest, sense perjudici de les
competències atribuïdes al consell escolar.
12. Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració del
reglament de règim intern.
Article 57. Normes de funcionament
1. El Director/a convocarà i presidirà les reunions, el Secretari/a serà el del centre.
2. El Secretari enviarà als membres del claustre la convocatòria que contindrà I ‘ordre
del dia de la reunió i la documentació que haja de ser objecte de debat i, si escau,
aprovació, de manera que aquests puguen rebre-Ia amb una antelació mínima de
quaranta-huit hores.
3. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos i sempre que el
convoque el director/a o ho sol·liciten, al menys, un terç dels membres. Serà
preceptiva una sessió de claustre al començament del curs i una altra al final.
4. L’assistència a aquestes reunions serà obligatòria per a tots els membres. Tots els
assistents guardaran reserva i discreció dels assumptes tractats.
5. El Claustre quedarà constituït quan es troben presents el President i el Secretari, o els
qui els substituïsca, i la meitat dels seus membres.
6. El director/a podrà preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el
nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament l'òrgan.
7. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en
l'ordre del dia, llevat que estiguen presentes tots els membres de l'òrgan col·legiat i
siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
8. Els membres, exerciran el seu dret al vot: formularan el seu vot particular,
expressaran el sentit del seu vot i els motius que ho justifiquen. Els membres del
Claustre no podran abstenir-se en les votacions per ser personal al servei de les
Administracions Públiques, i tenir la condició de membres d'òrgans col·legiats.
9. Els acords es prendran per majoria absoluta o simple dels membres presents, en cas
d’empat valdrà el vot de qualitat del president. Les votacions seran secretes quan ho
sol·licite el President o un terç dels membres presents.
Article 58. Actes de les reunions dels Òrgans Col·legiats
1. De cada sessió que celebre l'òrgan col·legiat s'estendrà acta pel Secretari, que
especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les
circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.
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2. En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l'òrgan, el vot contrari a
l'acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de
la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l'acte, o en el termini que
assenyale el President, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció,
fent-se així constar en l'acta o unint-s’hi còpia.
3. Els membres que discrepen de l'acord majoritari podran formular vot particular per
escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'incorporarà al text aprovat.
4. Quan els membres de l'òrgan voten en contra o s'abstinguen, quedaran exempts de la
responsabilitat que, si escau, puga derivar-se dels acords.
5. Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, podent no obstant açò
emetre el Secretari certificació sobre els acords específics que s'hagen adoptat, sense
perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.
6. En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta
es farà constar expressament tal circumstància.
CAPÍTOL 2. ÒRGANS UNIPERSONALS.
Secció Primera: EL DIRECTOR/A
Article 59. Competències
Són competències del director o directora:
1. Ostentar la representació del centre, representar-hi l'Administració educativa i fer-li
arribar a aquesta els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat
educativa.
2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències
atribuïdes al Claustre del professorat i al Consell Escolar.
3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a
la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
5. Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al centre.
6. Afavorir la convivència en el centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes
i imposar les mesures disciplinàries que corresponguen als alumnes, en compliment
de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell
Escolar. A tal fi, es promourà l'agilitació dels procediments per a la resolució dels
conflictes en els centres.
7. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que
faciliten la relació del centre amb l'entorn, i fomentar un clima escolar que afavorisca
l'estudi i el desenvolupament de totes aquelles actuacions que propicien una formació
integral en coneixements i valors dels alumnes i alumnes.

REGLAMENT RÈGIM INTERN
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ
CULTURA I ESPORTS
Servei Territorial d’Alacant

DOCUMENT: PE.01.02.01.03

Pàg.

37

www.iesenricvalor.es

8. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i
en l'avaluació del professorat.
9. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del
Claustre del professorat del centre i executar els acords adoptats, en l'àmbit de les
seues competències.
10. Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les
despeses d'acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les
certificacions i documents oficials del centre, tot açò d'acord amb el que establisquen
les Administracions educatives.
11. Proposar a l'Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de
l'equip directiu, prèvia informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del
centre.
12. Aprovar els projectes i les normes als quals es refereix el capítol II del títol V de la Llei
Orgànica d’Educació.
13. Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències
del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
14. Decidir sobre l'admissió d'alumnes, a allò que s’estableix en la legislació vigent.
15. Aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb allò establert en la
legislació vigent.
16. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les
Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
17. Qualsevol altra funció que li siga encomanada per l'Administració educativa.
Secció Segona: CAP D’ESTUDIS
Article 60. Competències
Són competències del cap o de la cap d’estudis:
1. Substituir el director o directora en cas d’absència o malaltia.
2. Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i
complementàries del professorat i de l’alumnat en relació amb el projecte educatiu del
centre, els projectes curriculars i la programació general anual.
3. Confeccionar els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat d’acord amb els
criteris aprovats pel claustre de professors i amb l’horari general, així com vetllar pel
seu estricte compliment.
4. Coordinar les tasques dels equips de cicle i dels seus coordinadors.
5. Coordinar l’acció dels tutors, d’acord amb el pla d’acció tutorial inclòs en els projectes
curriculars.
6. Coordinar les activitats de perfeccionament del professorat, així com planificar i
organitzar les activitats de formació del professorat realitzades pel centre.
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7. Organitzar els actes acadèmics.
8. Buscar l’aprofitament òptim de tots els recursos didàctics i dels espais existents al
centre.
9. Organitzar la participació de l’alumnat en les activitats del centre.
10. Organitzar la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i altres activitats no lectives.
11. Vetllar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel
que fa a l’ús acadèmic i social del valencià.
12. Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre.
13. Vetllar per l’elaboració de les adaptacions curriculars necessàries.
14. Vigilar l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes. Coordinar les reunions
d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle.
15. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives que es realitzen al centre.
16. Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel director o directora dins el seu
àmbit de competència.
Secció Tercera: SECRETARI/A
Article 61. Competències
Són competències del secretari o secretària:
1. Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director
o directora.
2. Gestionar els mitjans humans i materials del centre.
3. Actuar com a secretari o secretària dels òrgans col·legiats de govern del centre,
estendre les actes de les sessions i donar fe dels acords amb el vist i plau del director
o directora.
4. Custodiar els llibres i arxius del centre.
5. Expedir els certificats que requerisquen les autoritats i els interessats o els seus
representants en la llengua oficial que els sol·liciten.
6. Realitzar l’inventari del centre i mantenir-lo actualitzat.
7. Custodiar i organitzar la utilització del material didàctic.
8. Exercir, sota l’autoritat del director o directora, la direcció del personal d’administració i
serveis adscrit al centre.
9. Elaborar el projecte de pressupost del centre.
10. Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les directrius del director o
directora, realitzar-ne la comptabilitat i retre’n comptes davant les autoritats
corresponents.
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11. Vetllar pel manteniment material del centre en tots els aspectes, d’acord amb els
suggeriments del director o directora.
12. Vetllar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel
que fa a l’ús administratiu del valencià.
13. Diligenciar, ordenar el procés d’arxivament i custodiar els expedients acadèmics, els
llibres d’escolaritat i tots els documents que siguen generats al centre.
14. Donar a conèixer, difondre públicament i suficient a tota la comunitat educativa, la
informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o
professional que arribe al centre.
15. Qualsevol altra funció que li encomane el director o directora dins el seu àmbit de
competència.
Secció Quarta: VICEDIRECTOR/A
Són competències del vicedirector o vicedirectora:
1. Substituir el director o directora en cas d’absència o malaltia.
2. Organitzar els actes acadèmics conjuntament amb el director o directora i amb el cap
o la cap d'estudis.
3. Vetlar, junt amb el cap o la cap d'estudis, pel compliment de les especificacions del
pla de normalització lingüística pel que fa a l'ús acadèmic i social del valencià.
4. Coordinar la realització de les activitats complementaries extraescolars, segons les
directrius aprovades pel consell escolar de l'institut.
5. Coordinar, quan no hi haja direcció d'estudis de Formació Professional, el programa
de formació de centres de treball de l'alumnat que cursa cicles formatius o programes
de garantia social, junt amb el cap del departament de practiques formatives.
6. Qualsevol altra funció que li siga encomanada pel director o directora, dins el seu
àmbit de competències.
TÍTOL 3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT
Article 62. Òrgans de coordinació
Els Òrgans de Coordinació Docent de l'Institut són els següents:
1- Unipersonals: els Tutors, els Caps de Departament i els Coordinadors de Cicle o
Etapa.
2- Col·legiats: l'Equip Docent de cada grup, els Departaments Didàctics, el Departament
d'Orientació, el Departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars i la
Comissió de Coordinació Pedagògica.
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Article 63. Tutors
El professorat tutor atendrà en la seua tasca a tot el que disposa la legislació respecte a les
seues funcions (Capítol V del Decret 234/1977 de 2 de setembre, aprova el Reglament
Orgànic i Funcional dels IES). No obstant això, tindrà especial atenció en:
1. El professorat tutor informarà els/les alumnes del seu grup de tot allò a què fa
referència aquest reglament.
2. Farà el seguiment individual tant de l’actitud com dels resultats acadèmics dels
alumnes de la seua tutoria.
3. Justificarà les absències dels alumnes quan siga oportú.
4. El/La tutor/a és el/la coordinador/a de l’equip docent del seu grup. Per açò:
a. presidirà les juntes d’avaluació,
b. reunirà l’equip docent quan ho considere oportú,
c. reunirà de forma conjunta els pares i mares dels/les alumnes a principi de curs
d. de manera voluntària en la segona avaluació, per comentar els resultats de la
primera.
e. tindrà entrevistes personals amb els pares i mares quan ho estime oportú.
5. Atendrà les qüestions que li plantegen els/les alumnes, els seus representants
legals o els professors i professores del grup.
6. Vetllarà per la coordinació amb el pare/mare delegat/da del seu grup.
7. Informarà els representants legals de l’alumnat de les seues absències, així com de
qüestions referents a la convivència (a través del Carnet Escolar per Punts).
8. Desenvoluparà el pla d’actuació tutorial en la línia que indica la legislació vigent, en
coordinació amb el departament d’Orientació del centre i el Cap d’Estudis. Per tal de
reforçar aquesta funció, sempre que siga possible se li assignaran les hores
d’Atenció Educativa que poden utilitzar per a desenvolupar aquest pla o per a tractar
qualsevol altra qüestió amb el grup.
9. Lliurarà el butlletí de notes en totes les avaluacions. En el cas de l’avaluació final de
juny i de l’extraordinària en els grups de l’ESO serà necessària la presència dels
pares. En el cas dels grups de FPB i del PDC els tutors entregaran els butlletins als
pares i/o mares en totes les avaluacions. En cas que no puguen acudir, ho
comunicaran al tutor/a amb anterioritat.
10. La direcció del centre lliurarà als tutors, al començament de cada curs, el Guió del
Tutor amb tota la informació necessària per al desenvolupament de la seua tasca.
Article 64. Departaments Didàctics
1. Els departaments didàctics són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i
desplegar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o mòduls formatius
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corresponents i les activitats que els siguen pròpies, dins de l’àmbit de les seues
competències.
2. Estaran compostos per tot el professorat que impartisca l’ensenyament propi de les
àrees, matèries o mòduls formatius corresponents.
3. Les competències dels departaments didàctics, dels caps de departament i de la
comissió de coordinació pedagògica venen desenvolupats al Manual del Cap de
Departament del centre.
TÍTOL 4: FUNCIONAMENT DEL CENTRE
CAPÍTOL 1. HORARI, ENTRADA I EIXIDA DEL CENTRE
Article 65. Horari del centre
L'horari del centre és continuat, de 8.00 a 15.05 hores, amb set períodes lectius de 55 minuts
i dos descansos (de 20 minuts). Els dos últims períodes lectius dels dimecres no contenen
hores lectives de l'alumnat, per tal de poder realitzar diverses reunions de duració limitada
(claustres, reunions de nivell, cicle, Comissió de Coordinació Pedagògica, Equip de
Convivència o de Mediació, reunió amb pares, etc.).
Article 66. Entrades i eixides del centre
L’edifici consta de tres portes d'accés:
1. La porta principal (Leonardo Jover, 53) és la d'accés per a professors, personal
d'administració i serveis, famílies i visitants en general. Per aquesta porta, l’alumnat
podrà entrar o eixir del centre per un motiu justificat (visita mèdica, causa de força
major, etc.) presentant en consergeria els justificants respectius o acompanyat pels
tutors legals.
2. La porta d'accés d'alumnat (Ronda Foia Sud, s/n), que s’obrirà abans de les 8.00 h.,
es tancarà al acabar de tocar el timbre.
3. La porta d’accés al corredor del gimnàs: utilitzada només per determinats servicis
extraordinaris amb autorització de la direcció del centre.
4. Hi ha també una porta diferenciada per a entrada a la vivenda del conserge, utilitzada
per l’AMPA del nostre Institut. Per aquesta porta tindran accés els membres de
l’AMPA per a les seues reunions, i altres activitats, en l’horari que determinen, el qual
notificaran a la direcció del centre.
Article 67. Justificació de les faltes de l’alumnat
1. El control d'assistència a classe de l'alumnat el realitza cada professor/a mitjançant la
plataforma ÍTACA on es troben totes les dades necessàries, com són grups, alumnes
de cada grup, horari de cada dia, etc.
2. Els pares/mares o tutors/res legals dels alumnes hauran de comunicar al tutor/a les
absències justificades del seu fill/a segons el model oficial del Centre, durant els tres
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dies següents a la seua incorporació, amb la consideració de mostrar-ho primer als
professors que van impartir classes al dia de la falta de l’alumne.
3. Serà vàlid el model que s’arreplegarà en consergeria, és a dir, no s’acceptarà
qualsevol nota que lliure l’alumne/a i la justificació per part dels tutors legals a través
de la plataforma ITACA.
En l’ESO, per a justificar absències a una prova d’avaluació es podrà reclamar un
justificant mèdic.
En batxillerat, serà d’exigència obligatòria el justificant mèdic per a justificar les
absències a proves d’avaluació.
4. Les faltes d’assistència seran comunicades per escrit al pare/mare o tutor/a legal en el
termini d’un mes, mitjançant el model que proporciona la plataforma, si així ho
sol·licita expressament la família a la secretaria del centre. En tot cas, si es considera
per part del tutor/a que hi ha motiu suficient per avançar aquests terminis podrà posarse en contacte amb la família per qualsevol mitjà (correu electrònic, telèfon...).
5. Les famílies podran accedir a les faltes i/o incidències dels seus fills/es mitjançant la
pàgina web-família d’ÍTACA. Per això, els pares/mares rebran, per part del SAI un
usuari i contrasenya personal què serà vàlid durant tot el període de matrícula del seu
fill/a.
CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DOCENT
Article 68. Normes generals
A nivell general cal tenir en compte algunes normes de caràcter general:
1. Sortida de classe: no es permet l’eixida a l’alumnat als serveis (excepte en casos
d’urgència amb permís del professorat) o la cantina en hores de classe, ja que
existeixen dos períodes de descans, ni es podrà eixir de l’aula abans que acabe la
classe.
2. Exàmens: encara que siga reiteratiu respecte al punt anterior, quan es realitzen
exàmens l’alumnat no podrà abandonar l’aula encara que l’hagen finalitzat abans que
toque el timbre.
3. Esplais: durant els esplais tots els alumnes han d’abandonar les aules i els corredors,
la qual cosa serà controlada pel professorat de guàrdia. A excepció dels alumnes que
romanguen a la biblioteca estudiant.
4. Convalidacions: els alumnes amb alguna matèria convalidada podran estudiar a la
biblioteca, a tal efecte s’informarà els professors de guàrdia dels alumnes en aquesta
situació, per comunicar les faltes d’assistència al tutor.
5. Falta d’un professor/a: Si falta algun professor/a, l’alumnat acudirà a la seua aula a
l’espera del professor/a de guàrdia.
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6. Ús de la biblioteca: No es permet menjar ni beure dins de la biblioteca. Durant
l’esplai, els alumnes poden romandre en la biblioteca per estudiar, però hauran
d’esmorzar en el pati, no en els corredors, abans d’entrar.
7. Cura de l’aula: Cada departament es responsabilitzarà de l’estat d’ordre i neteja de
les aules que ocupen. Faran revisions periòdiques, i en cas d’observar alguna
brutícia, s’ocuparà que el grup o el responsable directe la netege, a tal efecte hi haurà
a la consergeria atifells i productes de neteja. Cada professor tindrà cura que en
finalitzar la seua classe, l’aula quede neta i ordenada. No es permet la permanència
de l’alumnat en l’aula a l’hora de l’esplai si no està acompanyat per algun professor.
El professor romandrà a l’aula fins que haja eixit la totalitat de l’alumnat i tancarà la
porta amb clau. Dels desperfectes causats de forma intencionada o per negligència
serà responsable qui els cause, fent-se càrrec de la sanció aplicable, així com del
pagament de les despeses que s’hi puguen originar. El professorat comunicarà a la
direcció del centre qualsevol anomalia detectada pel que fa a deterioraments.
8. Cura de les instal·lacions: l’alumnat tindrà cura de la resta de les instal·lacions del
centre: aules específiques, corredors interiors i exteriors, pati, etc. L’Equip Directiu
podrà adoptar les mesures que considere oportunes per a la neteja ocasional de
determinades parts del recinte escolar.
9. Neteja de Patis: Per conscienciar l’alumnat de la importància de cuidar l’entorn i el
centre es fixarà, per part del cap d’estudis, un calendari de neteja de patis els
dimecres a les 13.00, de forma que tots els grups del centre, acompanyants pel tutor i
professorat voluntari, hi participen.
CAPÍTOL 3. EL PROFESSORAT DE GUÀRDIA
Es distingeixen dos tipus de guàrdies del professorat: les guàrdies de classe i les guàrdies
de pati.
Article 69. Funcions del professor/a de guàrdia de classe
1. Atendre els grups d’alumnat que es troben sense professor/a i orientar les seues
activitats que podran ser:
1. La realització de les tasques que el professorat que ha faltat haja previst amb
anterioritat o la realització de deures pendents.
2. Lectura en silenci dels llibres de lectura d’alguna matèria.
3. Resum escrit del tema de la matèria que imparteix el/la professor/a absent.
4. Qualsevol altra activitat que el professor de guàrdia proporcione als alumnes
dels materials preparat pels departaments didàctics (i que estaran a la
biblioteca per a poder-ne fer ús).
2. Vetllar per l’orde i el bon funcionament del centre durant l’horari lectiu de l’alumnat.
Per a tal funció, sempre que siga possible, un dels professors de guàrdia romandrà a
la Sala de Guàrdies (biblioteca) per assistir les contingències que tingueren lloc i estar
localitzable. D’alta banda, el professorat de guàrdia tindrà cura que les aules a les
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quals no s’imparteix classe estiguen tancades i evitarà especialment la presència
injustificada d’alumnes pels corredors, cantina, pati, escales i qualsevol altre espai del
centre que no corresponga amb l’activitat docent.
3. Anotar en el Llibre de Guàrdies situat en la Sala. de Guàrdies, al finalitzar el període
de guàrdia, les absències i retards del professorat, així com qualsevol altra incidència.
4. En cas que el nombre de professorat de guàrdia siga inferior al nombre de professorat
que falte, caldrà atendre preferentment els grups dels nivells inferiors. Si es considera
necessari, i prèvia autorització d’algun membre de l’Equip Directiu, els alumnes
podran eixir al pati, per la porta d’accés del final del corredor de la planta baixa,
sempre acompanyat d’un dels professors/res de guàrdia. En tot cas, romandran en
l’àrea de la pinada, sense pilota, i mai a les pistes esportives.
Article 70. Funcions del professorat de guàrdia de pati
La distribució del professorat de guàrdia de pati serà la següent:
1. Interior, planta baixa. Zona del hall d’entrada, vigilant l’accés i eixida del centre, així
com el corredor d’aules on no poden romandre els alumnes, i controlar el pas
d’alumnes cap al corredor d’accés a la cantina.
2. Interior, primera planta. Porta de la biblioteca, vigilant que els alumnes no molesten ni
mengen a la biblioteca, així com el corredors d’aules, on no poden romandre els
alumnes.
3. Exterior. Zona dels pins i escales d’accés a l’edifici per la planta baixa, vigilant que
els alumnes no entren al centre durant el pati.
4. Exterior. Racó de la porta d’accés dels alumnes al centre i porta de l’aula de PDC,
vigilant també els banys dels xics i les pistes esportives.
5. Exterior. Porta del bany exterior de les xiques, zona d’accés a l’aula exterior de
tecnologia i al gimnàs, vigilant que els alumnes no passen al racó d’entrada al gimnàs.
També vigilarà les rampes i les pistes.
6. Exterior. Si hi ha 6 professors a la guàrdia, aquest estarà al pati, donant suport als de
les zones 3, 4 i 5.
Seran els mateixos professors els encarregats de distribuir-se les zones, encarregant-se que
no quede cap zona desatesa, i rodant les posicions setmanalment. Es recorda la importància
de la puntualitat en l’hora de començament i acabament de les guàrdies.
Article 71. Accidents escolars
El personal del centre seguirà el protocol d’actuació en primers auxilis descrit en la Instrucció
Operativa 3 del Pla d’Emergències i Evacuació del Centre.
CAPÍTOL 4. LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats complementàries i extraescolars pretenen una doble finalitat. D'una banda,
comprenen aspectes curriculars no abordats en les aules i per una altra busquen la completa
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formació de l'alumne/a. Dins de les activitats, les que anomenem complementàries són de
tipus curricular i són les que es desenvolupen pels distints departaments didàctics, i la seua
finalitat és aconseguir un objectiu docent. Les extraescolars són de caràcter educatiu i
persegueixen una finalitat mixta (cultural, instructiva, de relació,...) i la seua organització pot
dependre dels departaments o de qualsevol estament educatiu o social.
Article 72. Organització de les activitats extraescolars i complementàries:
1. Són proposades pels departaments didàctics i han de quedar reflectides en les
programacions didàctiques a principi de curs, per afegir-les a la PGA del centre.
Seran coordinades per vicedirecció.
2. Els departaments procuraran programar les activitats distribuint-les homogèniament
entre tots els nivells. No obstant això, cal tindre en compte que hauran d’evitar-se les
activitats organitzades per als alumnes de 2n de batxillerat durant la 3a avaluació.
3. El mínim d’alumnes participants per poder organitzar l’activitat és del 50% del total del
grup de la matèria que organitza l’activitat.
4. El professor/a responsable o organitzador de l’activitat la comunicarà a vicedirecció
amb antelació. La informació de les activitats programades estarà penjada per
vicedirecció en el tauló de suro “Activitats extraescolars i viatges” per tal que la resta
del professorat estiga assabentat i puga organitzar la seua tasca.
5. Una vegada confirmada l’activitat per vicedirecció, el professorat que organitza
l’activitat se n’encarregarà del cobrament, si cal. Si l’AMPA subvenciona el transport
haurà de comprovar-se que el preu pagat correspon a la seua condició d’afiliat o no a
l’AMPA. En cas de dubte, hi haurà un llistat de l’alumnat que no pertany a l’AMPA en
el tauló “Activitats extraescolars i viatges”.
6. En el termini màxim de dos dies abans de l’activitat, el professorat encarregat lliurarà
a vicedirecció el Model d’Activitats Extraescolars, els diners arreplegats i el llistat
d’alumnes assistents, que penjarà a la sala de professors .
7. Si l’activitat complementària o extraescolar es realitza fora de Castalla, caldrà
sol·licitar autorització als pares/mares.
8. Per a les activitats extraescolars o complementàries que es desenvolupen en el terme
de Castalla i no necessiten transport, les famílies podran autoritzar la seua eixida
durant tot el curs escolar que estarà inclòs en la documentació de la matrícula. Si en
algun moment els pares/mares es manifesten contraris a l’assistència a alguna
activitat, hauran de posar-se en contacte amb vicedirecció.
9. L’alumnat que ha perdut més de 4 punts en un mes o s’haja quedat amb 6 ó menys
punts, no podrà assistir a les activitats programades en el mes següent a la pèrdua de
punts.
10. El tutor enviarà als pares del alumnes que no puguen assistir a dites activitats, el
comunicat corresponent.
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11. En el cas de les activitats que es produïsquen dins o fora del centre (però a Castalla),
el professorat que les organitza i el professorat assignat, fonamentalment
acompanyaran els alumnes a l’espai corresponent i vetllaran per l’ordre dins de
l’activitat.
12. Vicedirecció informarà amb anterioritat de l’horari de les esmentades activitats i del
suport del professorat.
Article 73. Professorat acompanyant en Activitats Extraescolars:
1. Per acord de la Comissió de Coordinació Pedagògica (maig de 2006), el nombre de
professorat acompanyant dependrà del nombre d’alumnes que assistisquen a
l’activitat: fins a 20 alumnes, 2 professors; de 20 alumnes fins a omplir un autobús (55
aprox.), 3 professors; s’afegirà un professor/a en situacions especials com tallers,
nocturnitat...
2. El professorat acompanyant tindrà dret a unes dietes de 18€ quan l’activitat acabe
després de les 15.00 hores i de 5€ més si hi ha pernoctació fora del domicili habitual.
CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
Article 74. Ús general de les instal·lacions
1. Les aules i la resta de dependències del centre serveixen per a la formació i educació
de l’alumnat. Tots els membres de la comunitat educativa en faran un ús adequat a
aquesta finalitat. És responsabilitat del professor/a d’aula el tancament d’aquesta.
2. L’ús de qualsevol dependència s’haurà de regir per les normes de respecte cap a la
dependència i el material que allotja. Qualsevol mal ús o deteriorament conscient de
qualsevol àrea del centre o del material anirà contra el Pla de Convivència.
3. Cada departament tindrà assignades unes aules específiques. Quan el nombre de
grups supere el nombre d’aules es determinarà un ús compartit d’alguna aula. A la
porta de cadascuna de les aules hi haurà un horari d’ocupació de l’aula.
4. Qualsevol professor/a podrà sol·licitar l’ús d’alguna aula específica amb material de
videoprojecció o informàtic. A tal efecte el cap d’estudis situarà una graella per a la
seua sol·licitud a la Sala de Professorat.
5. Correspon a la direcció del centre determinar l’ús de les instal·lacions del centre fora
de l’horari lectiu per part de diverses associacions o col·lectius. Per a la seua
utilització caldrà la signatura d’un conveni de col·laboració que determine els termes
del seu ús i la contractació per part d’aquestes associacions i col·lectius d’un segur de
responsabilitat civil.
Article 75. La biblioteca
Entre les dependències comunes destaca la biblioteca. La direcció del centre organitzarà
dins de l’horari lectiu, les hores en què la biblioteca estarà a disposició de l’alumnat.

REGLAMENT RÈGIM INTERN
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ
CULTURA I ESPORTS
Servei Territorial d’Alacant

DOCUMENT: PE.01.02.01.03

Pàg.

47

www.iesenricvalor.es

1. Seran usuaris de la biblioteca tots els alumnes que presenten el carnet escolar.
També els professors/res del centre que imparteixen classe durant cada curs escolar
així com el personal no docent que pertanya a la nostra comunitat educativa.
2. L’horari d’obertura de la biblioteca intentarà cobrir el màxim possible de jornada
escolar, amb atenció preferent a facilitar el servici de préstec de llibres.
3. Qualsevol professor/a podrà utilitzar ocasionalment la biblioteca i els seus recursos
per a l’activitat docent, avisant amb antelació suficient el personal responsable. En
aquest sentit, s’atendran amb preferència les peticions dirigides al foment de la lectura
i la difusió dels fons bibliotecaris i les normes d’ús de la biblioteca entre l’alumnat.
4. La biblioteca és un lloc d’estudi. Per tant, són normes bàsiques per a tots els seus
usuaris guardar silenci i estarà prohibit menjar o beure.
5. La direcció del centre podrà signar convenis de col·laboració amb associacions com la
de Tècnics de Biblioteconomia i Documentació per a la realització de pràctiques per
tal de millorar el funcionament de la biblioteca.
6. Durant el temps que la biblioteca no tinga personal específic, el seu sistema de
préstec estarà únicament a disposició de l’alumnat durant els esplais i serà atés pel
professorat voluntari.
Article 76. La cantina
La cantina del centre és un servei que es presta tant a l’alumnat com al professorat i la resta
de la comunitat educativa durant la jornada escolar. L’horari d’obertura i tancament de la
cantina, així com el calendari de funcionament, serà l’adequat per a prestar un servei de
qualitat als membres de la comunitat escolar.
1. En la cantina, els/les alumnes no podran romandre durant els períodes de classe,
llevat els que per les seues circumstàncies especials no estiguen sotmesos a tot
l’horari lectiu, sempre que siguen d’ensenyaments no obligatoris.
2. Tothom que estiga en la cantina guardarà les normes més elementals de convivència i
tot el que dispose al respecte aquest reglament.
3. En la cantina no es podrà vendre ni tabac ni begudes alcohòliques. Tot el món
contribuirà perquè la cantina, com qualsevol altra dependència del centre, complisca
les mínimes condicions d’higiene, pulcritud i salubritat.
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TÍTOL 5. ORDENACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
CAPÍTOL 1. RÈGIM DISCIPLINARI
Aquest Capítol desenvolupa i concreta el Decret 39/2008 sobre Convivència en els Centres
docents.
Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes contraries a les
normes de convivència i les conductes greument perjudicials per a la convivència que
siguen realitzades pels alumnes dins del recinte escolar, durant la realització d’activitats
complementàries i extraescolars, i aquelles accions o actituds que, encara que dutes a terme
fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament relacionades amb la vida escolar i
afecten algun membre de la Comunitat Educativa. Tot això sense perjudici de l’obligació, si
és el cas, de comunicar les esmentades conductes a les autoritats competents.
Article 77. Aplicació de mesures correctores i disciplinaries (Art. 10 D. 39/2008)
1. Les mesures correctores i disciplinàries que s’apliquen per l’incompliment de les
normes de convivència tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el
respecte als drets dels alumnes i procuraran la millora en les relacions de convivència
de tots els membres de la Comunitat Educativa.
2. En el cas d’expulsar a algun alumne a la biblioteca durant el desenvolupament d’una
classe, aquest haurà d’anar acompanyat del corresponent informe de disciplina i de
feina per a treballar durant la resta de classe.
3. En cap cas, els alumnes podran ser privats de l’exercici del seu dret a l’educació, ni
en el cas de l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat.
4. No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen
contràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes.
5. La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes
respectarà la proporcionalitat amb la conducta de l’alumne/a i haurà de contribuir a la
millora del procés educatiu.
6. Quan els fets imputats puguen ser constituïts de delicte o falta, hauran de comunicarse a l’autoritat judicial. Tot això sense perjuí que es prenguen les mesures cautelars
oportunes.
7. En tot cas, el director o directora del centre o la persona en qui delegue registrarà
aquestes conductes, si és procedent, en el Registre Central (PREVI), d’acord amb el
que estableix l’Orde de 12 de setembre de 2007, de la conselleria d’Educació, que
regula la notificació per part dels centres docents de les incidències que alteren la
convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció
de la Convivència en els Centres docents de la Comunitat Valenciana.
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Article 78. Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures
educatives disciplinàries (Art. 30 D. 39/2008)
1. Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant la
situació de l’alumne o de l’alumna. Per això, els òrgans responsables de la instrucció
de l’expedient o d’imposició de mesures educatives correctores o disciplinàries,
hauran de tindre en compte les circumstàncies personals, familiars o socials, i l’edat
de l’alumne o alumna, per la qual cosa podran sol·licitar tots els informes que
consideren pertinents per acreditar la dita situació o circumstància.
2. A l’efecte de gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures
educatives disciplinàries, es tindran en compte les següents circumstàncies
atenuants:
a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.
b) La no-comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de
convivència.
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del
desenrotllament de les activitats del centre.
d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.
e) La falta d’intencionalitat.
f) El caràcter ocasional de l’acte en la conducta i el comportament habitual.
g) La provocació suficient.
h) La petició, per part de l’alumne, de participar en activitats programades per
l’Equip de Convivència.
i) La sol·licitud d’ajuda en la resolució de possibles conflictes (arbitratge,
mediació...).
3. A aquest efecte, es tindran en compte les següents circumstàncies agreujants:
a) La premeditació.
b) La reiteració.
c) Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura,
llengua, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o
religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
d) Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es trobe en
situació d’inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al centre o situació
d’indefensió.
e) La publicitat, incloent-hi la realitzada a través de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
f) La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat.

REGLAMENT RÈGIM INTERN
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ
CULTURA I ESPORTS
Servei Territorial d’Alacant

DOCUMENT: PE.01.02.01.03

Pàg.

50

www.iesenricvalor.es

g) La negació a participar en pràctiques pacífiques de resolució de conflictes
(arbitratge, mediació...).
Article 79. Reparació de danys materials (Art. 31 D. 39/2008)
1. Els alumnes o les alumnes que, individualment o col·lectivament, causen, de manera
intencionada o per negligència, danys a les instal·lacions, l’equipament informàtic
(incloent-hi el programari) o qualsevol material del centre, així com als béns dels
membres de la Comunitat Educativa, quedaran obligats a reparar el dany causat o ferse càrrec del cost econòmic de la reparació o restabliment, sempre que el professorat,
tutors, tutores o qualsevol membre del centre docent responsable de la vigilància de
l’alumnat menor d’edat, proven que van emprar tota la diligència exigida per la
legislació vigent i en els termes que esta preveu.
2. Els alumnes o les alumnes que sostraguen béns en el centre hauran de restituir els
béns sostrets, o reparar econòmicament el valor d’estos.
3. La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible expedient
disciplinari per l’actuació comesa.
4. La direcció del centre comunicarà, a la direcció territorial competent en matèria
d’educació els fets arreplegats en el present punt perquè inicie l’oportú expedient de
reintegrament.
Secció Primera. Conductes contraries a les normes de convivència
Article 80. Tipificació (Art. 35 D. 39/2008)
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les
següents:
a. Retards injustificats, faltes d’assistència injustificades o justificades incorrectament (3
dies o 5 retards – de més de 10 min- en un mes). Sols podran justificar-se durant els 2
dies següents a la incorporació. Per als efectes del Carnet per Punts (punt 3 d’aquest
títol) tota falta justificada pels pares serà acceptada, encara que per a la repetició de
proves ordinàries o extraordinàries es podran sol·licitar justificants oficials (mèdics,
administracions, etc...), en cas de conducta reiterada.
b. Actes que alteren el desenvolupament de les classes i accions perjudicials per a la
integritat dels altres:
 Parla, molesta i interromp; distrau els companys; maltracta el material de l'aula.
 No fa els deures; no treballa en classe; no porta el material de classe; no entrega
els treballs; no es presenta a examen.
c. Actes d’incorrecció i indisciplina no greus contra els altres (insults, difusió de rumors,
malnoms, baralles no greus).
d. Robar o deteriorar intencionadament: immobles, materials, documentació o recursos
del centre.
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e. Robar o deteriorar intencionadament: immobles, materials, documentació dels
membres de la comunitat educativa.
f. Repetició sistemàtica d’alguna de les anteriors amonestacions.
g. Negar-se a complir les mesures correctores adoptades davant de conductes
contràries a les normes de convivència.
h. Suplantar un altre company.
i. L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés
d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre
educatiu.
j. Incitar algun company a fer alguna cosa en contra de les Normes de convivència.
k. Eixir del centre sense autorització.
Article 81. Procediment sancionador
En el cas que aquestes conductes indiquen un grau de disrupció o de gravetat major que el
considerat per a l’aplicació de l’amonestació a ITACA, es registraran mitjançant els informes
disciplinaris en ús al Centre.
L’original es remetrà al cap d’estudis amb qui podrà acordar-se la imposició de qualsevol
mesura legal. Una còpia serà per al tutor; l’altra serà enviada, mitjançant l’alumne, als pares,
els quals hauran de manifestar el seu acord o desacord amb una firma. Aquesta còpia se la
quedarà el professor que ha redactat l'informe de disciplina, el qual ho comunicarà al cap
d’estudis i tutor.
El professor que emplena l’informe de disciplina cridarà als pares o tutors legals de l’alumne
per informar dels fets ocorreguts.
Article 82. Mesures educatives correctores (Art. 36 D. 39/2008)
a. Amonestació privada oral, anotació de la falta i/o amonestació a ÍTACA, avís als
pares/tutors. El professor/a que presencia la falta notificarà al tutor quines han sigut
les accions empreses per a corregir estes conductes.
b. En cas d'agreujants (reiteració, intencionalitat…) el tutor/a haurà de comunicar la
incidència al Cap d'Estudis i a la família, amb l'assessorament d'un membre de l'equip
directiu i de l'orientador del centre.
c. En el cas d'ús d'aparells electrònics, se'ls retirarà l’aparell apagat i s'entregarà al Cap
d'Estudis, i després s’avisarà els pares.
d. Privació de temps de recreació per un període màxim de cinc dies lectius
e. Incorporació a Taller mecànic de convivència o habilitats socials
f. Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no lectiu per un
màxim de cinc dies lectius.
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g. Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que
tinga programades el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la
mesura correctora.
h. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a
cinc dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del
procés formatiu de l’alumnat, aquest romandrà en el centre educatiu efectuant els
treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li imparteix
docència. El o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a aquest alumne o
alumna.
Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores per conductes contràries a les
normes de convivència, no serà necessària la instrucció prèvia d’expedient disciplinari; no
obstant això, per a la imposició de la mesura educativa correctora de l’apartat g) i h) serà
preceptiu el tràmit d’audiència a l’alumne/a, o als pares-mares, en un termini de deu dies
hàbils.
La imposició de la mesura correctora de l’apartat d) i e) serà comunicada per escrit als
pares, mares o tutors legals per part del tutor del grup de l’alumne.
Article 83. Prescripció (Art. 40 D. 39/2008)
1. Les conductes contràries a les normes de la convivència prescriuran en el termini d’un
mes, comptat a partir de la data de comissió.
2. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les normes
de convivència prescriuran en el termini d’un mes de la seua imposició.
Secció Segona. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
Article 84. Tipificació (Art. 42 D. 39/2008)
Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les següents:
a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat
educativa..
b) L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol
membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i
dignitat personal.
c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment
si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els
alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives.
d) L’assetjament escolar.
e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent
f) La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica.
g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns
dels membres de la comunitat educativa.
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h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de les
activitats del centre.
i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat
personal dels membres de la comunitat educativa.
j) La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i
la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre
educatiu si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per
qualsevol mitjà.
l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el
centre.
m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades
davant de conductes contràries a les normes de convivència.
n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes
que afecten greument la convivència en el centre.
o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.
p) Actes atemptatoris respecte al Projecte Educatiu així con al Caràcter Propi del Centre.
Article 85. Mesures educatives disciplinàries (Art. 43 D. 39/2008)
1. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes
tipificades en l’article anterior, lletres h), m) i n) són les següents:
a) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu,
per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a a quinze dies lectius.
b) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries
que tinga programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de
la mesura disciplinària.
c) Canvi de grup o classe de l’alumne o l’alumna per un període superior a cinc dies
lectius i igual o inferior a quinze dies lectius.
d) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període comprés
entre sis i quinze dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la
interrupció del procés formatiu de l’alumnat, aquest romandrà en el centre educatiu
efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat
que li impartesca docència. El cap o la cap d’estudis del centre organitzarà
l’atenció d’aquest alumnat.
2. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes
tipificades en l’article anterior, excepte les lletres h), m) i n) recollides en l’apartat
anterior, són les següents:
a) Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés
entre sis i trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu,
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durant el temps que dure la suspensió, l’alumne o l’alumna haurà de realitzar els
treballs acadèmics que determine el professorat que li imparteix la docència. El o
la cap d’estudis supervisarà el compliment d’aquesta mesura i el tutor o tutora
realitzarà el seguiment del procés, establint el règim de visites de l’alumnat afectat
al centre i horari d’aquestes.
b) Canvi de centre educatiu. En cas d’aplicar aquesta mesura disciplinària, a
l’alumnat que es trobe en edat d’escolaritat obligatòria, es proposarà a
l’administració educativa que li proporcioné una plaça escolar en un altre centre
amb garantia dels serveis complementaris que siguen necessaris.
Article 86. Procediment sancionador (Art. 45 D. 39/2008)
1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només
podran ser objecte de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia del corresponent
expedient disciplinari.
2. Correspon al director o directora del centre incoar, per iniciativa pròpia o a proposta
de qualsevol membre de la comunitat escolar, els mencionats expedients a l’alumnat.
3. L’acord sobre la iniciació de l’expedient disciplinari s’acordarà en el termini màxim de
dos dies hàbils del coneixement dels fets.
4. El director o directora del centre farà constar per escrit l’obertura de l’expedient
disciplinari, que haurà de contindre:
a. El nom i els cognoms de l’alumne o l’alumna.
b. Els fets imputats.
c. La data en què es van produir.
d. El nomenament de la persona instructora. El nomenament d’instructor/a
recaurà en un dels professors/res del centre mantenint un estricte ordre de
llista alfabètica des de l’últim anterior, modificant la llista al final de cada curs,
però continuant l’orde. No podrà recaure sobre el professor/a implicat en els
fets, cas d’existir, en cap membre de l’Equip Directiu, en el/la cap del
departament d’Orientació, el/la coordinador/a de convivència, cap professor/a
de l’alumne o del Consell Escolar.
e. El nomenament d’un secretari o secretària, si és procedent per la complexitat
de l’expedient, per auxiliar l’instructor o instructora.
f. Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, haja acordat l’òrgan
competent, sense perjudici de les que puguen adoptar-se durant el
procediment.
5. L’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona instructora,
a l’alumne o alumna presumpte autor dels fets i als seus pares, mares, tutors o
tutores, en el cas que l’alumne o alumna siga menor d’edat no emancipat. En la
notificació s’advertirà els interessats que, si no fan al·legacions en el termini màxim de
deu dies sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació podrà ser
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considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la
responsabilitat imputada.
6. Només els que tinguen la condició legal d’interessats en l’expedient tenen dret a
conèixer-ne el contingut en qualsevol moment de la tramitació.
Article 87. Instrucció i proposta de resolució (Art. 46 D. 39/2008)
1. L’instructor o instructora de l’expedient, una vegada rebuda la notificació de
nomenament i en el termini màxim de 10 dies hàbils, practicarà les actuacions que
considere pertinents i sol·licitarà els informes que jutge oportuns, així com les proves
que considere convenients per a l’esclariment dels fets.
2. Practicades les actuacions anteriors, l’instructor formularà proposta de resolució, que
es notificarà a l’interessat, o al pare, mare, tutor o tutora, si l’alumne o l’alumna és
menor d’edat; se’ls concedirà audiència per un termini de deu dies hàbils. Tal i com
s’indica anteriorment, es podrà prescindir d’aquesta proposta de resolució si no fan
al·legacions en el termini màxim de deu dies sobre el contingut de la iniciació del
procediment.
3. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen
tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes per l’interessat.
4. La proposta haurà de contindre:
a. Els fets imputats a l’alumne o alumna en l’expedient.
b. La tipificació.
c. La valoració de la responsabilitat de l’alumne o alumna que especifique, si és
procedent, les circumstàncies que poden agreujar o atenuar la seua acció.
d. La mesura educativa disciplinària aplicable.
e. La competència del director o directora per resoldre.
5. Quan raons d’interès públic ho aconsellen, es podrà acordar, d’ofici o a petició de
l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual cosa es
reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari.
6. El professor/a instructor/a i/o el director podran sol·licitar al coordinador/a de
convivència i/o al departament d’Orientació la informació que es considere necessària
respecte a l’alumne expedientat. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial.
Article 88. Resolució i notificació (Art. 47 D. 39/2008)
1. El termini màxim per a la resolució de l’expedient disciplinari des de la incoació fins a
la seva resolució, incloent-hi la notificació, no podrà excedir un mes.
2. La resolució, que haurà d’estar motivada, contindrà:
a. Els fets o les conductes que s’imputen a l’alumne o alumna.
b. Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n’hi ha.
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c. Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.
d. El contingut de la sanció i la data d’efecte d’esta.
e. L’òrgan davant del qual es pot interposar una reclamació i un termini.
3. La resolució de l’expedient per part del director o directora del centre públic posarà fi a
la via administrativa, per la qual cosa la mesura disciplinària que s’impose serà
immediatament executiva, excepte en el cas de la mesura correctora de canvi de
centre, norma contra la qual es podrà recórrer davant de la conselleria competent en
matèria d’Educació.
4. Les resolucions dels directors o les directores dels centres docents públics podran ser
revisades en un termini màxim de cinc dies pel Consell Escolar del centre a instància
dels pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes. A aquest efecte, el director o
directora convocarà una sessió extraordinària del Consell Escolar en el termini màxim
de dos dies hàbils, comptats des que es va presentar la instància, perquè aquest
òrgan procedisca a revisar, si és el cas, la decisió adoptada, i proposar, les mesures
oportunes.
Article 89. Prescripció (Art. 48 D. 39/2008)
1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència prescriuen en el transcurs
del termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió.
2. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos des de
la seva imposició.
Article 90. Mesures de caràcter cautelar (Art. 49 D. 39/2008)
1. En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la instrucció, el director o
directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l’instructor o instructora i oïda
la Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre, podrà adoptar la decisió
d’aplicar mesures provisionals, per un màxim de cinc dies, amb finalitats cautelars i
educatives, si així fóra necessari per a garantir el normal desenrotllament de les
activitats del centre. Aquestes podran ser revocades pel director/a en qualsevol
moment.
2. Les mesures provisionals, prèviament comunicades a la família, podran consistir en:
a. Canvi provisional de grup.
b. Suspensió provisional d’assistir a determinades classes, a determinades
activitats del centre o d’assistir al centre.
3. Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc
lectius.

dies

4. Davant de casos molt greus, i després de realitzar una valoració objectiva dels fets
per part del director o directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de
l’instructor o instructora i oïda la Comissió de Convivència del Consell Escolar del
centre, de manera excepcional i tenint en compte la pertorbació de la convivència i
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l’activitat normal del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, es
mantindrà la mesura provisional fins a la resolució del procediment disciplinari, sense
perjudici que esta no haurà de ser superior en temps ni diferent de la mesura
correctora que es propose, llevat del cas que la mesura correctora consistisca en el
canvi de centre.
5. El director podrà revocar o modificar , en qualsevol moment, les mesures provisionals
adoptades.
6. Quan la mesura provisional adoptada comporte la no-assistència a determinades
classes, romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen
encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis
del centre organitzarà l’atenció a este alumnat.
7. Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal d’assistència al
centre, el tutor o tutora entregarà a l’alumne o alumna un pla detallat de les activitats
acadèmiques i educatives que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i
control durant els dies de no-assistència al centre per a garantir el dret a l’avaluació
contínua.
8. Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura provisional i la mesura
disciplinària tenen la mateixa naturalesa, els dies que es van establir com a mesura
provisional, i que l’alumne o alumna va complir, es consideraran a compte de la
mesura disciplinària a complir.
CAPÍTOL 2. LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DE CONFLICTES I LA MEDIACIÓ
Article 91. Principis Bàsics
Des de la Direcció del centre i amb la col·laboració de l’Equip de Convivència i Mediació es
tractaran els problemes de convivència del centre amb una doble via d’intervenció:
 Mediadora: La mediació comparteix valors molt importants amb l’educació, ja que es
basa en l’aprofitament del conflicte per a transformar les actituds. Aprendre a decidir
cadascú sobre la seva vida i els seus propis assumptes i aprendre a relacionar-se i a
comunicar-se. En definitiva aprendre a millorar com a persones que han de conviure,
desenvolupant les seves habilitats socials i la seva responsabilitat. A més a més, la
implicació dels alumnes en la gestió de la convivència i l’ajuda entre iguals afavoreix
un clima de centre basat en el respecte i la solidaritat, que potencia l’aprenentatge i
l’èxit escolar.
 Sancionadora: Les mesures correctores i disciplinàries que s’apliquen per
l’incompliment de les normes de convivència tindran un caràcter educatiu i
rehabilitador, garantiran el respecte als drets dels alumnes i procuraran la millora en
les relacions de convivència de tots els membres de la Comunitat Educativa.
Article 92. Promoció de la convivència.
L’Equip de convivència i La Mediació Escolar, són les eines de què disposa la comunitat
educativa per millorar la convivència en el centre i potenciar el desenvolupament de nous
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recursos o procediments que puguen contribuir a resoldre els conflictes quotidians de
convivència mitjançant un estil de cooperació, de diàleg, de respecte i sensibilitat per l’altre.
Tot açò es realitza des de la convicció què açò permet crear un ambient més satisfactori en
les relacions interpersonals dins del centre.
Els objectius són prevenir la violència i els conflictes al centre, així com afavorir un bon clima
d'aula i de centre, donant a conèixer estratègies per a la resolució de problemes i el
desenvolupament d'habilitats de reflexió, comunicació i autocontrol en la presa de decisions,
tenint en compte dos aspectes fonamentals:


El treball per la bona convivència en el centre fent propostes concretes d’anàlisi,
aplicació i intervenció. Es posarà especial interés en la difusió dels objectius de
convivència i en la formació en aquests aspectes de tots els membres de la
Comunitat Educativa.



Aplicació d’estratègies de resolució de conflictes tant en allò que es refereix a la
intervenció immediata, com pel que fa a l’aspecte de prevenció dels possibles
conflictes de convivència.

Per a la seua posada en funcionament es constituirà cada curs un Equip de Convivència que
col·laborarà amb la Comissió de Convivència del Consell Escolar.
Article 93. Pla de Convivència del Centre
De conformitat amb el que disposa l’Ordre de 31 de març de 2006 i l’Ordre 96/2014 de 28 de
juliol, el centre elaborarà el Pla de Convivència del Centre, que contribuirà a afavorir
l’adequat clima de treball i respecte mutu i prevenció de conflictes entre els membres de la
comunitat educativa. Aquest Pla serà avaluat al finalitzar cada curs escolar
CAPÍTOL 3. EL CARNET PER PUNTS ESCOLAR.
Article 94. Fonamentació Legal
L’Ordre de 31 de març de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, estableix que
tots els centres docents han d’elaborar un PLA DE CONVIVÈNCIA que establisca
procediments orientats a la prevenció i millora del clima del centre i models d’actuació en els
casos d’alteració de la convivència i d’assetjament escolar.
En aquest context, el Carnet Escolar per Punts pretén ser un dels sistemes de prevenció i
millora, i també un model d’intervenció. L’objectiu d’establir-lo és complementar el
desenvolupat al centre canviant la forma, però no el contingut. Aquest sistema no elimina el
protocol d 'actuació establert al Decret sobre la convivència en els Centres docents no
universitaris, de 4 d’abril de 2008.
Article 95. Principis Bàsics
Garantir l 'exercici dels drets dels alumnes i el compliment dels seus deures és tasca de tota
la Comunitat Educativa. Entre els drets i deures bàsics dels alumnes figura el dret que es
respecten la seva integritat i dignitat personals, i a la protecció contra tota agressió física o
moral, així com el deure de respectar les normes de convivència del centre.
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Amb el carnet per punts es pretén donar un nou enfocament al compliment de les normes de
convivència, amb un format més motivador i nou. Seguint el model del Permís de Conducció
per punts, constitueix un equivalent en el context escolar amb el qual els alumnes “assagen”
per a la seva vida adulta. D’altra banda, en resultar-los familiar, és més fàcil la seva
implantació i el coneixement del seu funcionament per part de les famílies.
Aquest carnet s’ha concebut pensant en la majoria dels alumnes, per als quals el fet de
perdre o guanyar punts pot resultar motivador. No obstant, aquest sistema no tindrà quasi
incidència en la motivació en aquells casos puntuals d’alumnes amb dificultats de conducta
que cometen faltes greus. El Carnet Escolar per Punts no substitueix els actuals
procediments recollits al Decret, mantenint-se la realització del preceptiu expedient quan la
reincidència o gravetat de la falta ho requerisca.
Article 96. Objectius
1. Millorar el clima de convivència en les aules i en el centre.
2. Reforçar les conductes positives.
3. Fomentar el sentit de responsabilitat dels alumnes.
4. Promoure el respecte i la tolerància entre els membres de la comunitat Educativa.
5. Sensibilitzar els alumnes envers la importància de cometre CCC i CGPC.
6. Facilitar al professorat la tasca de vetlar pel compliment de les normes de convivència
i la tipificació de les mesures correctores o sancionadores.
7. Millorar la gestió i el seguiment dels Informes de Disciplina.
8. Millorar la comunicació d’incidències a la família, augmentant la seva implicació.
9. Afavorir la mesura pel que fa a la quantificació referida a mesurar tant la situació
personal de cada alumne, com l’estat de la convivència en el centre. La seua aplicació
ens facilitarà la informació i possibilitarà l’anàlisi i reflexions anteriors a l‘aplicació
d’estratègies per treballar aspectes concrets.
10. Afavorir els canvis conductuals en positiu.
Article 97. Materials
1. Guia de punts per a alumnes, mares/pares i professors.
2. Programa informàtic de registre mensual de punts on automàticament quedaran
enregistrades les incidències i, on els tutors anotaran la pèrdua i/o recuperació de
punts. Haurà d’actualitzar-se el primers dies de cada mes, lliurar una còpia al cap
d’estudis i mantenir els alumnes informats en posteriors sessions de tutoria.
Article 98. Avaluació
El funcionament serà avaluat tant pel Claustre, com pels tutors i la resta de professors en les
reunions de nivell. Trimestralment, en les sessions d’avaluació, coordinades pel cap
d’estudis, el coordinador d’ESO i el departament d’Orientació, s’informarà de l’estat del
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Carnet per Punts per grups i nivells. A final de cada curs es realitzarà una sessió de
valoració i millora dels programes de millora de la convivència.
Article 99. Procediment d’aplicació
1) El/la professor/a tutor/a. Respecte al Carnet Escolar per Punts:
a) Mensualment comunicarà al coordinador/a de secundaria l’estat del Carnet Escolar
per Punts a través del sistema informàtic proporcionat pel centre. Una còpia
d’aquest informe serà penjada a l’aula per a coneixement de l’alumnat. Al final de
cada trimestre, passarà aquesta informació a Administració per tal que figure al
butlletí de notes.
b) Farà una anàlisi de la situació individual, almenys una vegada al mes, en la tutoria
amb els alumnes, per tal d’establir plans d’actuació si així es requereix.
c) Farà un seguiment amb els alumnes que sistemàticament perden punts i,
especialment, amb els que han perdut tots els punts. Aquesta situació serà
comunicada a la família i s’establirà un pla d’actuació per a la recuperació de
punts.
d) Es comunicarà per escrit als pares i mares dels alumnes que hagen perdut més de
4 punts en un mes i/o tenen menys de 6 punts al seu carnet, que quedaran
exclosos de les activitats extraescolars programades per al mes següent.
e) Es penjarà un llistat mensual d’aquests alumnes al tauló de tutors de la sala de
professors, que el professor que organitze una activitat extraescolars haurà de
consultar.
f) Els alumnes amb 6 o menys punts podran acudir al Taller Mecànic, proposat per
l’Equip de convivència del centre, sempre que estiguen proposats pel tutor i en les
condicions que s’especifiquen al Pla de Convivència del centre.
g) Establirà, conjuntament amb els alumnes que sol·liciten la recuperació de punts,
un pla d’activitats per aconseguir-ho.
h) Es comunicarà el saldo de punts a les famílies a l’acabar el mes, mitjançant un
avís a la plataforma ÍTACA, i per correu ordinari als pares que així ho hagen
sol·licitat a la matrícula.
2) El/la Coordinador/a de Convivència:
a) Coordinarà totes les actuacions de l’equip de mediació així com totes les reunions
de l’equip de convivència.
b) Treballarà conjuntament amb els responsables dels programes externs de
col·laboració amb institucions.
c) Elaborarà informes trimestrals quantitatius.
d) Conjuntament amb el tutor de cada grup, imprimirà un DIPLOMA de
reconeixement a final de curs per a aquells alumnes que aconseguisquen finalitzar
amb el saldo inicial de 12 PUNTS.
e) Fer informes a petició del/de la cap d’estudis, del director o del/de la professor/a
d’un expedient disciplinari.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició Final Primera.
El present Reglament de Règim Intern podrà revisar-se, i si és procedent modificar-se.
La modificació i inclusió del nou text, serà d’acord amb les directrius establides pel Consell
Escolar i amb les propostes realitzades pel Claustre de professors, l’AMPA i el Consell de
Delegats d’Alumnes.

Disposició Final Segona.
De la modificació del RRI serà informat el Claustre i el Consell Escolar, i serà aprovat pel
Director/a de conformitat amb les atribucions de l’article 132.1 de la Llei Orgànica 2/2006,
modificada per la Llei Orgànica 8/2013.

Disposició Final Tercera.
El present Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seua aprovació.

ANNEXOS
.

Annex I. Model de reclamació de notes

Annex II. Model de justificació de faltes
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Justifique la falta d’assistència del/de la meu/meua fill/a: _____________________________
____________________________________________ del grup ______________________
Del/dels dia/dies (DD/MM/AAAA)________________________________________________
Pel següent motiu: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Nom del pare/de la mare: _____________________________________________________
Data: ________________

Signatura: _______________________________
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03420 Castalla Tfn. 966527670 Fax 966527671 E-mail: 03013157@gva.es

Justifique la falta d’assistència del/de la meu/meua fill/a: _____________________________
____________________________________________ del grup ______________________
Del/dels dia/dies (DD/MM/AAAA)________________________________________________
Pel següent motiu: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Nom del pare/de la mare: _____________________________________________________
Data: ________________

Signatura: _______________________________

Annex III. Model d’autorització d’eixida del centre
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Autoritze el/la meu/a fill/a:...............................................................................................................
del grup ................. a eixir del centre el dia.............................. a l’hora........................................
pel següent motiu: :.........................................................................................................................
Nom del pare/mare: ..........................................................................................................
Data:...................................................

Signatura:............................................
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Autoritze el/la meu/a fill/a:...............................................................................................................
del grup ................. a eixir del centre el dia.............................. a l’hora........................................
pel següent motiu: :.........................................................................................................................
Nom del pare/mare: ..........................................................................................................
Data:...................................................

Signatura:............................................

Annex IV. Model d’informe disciplinari

Annex V. Carnet per punts

GUIA DEL
CARNET X
PUNTS
Aquest trimestre hem aconseguit mantenir
tots els punts!!!

Què és el carnet x punts?
El carnet x punts és un nou sistema per a puntuar el compliment de les normes de
convivència. No tindràs un carnet físic. Tots els alumnes tenen la mateixa quantitat de punts
en començar el curs.
COM FUNCIONA EL CARNET X PUNTS?

Quants punts tinc?
Començaràs amb 12 punts.

Quina importància tenen els punts?
La teua actitud cap als estudis, el respecte pels teus companys/es i professors/es i el
compliment de les normes de convivència també s'avaluen.

Com es perden els punts?
Consulta la guia de punts del costat.

Com puc saber quants punts em queden?
El teu tutor@ coneix sempre el teu "saldo" de punts. També apareixen en els butlletins de
notes trimestrals.

Què passa quan perd punts?
Si en perds 4 o més en un mes, podràs, entre altres mesures, quedar-te una setmana sense
esplai. A més, no podràs assistir a les activitats extraescolars durant el següent mes.
Les activitats extraescolars són un premi per als alumnes amb més de 6 punts. Si el teu
carnet té 6 o menys punts, no podràs assistir.

Com i quants punts puc recuperar?
Recuperaràs 2 punts al final del mes següent si no n’has perdut cap.
Excepcionalment, i sols en els casos en què la pèrdua de punts estiga relacionada amb
el grup de classe o amb l’aula, podrà l’assemblea de classe sota la direcció del tutor/a
proposar al/la Cap d’Estudis, després de complir la sanció, mesures que, si l’alumne/a les
compleix, puguen fer-li recuperar com a màxim 2 punts. El/la Cap d’Estudis podrà acceptar
o rebutjar la proposta de la classe.
També podràs recuperar fins a 6 punts en el Taller d’Activitats per a la millora de la
convivència als quals acudeixen els alumnes proposats pels tutors, que decidiran
definitivament la seua recuperació.

Què passa si perd tots els punts?
Si perds tots el punts, podràs ser convocat pel Coordinador de convivència o pel tutor, per tal
d’acordar un Pla de Reintegració a la Convivència en el Centre, que hauràs de complir
amb l’ajuda de la família i els companys.
Com veuràs en la guia de punts, tots els incidents que provoquen la màxima pèrdua de
punts (8 punts) impliquen la instrucció d’un expedient disciplinari, si la Direcció ho
considera, que pot concloure amb la teua expulsió del centre per un temps determinat (de 6
a 30 dies). Si et passa això, es a dir, si eres expulsat, hauràs de fer tasques escolars en
casa o participar com a voluntari en alguna associació local. El teu tutor/a decidirà la
recuperació de punts.

GUIA DE PUNTS (basada en el Decret 39/2008)

Retards injustificats, faltes d'assistència injustificades o justificades
incorrectament (3 dies o 5 retards -de més de 10 min- en un mes). Sols podran
justificart-se durant els 2 dies següents a la incorporació.

-2

Es nega a complir les mesures correctores aprovades al RRI.

-2

Fa malbé el mobiliari i/o material del Centre; agafa els materials que no són seus

-4

Utilitza el mòbil i/o aparells electrònics que no correspon; utilitza inadequadament
les TICS.

-4

Incita a no complir les normes.

-4

Abandona la classe o el Centre sense permís

-4

Falta el respecte al professor/a o un company o qualsevol membre de la comunitat
educativa: insults, difusió de rumors, malnoms, etc.

-6

Suplanta la personalitat d'un company.

-6

Molesta o còpia durant un examen.

-6

Agressions físiques i/o morals, discriminacions greus contra membres de la C. E.
(No consta a ITACA, Comunicació obligatòria a PREVI).
Altera i/o modifica les informacions dirigides a la família; no comunica la
informació del Centre a la família.
Introdueix substàncies perjudicials per a la salut
Gravació, publicació o difusió mitjançant qualsevol mitjà de comunicació
d'agressions o conductes contràries a la convivència. ( No consta en ITACA,
comunicació obligatòria a PREVI)
Es nega a complir les mesures disciplinàries adoptades davant les C.G.P.C.
(Direcció).

-8
-8
-8
-8
-8

EN POSITIU:
Es recuperarà 1 punt per cada dos dels següents reforços:
 S’esforça i participa.
 Reconeixement positiu (en convivència).

POSSIBLE EXPEDIENT

-1

EXPEDIENT DISCIPLINARI

Si l'alumn@ acumula 2 amonestacions del paràgraf a)

INFORME DISCIPLINARI (part)

a) Parla, molesta i interromp; distrau els companys; maltracta el material de l'aula.
b) No fa els deures; no treballa en classe; no porta el material de classe; no entrega
els treballs; no es presenta a examen.

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA

PUNTS

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA
CONVIVÈNCIA

INCIDENT

CURS 2017/18

Annex VI: Model de comunicació d’exclusió de les
activitats extraescolars
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Estimats pares:
El seu fill/a ......................................................................................... del curs .............. no podrà
assistir a les activitats extraescolars organitzades pel centre del ................. al ................... de
................................... per tenir 6 ó menys punts al seu carnet o haver perdut més de 4 punts
del seu carnet en els últims 30 dies.

Si desitgen tindre més informació al respecte, poden posar-se en contacte amb el centre per
mantindre una entrevista amb el tutor/a en la seua hora d’atenció a pares i/o la cap d’estudis
demanant cita mitjançant el seu fill/a.
Moltes gràcies per la seua col·laboració.

Estimados padres:
Su hijo/a ............................................................................................ del curso ................. no
podrá asistir a las actividades extraescolares organizadas por el centro del ................... al
.................... de ........................... por tenir 6 ó menos puntós en su carnet o haber perdido más
de 4 puntos de su carnet en los últimos 30 días.

Si desean tener más información al respecto, pueden ponerse en contacto con el centro
para mantener una entrevista con el tutor/a en su hora de atención a padres i/o la jefa de
estudios pidiendo cita a través de su hijo/a.
Muchas gracias por su colaboración.

El tutor/a

Tornar signat al centre / Devolver firmado al centro
Alumne: .................................................................................................................

Estic assabentat. / Quedo informado.

Signatura del pare / mare / tutor

Annex VII: Model d’Autorització de les Famílies sobre
Activitats Extraescolars
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Annex VIII: Model d’Autoritzacions de les Famílies en la
matrícula
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En/Na _________________________________amb DNI _______________Pare/mare/tutor legal de
D./Dña
con DNI
Padre/madre/tutor
legal
del
l’alumne/a ______________________________de ____ ESO/FP BÀSICA/BATX,
alumno

AUTORITZACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A
CASTALLA
SÍ QUE AUTORITZE

NO AUTORITZE

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES EN CASTALLA
SÍ AUTORIZO

NO AUTORIZO

el meu fill/a a assistir a totes les activitats
extraescolars que el centre organitze al municipi de
Castalla durant el curs 2015-16. En el cas contrari,
haurà d’assistir a classe amb normalitat durant tota la
seua jornada escolar. Aquesta autorització és vàlida
per a les activitats extraescolars desenvolupades al
municipi de Castalla durant el curs escolar 2015-16.

a mi hijo/a a asistir a todas las actividades
extraescolares que el centro organice en el municipio
de Castalla durante el curso 2015-16. En el caso
contrario, deberá asistir a clase con normalidad
durante toda su jornada escolar. Esta autorización es
válida
para
las
actividades
extraescolares
desarrolladas en el municipio de Castalla durante el
curso escolar 2015-16

AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES

AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS

SÍ QUE AUTORITZE

NO AUTORITZE

al Centre IES Enric Valor i aquells que actuen amb
l'autorització del centre, el permís per utilitzar,
publicar, exposar, produir, duplicar i distribuir
reproduccions fotogràfiques, gravacions de vídeo o en
àudio en què participa el meu fill / a en els mitjans de
comunicació i a la pàgina web del centre amb fins
divulgatius de les activitats acadèmiques del centre.

SÍ AUTORIZO

NO AUTORIZO

al Centro IES Enric Valor y a aquellos que actúen con
la autorización del centro, el permiso para usar,
publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir
reproducciones fotográficas, grabaciones de video o
en audio en las que participa mi hijo/a en los medios
de comunicación y en la página web del centro con
fines divulgativos de las actividades académicas del
centro.

Castalla a ________ de ____________ de ____

Signat: El pare/mare/tutor legal
Firmado: El padre/madre/tutor legal

Annex IX: Procediment general d’emergència i actuació en primers
auxilis

PLA D’EMERGÈNCIES I EVACUACIÓ. INSTRUCCIONS OPERATIVES
DOCUMENT: PS.05.01.03.02

I.O. 2: PROCEDIMENT GENERAL D’EMERGÈNCIA
SI ES DETECTA UNA EMERGÈNCIA




A fi d'organitzar l'evacuació tan ràpidament com siga possible, el Coordinador d’Emergències (C.E.) reunirà
l'Equip d'Alarma I Evacuació (professors de guàrdia i sense docència al moment de l’emergència), per establir
coordinadors de planta i pati i altres responsables de l’evacuació.
Es determinarà l'ordre d'evacuació per plantes i les vies i eixides a utilitzar, per a comunicar-ho als professors/es
responsables d’aula.

SI ES REALITZA L'EVACUACIÓ









Quan sone el senyal d'alarma d'evacuació, totes les persones que es troben en el centre deixaran el
que estiguen fent i es prepararan per a l'evacuació.
Els/les professors/es presents en cada aula:
 Es responsabilitzaran de tots els seus alumnes presents a l’aula en el moment de l’emergència,
hauran de comptar el número d’alumnes presents a l’aula.
 Tancaran les portes i finestres.
 Eixiran de l’aula i romandran ordenadament en el corredor, deixant-ne lliure la part central i
quedant orientats cap a les eixides i vies d'evacuació.
 Fet açò, tots junts esperen, fora de l’aula, fins que un membre de l'Equip d'Alarma I Evacuació els
done les instruccions de començar l'evacuació.
 Una vegada rebudes les instruccions de l'EAE, cada professor/a començarà l'evacuació en l'ordre i
direcció que se li haja indicat, davant dels seus alumnes fins al punt de reunió, on realitzarà el
recompte d’aquestos i els mantindrà concentrats en fila, al lloc indicat pel responsable, i separats
per plantes(ocupants planta baixa a les pistes i planta primera als pins), fins que el/la Coordinador
d’Emergències (C.E.) declare el final de l'emergència.
L'Equip d'Alarma i Evacuació:
 Transmetrà als professors, que esperen junt amb els seus alumnes en el corredor corresponent, les
instruccions necessàries per a evacuar, d'acord amb l'estratègia que s'haja previst.
 Vigilaran que l'evacuació es faça de forma ordenada per les vies i eixides establides, i que no s'haja
quedat ningú en els lavabos, aules o qualsevol altra dependència de la planta.
 Seran els últims que abandonen les plantes.
Totes les persones amb alguna responsabilitat durant l'evacuació hauran de romandre comunicades i
coordinades durant el transcurs d’aquesta i aniran identificades amb jupetins.
Al punt de concentració es trobarà un/s responsable/s que organitzarà els grups a mesura que arriben,
separats per plantes (uns enfront d’altres) i entregarà al professor/a responsable de cada aula, una
targeta roja i verda per indicar si el número d’alumnes presents a la fila és igual al que hi havia a l’eixir
de classe.

EMERGÈNCIA DURANT EL TEMPS D’ESPLAI



SUPÒSIT D’EVACUACIÓ: El professor/a corresponent a l’hora immediatament posterior acudirà al pati
per tal d’organitzar els seus alumnes en files al punt de concentració.
SUPÒSIT DE CONFINAMENT: Els alumnes acudiran a l’aula corresponent amb el/la professor/a
corresponent a l’hora immediatament posterior.
En tot cas, sempre se seguiran les instruccions de l’EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ

SI ÉS NECESSARI EL CONFINAMENT






El confinament es durà a terme quan així li ho comuniquen al centre les autoritats competents, amb motiu d'una
emergència externa.
El/la Coordinador/a general donarà l'ordre de traslladar o mantindre els alumnes i el personal del centre en els
espais segurs.
El trasllat és seguint les instruccions d’evacuació.
El/la CE donarà instruccions perquè el personal del centre aïlle l'edifici, seguint les instruccions que proporcionen
les autoritats competents, segons el tipus d'emergència.

PLA D’EMERGÈNCIES I EVACUACIÓ. INSTRUCCIONS OPERATIVES
DOCUMENT: PS.05.01.04.04

I.O. 3: ACTUACIÓ EN PRIMERS AUXILIS

 Avisar immediatament el personal responsable de Primers Auxilis més pròxim (professor
de guàrdia), que es desplaçarà, si és el cas, al lloc on s'haja produït l'emergència.
 Si l'escenari accidental no és segur ho comunicarà urgentment al/la Coordinador/a
d’Emergència (direcció), que donarà les instruccions oportunes.
 El responsable de Primers Auxilis proporcionarà els primers auxilis a l'accidentat i
avaluarà la seua situació. I decidirà:
1. Si és suficient amb els primers auxilis prestats, i en este cas es donarà per finalitzada
l'emergència.
2. Si no és suficient i es requereix la intervenció de personal extern.
En este cas el personal responsable de Primers Auxilis haurà de:
1. En cas de tractar-se d’un alumne/a, es LOCALITZARÀ TELEFÒNICAMENT ELS
PARES de l’alumne/a amb la finalitat de fer-se càrrec del seu fill.
2. Si el motiu es considera urgent, o no es poguera localitzar cap familiar, haurà de
realitzar-se un trasllat de l'accidentat a un centre d'assistència, amb mitjans propis, es
determinarà el mitjà, la forma i la urgència del trasllat junt amb Coordinador/a
d’Emergència, que donarà les instruccions oportunes
3. El responsable de Primers Auxilis romandrà junt amb l'accidentat, fins que arribe
l'ajuda externa o els pares, i els informarà de la seua situació.
En tot cas, una vegada el personal responsable de primers auxilis prenga qualsevol de les
decisions comentades en els paràgrafs anteriors, informarà tan ràpidament com siga possible al/la
Coordinador/a d’Emergència de la situació, perquè este/a en tinga coneixement i puga actuar en
conseqüència.
Els alumnes amb assegurança escolar (a partir de 3r d’ESO), atesos per ajudes externes davant
d’un cas d’accident escolar, hauran de dur el full d’urgències a administració del centre, una
vegada finalitzada l’emergència i tan prompte com siga possible, per tal de tramitar l’expedient
amb la seguretat social.

Annex X: Sol·licitud i resolució de permís del personal docent a la
direcció del centre
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ANNEX I: SOL·LICITUD DE PERMÍS A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE DOCENT
D’acord amb el DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del
personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació.
NOM I COGNOMS:

DNI
DATES SOL·LICITADES (1)

JORNADA/ES COMPLETA/ES
Des de __/__/20___ a __/__/20___

(2)

JORNADA/ES INCOMPLETA/ES
Des de les __,__ h de ___/__/20__ a les __,__ h de ___/__/20__

PERMÍS SOL·LICITAT

FONAMENT
LEGAL

Per celebració de matrimoni o
unió de fet.

Article 2

Per tècniques prenatals.

Article 4

Per lactància.

Article 8

Per interrupció de l'embaràs.

Article 10

Permís mèdic, educatiu i
assistencial.

Article 11

Permís per malaltia greu o
defunció.
Permís per proves selectives i
exàmens.
Permís per trasllat de domicili
habitual.

Article 12
Article 13

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA (3)
Justificació documental de la celebració i descripció en
les observacions del lloc de celebració.
Justificació mèdica prèvia, amb especificació de les
sessions i acreditació de la impossibilitat de
l’assistència fora de la jornada de treball o lectiva.
Justificació documental i exposició en observacions de
les circumstàncies descrites en els apartats 1 i 2 de
l’article 8.
Justificació mèdica.
Justificació emesa per la institució visitada amb
acreditació de les circumstàncies que justifiquen la
coincidència amb la jornada de treball o lectiva.
Justificació documental i descripció en les observacions
del lloc on ocorre el fet causant.
Justificació documental del centre oficial sobre
l’assistència a les proves o exàmens.

Article 14

Justificació acreditativa.

Permís per deure inexcusable.

Article 15

Justificació acreditativa del fet causant del deure
inexcusable.

Per funcions representatives i
formació

Article 16

Justificació acreditativa.

Documentació adjunta i observacions:

Localitat, data i signatura del/ de la mestre/a, professor/a

(1) El permís se sol·licita a la Direcció del centre i no al Cap d’Estudis que s’encarrega del control de faltes del
professorat. El permís només es pot gaudir quan està concedit. La sol·licitud es presenta anticipadament, si
bé les circumstàncies d’urgència puguen concórrer en els permisos establerts als articles 10, 11 i 12, així com
alguna singularitat de l’article 15, com l’atenció d’auxili, podrà presentar-se, amb posterioritat i estar a
expenses que puga ser o no considerat com a permís regular o falta injustificada. En l’últim cas, es lliurarà per
la Direcció la comunicació de falta injustificada que signarà el sol·licitant, independentment del recurs que
puga iniciar-se tal com s’ha especificat dalt.
(2) Indiqueu amb una (X) el tipus de permís sol·licitat.
(3) La Direcció del centre, en determinades circumstàncies, podrà eximir la presentació de la documentació
complementària quan tinga constància social del fet que origina la sol·licitud del permís.
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ANNEX II: RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ
Vista la sol·licitud presentada per l’interessat/da en aquesta Direcció, i atesa la distribució
competencial descrita en la Disposició Addicional Primera del DECRET 7/2008, de 25 de gener
(DOCV 29.01.2008), HE RESOLT:



Autoritzar la concessió del permís sol·licitat



Denegar la concessió del permís sol·licitat

Motius de la denegació:

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs davant la direcció Territorial d’Educació, en el
termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació

Localitat, data i signatura de la Direcció

He rebut la notificació

Localitat, data i signatura del/ de la mestre/a, professor/a

Annex XI: Justificació de falta del personal docent

Annex XII: Normes del Banc de Llibres
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UTILITZACIÓ DEL BANC DE LLIBRES
1. PER ALS DEPARTAMENTS
Quins alumnes participen en el Banc de llibres i quins materials passen a formar part del
banc de llibres:
 Aquells alumnes que van sol·licitar entrar a través de l'aplicació telemàtica habilitada per la
Conselleria i que van lliurar al banc el lot sencer, o excepcionalment enguany el 85%, dels
llibres del seu curs.
 Els llibres de text o materials curriculars vigents (llibres de text digital o materials curriculars
d'elaboració pròpia), segons la relació aprovada pels centres educatius, que siguen
reutilitzables.
 Les publicacions editades en un o diferents volums, considerades com un sol llibre o unitat
intercanviable, necessaris per a cursar una assignatura completa.
 No formaran part del banc de llibres aquells materials didàctics no susceptibles de ser
reutilitzats (material complementari: workbook, quaderns d'exercicis...) que per les seues
característiques no puguen ser reutilitzats en cursos posteriors. No s'admetran els llibres
que porten associat un quadern d'exercicis si aquest no es pot adquirir de forma individual.
 Podran formar part del banc de llibres aquells llibres de text digitals, les llicències del qual
tinguen la vigència que es determine en les instruccions per a l'organització i funcionament
dels centres educatius, per a cada curs escolar. (4 anys)
 Els exemplars de llibres de text i material curricular seran renovats amb caràcter general
cada quatre cursos escolars.
2. ACTUACIONS DEL CENTRE EDUCATIU
 El programa de reutilització de llibres i materials curriculars s'incorporarà en el PEC.
 Les normes d'utilització i conservació dels llibres de text i material curricular cedits a
l'alumnat en règim de préstec s'inclouran en el reglament de règim intern.
 Tant el programa de reutilització com les normes d'utilització i conservació hauran de ser
aprovades pel Claustre i pel Consell Escolar.
 El centre educatiu incorporarà al Pla d'acció tutorial les activitats que promoguen el valor
pedagògic del banc de llibres i iniciarà acciones tutorials encaminades a millorar l'educació
en valors, la solidaritat i la coresponsabilitat.

3. ACTUACIONS DELS DEPARTAMENTS
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 Els departaments establiran en les seues programacions les metodologies que millor
ajuden a la cura dels materials; així serà preferible la realització de les activitats en els
quaderns o en fulls a part i mai en el llibre de text; també s'optarà pel resum en detriment
del subratllat.


Els departaments proposaran activitats encaminades a fomentar la cura dels materials, la
responsabilitat amb els béns i espais públics i la solidaritat.

4. PER ALS TUTORS
 A principi de curs totes les famílies rebran un full informatiu sobre el funcionament i normes
del banc de llibres. En aqueix full s'informarà a aquells que vulguen participar el pròxim
curs de què han de fer.
 Els primers dies actualitzaran la llista d'alumnes que estan participant en el Banc de llibres.
 El tutor explicarà les normes de conservació exigibles als usuaris dels llibres de text i de la
resta del material per a garantir l'ús en cursos successius. També s'informarà de les
sancions que comportarà l'incompliment de les normes.
 En la reunió de pares d'inici de curs s'informarà els pares del Programa de reutilització,
reposició i renovació de llibres de text i de les normes del Banc de llibres.
 Al llarg del curs s'elaborarà una previsió de les famílies que participaran el curs següent.
 Es realitzaran activitats dins del Pla d'acció tutorial dirigides a la conscienciació del bon ús
dels materials. En la tutoria es tindrà especial atenció a l'estat dels materials i al
compliment de tot l'alumnat, especialment al participant en el programa, de les normes
sobre el manteniment del material.
 Les activitats del Pla d'acció tutorial aniran encaminades a transmetre, d'una banda, les
normes que s'hauran de seguir per a la cura i el manteniment dels materials en condicions
òptimes, i d'una altra, que alumnat, famílies i professorat valoren el contingut educatiu i
social del projecte: l'ús de materials col·lectius, la importància de la reutilització de béns de
consum reciclables i l'impacte positiu sobre el medi ambient, l'estalvi econòmic per a les
famílies, el foment del plurilingüisme, la solidaritat i la coresponsabilitat.
 El tutor informarà les famílies ,arribat el cas, de l'incompliment del seu fill/a de les normes
de cura dels materials curriculars i de les possibles conseqüències que pot implicar.
5. PER ALS PARES
 L'alumnat participant en el banc de llibres disposarà gratuïtament, en règim de préstec, dels
llibres de text o del material curricular seleccionat pel centre per als ensenyaments
obligatoris que estiga cursant.
 Podrà participar en el banc de llibres l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Formació Professional Bàsica i Educació Especial escolaritzat en els centres
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públics i en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana que participen en la
creació del banc de llibres.
 Tots els alumnes que encara no participen i ho desitgen podran sol·licitar la participació en
el Banc de llibres a través de l'aplicació que cap al final de curs la Conselleria òbriga a
aquest efecte.
 Per a poder participar en el Banc de llibres els alumnes hauran de lliurar el lot complet dels
llibres de text i material curricular corresponents al present curs.
 Els llibres dels nous participants seran baremats com la resta de materials pertanyents ja al
banc. Per açò, és necessari que els alumnes tracten des d'un principi els seus materials
tenint en compte que seran reutilitzats.
 La pertinença al banc de llibres implica l'acceptació de les normes d'ús del Banc de llibres.
 Les famílies dels alumnes han de tenir una participació activa pel que fa al manteniment i
cura dels materials curriculars dels seus fills.
 La deterioració dels materials per mala utilització, o la seua pèrdua, suposarà l'obligació,
per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o
extraviat.
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6. PER ALS ALUMNES
NORMES D'ÚS DEL BANC DE LLIBRES
1. L'alumnat participant en el banc de llibres queda subjecte a l'obligació de fer-ne un ús adequat i acurat i de
reintegrar-los en el centre, una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre.
2. Els alumnes rebran un lot sencer amb els llibres del curs.
3. Els llibres seran acompanyats d'un document en el qual s'indicarà els llibres que es reben i l'estat en què es
troben. L'estat dels llibres que es lliuren seran valorats mitjançant una rúbrica de la qual s'extraurà una nota
mitjana.
4. L'alumne signarà una còpia del document com que és sabedor de l'estat dels llibres i es compromet a lliurar els
llibres en el mateix estat en el qual els va rebre.
5. L'alumne haurà de col·locar en les guardes dels llibres un adhesiu amb el seu nom, grup i any acadèmic.
6. De la mateixa manera, haurà de folrar tots els llibres que reba per a millorar la seua conservació.
7. No es podrà escriure ni subratllar, en cap concepte, en el llibre. Tampoc amb llapis.
8. L'alumne tractarà el material amb total cura referent al seu ús i transport, de manera que el material patisca la
menor deterioració possible i quede en el millor estat de neteja i condícia per als cursos successius.
9. Els professors seran els encarregats de garantir el compliment d'aquestes normes, en qualsevol moment el tutor
o el professor podrà reclamar a l'alumne el material per a comprovar l'estat dels llibres o altres materials.
10. Els professors podran amonestar a través d'Ítaca quan l'alumne no complisca amb aquestes normes bàsiques.
També serà objecte de falta greu i per tant motiu d'un informe disciplinari danyar el material de manera conscient
o reiterada.
11. Aquestes sancions es veuran reflectides en el RRI i en el Carnet per punts.
12. En virtut a l'esperit del programa aquestes sancions i aquestes normes es faran extensibles a tots els materials
que pertanguen o no al Banc de llibres.
13. Amb la conclusió del curs els alumnes hauran de retornar els lots de llibres i presentar el document que van rebre
amb els llibres.
14. En la recepció es valorarà l'estat dels materials mitjançant la rúbrica i es tornarà a extraure una altra nota mitjana.
A la nota mitjana del lliurament es restarà la nota mitjana de la devolució.
15. El resultat servirà per a:
a. Establir un ordre de lliurament de lots en els següents anys: aquells alumnes que menys diferència hagen
obtingut de la resta de les seues notes mitjanes rebran lots en millor estat.
b. Sancionar l'alumne en el cas que la diferència siga molt àmplia.
16. Aquells alumnes que obtinguen una diferència major a dues seran sancionats amb l'exclusió del Banc de llibres
en el següent curs.
17. La deterioració dels materials per mala utilització, o la seua pèrdua, suposarà l'obligació, per part dels
representants legals de l'alumne, de reposar el material deteriorat o extraviat.
18. Els alumnes que vulguen participar en el Banc de llibres del següent curs hauran de comunicar-ho al tutor, el qual
els informarà de les aplicacions que la Conselleria habilitarà sobre aquest tema.

19. Els alumnes hauran de lliurar el lot sencer de materials del curs que han realitzat. Aqueix material que aporten
serà sotmès a la baremació corresponent.
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7. RÚBRICA PER A l'AVALUACIÓ DE L'ESTAT DELS LLIBRES
Estat

Nou

Quasi Nou

Molt bé

Bé

Bé-Regular

Regular

Puntuació

10

9

8

7

6

5

El llibre
comença a estar
gastat i a tenir
aspecte de llibre
vell

El llibre està
molt gastat i
envellit i no pot
allargar-se molt
més el seu ús.

Encara que el llibre
està usat, el seu
aspecte és el d'un
llibre nou

Encara que el
llibre està en
perfectes
condicions ja
s'aprecia que ha
sigut usat

El llibre està
cuidat però es
nota que està
usat

Les tapes estan
netes i sense dobles

Les tapes estan
netes i sense
dobles

Les tapes
Les tapes estan
estan netes
doblegades i
però presenten deteriorades
dobles

Les tapes estan
molt
doblegades
i
deteriorades

Els cantons, vores i
fulls no estan
desgastats ni
atrotinats

Els cantons,
vores i fulls
presenten un
lleuger desgast

Els cantons,
vores i fulls
estan
desgastats i els
fulls una mica
atrotinats

Els cantons i
vores estan
bastant
desgastats i els
fulls bastant
atrotinats

Els cantons i
vores estan
molt desgastats
i els fulls
bastant
atrotinats

Els cantons, vores i
fulls estan
perfectament nets

Els cantons,
vores i fulls
estan nets

Els cantons,
vores i fulls
estan
lleugerament
bruts

Els cantons,
vores i fulls
estan bruts

Els cantons,
vores i fulls
estan bruts

No està escrit ni
subratllat

No està escrit ni No està escrit
subratllat
ni subratllat

Hi ha alguna
pàgina en la
qual s'ha escrit o
subratllat

Hi ha bastants
pàgines en les
quals s'ha escrit
o subratllat

