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1. INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquestes normes és aconseguir que el centre siga un espai de
llibertat i d’igualtat en el que totes les persones de la comunitat educativa se
senten acceptades i lliures d’exclusió en un clima de convivència basat en el
respecte.
Aquest clima ha de facilitar el treball escolar, d’acord amb les línies i criteris
indicats en el Projecte Educatiu de Centre: el desenvolupament integral de
l’alumnat, amb una educació en valors com la coeducació, la igualtat, el respecte,
la tolerància, la interculturalitat, la solidaritat i la inclusió.
El present document inclou el conjunt d’objectius, principis, drets,
responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres
de la comunitat educativa, i que s’ajusta al que estableix el Decret 39/2008, de 4
d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents. Les mesures
correctores tindran un caràcter educatiu i recuperador, procurant la millora de les
relacions de tots el membres de la comunitat educativa.
D’altra banda, aquest text, recull també altres aspectes relatius a l’organització
i al funcionament del centre així com el pla d’igualtat i convivència i el pla de
contingència, que s’adaptarà als possibles escenaris que es puguen produir.
Cal destacar en aquest sentit, que per aconseguir una bona convivència, des
del curs 2016-17, desenvolupen, entre altres, una sèrie d’actuacions
emmarcades en el projecte “Àgora”.
Aquest projecte, basat en la gestió assembleària de la convivència per a la
prevenció de conflictes, pretén, mitjançant la intervenció de l’alumnat i
professorat, millorar la convivència al centre per mitjà de l’elaboració de
normes, anàlisi del seu compliment i actuacions en tots els àmbits de desigualtat
que es donen a la societat i, per tant, al centre. Partint de la premissa que si
millorem la convivència, milloraren la societat. És una doble transferència, els
problemes de la societat: desigualtat, violència de gènere, mancança de
coeducació... es reflecteixen en la vida escolar, canviant l’actitud de l’alumnat
aconseguirem que ells/elles canvien la societat en la que viuen.

El projecte, contempla la participació de l’alumnat mitjançant assemblees de
classe i de centre. Es fan a les tutories on es parlen els possibles conflictes,
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demandes, aspiracions… i els temes comuns o interclasse es porten a
l’assemblea general, una vegada al mes. Aquesta funciona com a fòrum
vertebrador de les relacions entre l’alumnat. Es proposen unes normes de
convivència que abarquen relacions, repartiment i bona utilització d’espais,
materials i dinamització de patis…Els delegats i delegades representants (càrrec
rotatiu per tal que tothom puga ser partícip) duen les aportacions, queixes,
propostes… de les seues assemblees d’aula i escolten les dels demés. Entre
altres, s’acorda que les classes facen un torn setmanal de supervisió de neteja
i de megafonia per tal de recordar les normes cada dia a l’hora de l’esplai.
Durant el curs 2020-2021 i 2021-2022, totes aquestes actuacions s’han adaptat
a les condicions de la crisi sanitària.
Tota la comunitat educativa, i en especial la Direcció del Centre vetllaran per
l’estricte compliment d’aquestes Normes d’organització i Funcionament del
Centre.
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2. LA COMISSIÓ D’INCLUSIÓ, IGUALTAT I CONVIVÈNCIA
La Comissió d’Inclusió, Igualtat i Convivència del Consell Escolar té com a
finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa el Decret 39/2008 de 4
d'abril, i estarà formada pel director/a, el/la Cap d'Estudis, la secretària, dos
professors/es i dos pares/mares com a mínim. Aquesta comissió, segons el
Decret 253/2019, de 29 de novembre, tindrà com a objectiu el disseny i la posada
en marxa d’iniciatives encaminades a la inclusió i a l’eliminació de les barreres a
l’accés, la participació i l’aprenentatge, i a la igualtat entre homes i dones, seguint
les directrius del Pla director de coeducació i dels plans d’igualtat de la
Generalitat, amb especial atenció als casos d’assetjament escolar i de
discriminació de qualsevol índole, i a la mediació per a la resolució de conflictes,
particularment els relacionats amb la violència escolar.
Li corresponen les funcions següents:
− Efectuar el seguiment del Pla d’Igualtat i Convivència del centre i totes aquelles
accions encaminades a la promoció de la convivència i la prevenció de la
violència.
− Informar el Consell Escolar sobre les actuacions realitzades i l'estat de la
convivència en el centre.
− Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa per a
millorar la convivència, el respecte mutu i la tolerància.
− Vetlar pel compliment d'aquestes normes i proposar al Consell Escolar les
mesures que crega oportunes per a millorar la convivència en el centre.
− Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar del centre en
l'àmbit de les seues competències, relatives a la promoció de la convivència i la
prevenció de la violència, especialment el foment d'actituds per a garantir la
igualtat entre homes i dones.
− Establir i promoure l'ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries,
que ajuden a resoldre els possibles conflictes del centre. Les mesures
correctores tindran un caràcter educatiu i recuperador, hauran de garantir el
respecte als drets de la resta de l’alumnat i procuraran la millora en les relacions
de tots els membres de la comunitat educativa. Les mesures correctores hauran
de ser proporcionals i coherents a les faltes comeses.
− Reunir-se trimestralment per a valorar l'estat de la convivència en el centre i
prendre les mesures oportunes.
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A més, el centre comptarà amb una persona coordinadora d’igualtat i
convivència, la qual tindrà les següents funcions, contextualitzades en cada cas
amb la col·laboració i l’assessorament de l’equip d’orientació educativa i
psicopedagògica:
a) Col·laborar amb la direcció del centre i amb la comissió de coordinació
pedagògica en l’elaboració i desenvolupament del pla d’igualtat i convivència del
centre, tal com estableix la normativa vigent.
b) Coordinar les actuacions previstes en el pla d’igualtat i convivència del centre.
c) Coordinar les actuacions d’igualtat referides en la Resolució de les Corts,
núm. 98/IX, del 9 de desembre de 2015 (BOC núm. 47 de 11.01.2016).
d) Formar part de la comissió de convivència del consell escolar del centre.
e) Treballar conjuntament amb la persona coordinadora de formació del centre
en la confecció del pla de formació del professorat del centre en matèria d’igualtat
i convivència.
La direcció del centre prendrà les mesures necessàries per a permetre la
consecució d’aquestes funcions.
En qualsevol cas, es tindrà en compte la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la
Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, que parla de que
en tots els procediments s’ha de respectar un espai de comunicació amb els
menors, i obliga a fer complir els apartats 1 i 3 de l’article 17 de la llei respecte
del dret de les persones menors d’edat a ser informades, oïdes i escoltades.
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3. NORMES QUE REGULEN LA CONVIVÈNCIA A L'AULA I AL CENTRE

3.1 GENERALS
Aquestes normes es regiran per les establertes al pla d’igualtat i convivència
aprovat en Consell Escolar el dia 27 de maig de 2019.
-

Els membres de l’equip directiu i el professorat serà considerat autoritat

pública segons s’estableix en la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’autoritat del professorat, i en els procediments d’adopció de
mesures correctores, els fets constatats pel professorat l’equip directiu dels
centres docents tindran valor probatori i gaudiran de presumpció de veracitat
«iuris tantum» o excepte prova en contra, sense perjudici de les proves que, en
defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar les
persones implicades.
-

Es permetrà l’accés al centre a persones que porten robes

característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa i que no
suposen cap problema d’identificació o atenten contra la dignitat de les
persones.
-

Es tindrà en compte el que disposa la Resolució de 14 de febrer de

2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten
instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant de diversos
supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci,
nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
- Els membres de la Comunitat Educativa mostrarem un tracte respectuós
i educat amb totes les persones que pertanyem a ella.
-

Quan l’alumnat presente qualsevol tipus d'infecció contagiosa que puga
ser perjudicial per a la resta de la Comunitat Escolar, es convenient la no
assistència al Centre
-

L'edifici, instal·lacions i material del Centre seran respectats per tots/es i

cada un dels membres de la comunitat educativa.
-

L'horari per a entrevistes amb els docents i la direcció, estarà assenyalat
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en la Programació General Anual. A més a més el dia de tutoria dels pares/mares
amb el professorat es comunicarà a principi de curs.
- No està permesa l’entrada de familiars ni acompanyants a les aules, ni
discórrer pels espais comuns: corredors, patis, etc. una vegada començada la
jornada escolar i fins a la seua finalització.
-

S'utilitzaran les papereres situades en les classes, corredors i pati per a

dipositar els papers, plàstics i altres deixalles.
- No està permès portar al col·legi aparells i objectes que no siguen d’ús
escolar (telèfons mòbils, jocs electrònics, càmeres de fotos, objectes valuosos...)
El Centre no es fa responsable de la desaparició, deteriorament o pèrdua dels
mateixos.
- Està absolutament prohibit portar al Col·legi objectes i /o substàncies
perilloses i/o nocives.
- Davant el furt, deteriorament, dany intencionat o per negligència del
material, bens o instal·lacions del centre, per part de l’alumnat, la família
quedarà obligada a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost econòmic,
de la reparació o restabliment.
- Respecte als llibres de la biblioteca, l’alumnat que no torne el llibre
prestat /utilitzat o el torne trencat, brut o deteriorat la família de l’alumnat en
qüestió haurà de fer-se càrrec de la reposició del llibre o en el seu defecte, si
està descatalogat, de repondre altre similar.
- Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús, d’edificis
educatius han de contractar , una pòlissa d’assegurances que done cobertura
sobre la seua responsabilitat civil i la del personal al seu servei, que derive de
l’ús de l’activitat, pels danys i els perjudicis que per la seua activitat es puguen
ocasionar durant la realització d’aquesta.
- L’assemblea de centre establirà normes de convivència durant la jornada
escolar que seran d’obligat compliment per a tots i totes.
- Es duran a terme totes aquelles accions orientades al respecte del
mediambient i es considerarà sempre que siga possible la regla de les tres R:
Reciclar, Reutilitzar i Reduir.
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- No se subministraran medecines a l’alumnat en horari escolar. Els
pares/mares faran coincidir l’administració de les mateixes en hores en que
els/les xiquets/etes són a casa. En cas estrictament necessari, quan es tracte
d’una malaltia crònica, s’administraran medicaments sempre amb prescripció
facultativa escrita, indicant la necessitat d’administrar el fàrmac, la seua dosi i
freqüència i amb autorització també escrita i signada pels pares/mares, segons
el protocol de la Resolució d’1 de setembre de 2016.
3.2 ENTRADES I EIXIDES:
-

Les hores d'entrada al col·legi seran les que es determinen en la

Programació General Anual del Centre. Transcorreguts 10 minuts de les hores
d’entrada es tancaran les portes d’accés. Es respectarà este horari amb la
màxima puntualitat, agrupant-se l’alumnat en el pati per cursos. Aquestes
normes s’adaptaran al Pla de contingència i a les mesures Covid 19, respectant
escrupolosament les entrades i eixides escalonades degudament informades.
-

Quan l’alumnat arribe tard, els familiars o representants legals signaran

davant
el conserge l’hora d’arribada, encara que això no supose,
necessàriament, que se li permeta l’accés a l’aula corresponent, en qualsevol
cas, es garantirà una atenció educativa correcta.
-

Les entrades i eixides es faran per la porta del pati corresponent sense

carreres, espentes o qualsevol altre tipus d'acció que puga suposar un perill
d'accident per a si mateix o per a algun/a company/a, especialment quan
s'utilitzen les escales.
-

Els familiars esperaran a l'alumnat fora del pati.
L’alumnat no podrà eixir del Centre durant l’horari escolar i de

menjador sense que vinga el familiar corresponent a arreplegar-lo, que haurà de
signar en el llibre de registre d’entrades i eixides en Consergeria i serà el
conserge qui vaja a per l’alumnat a l’aula.
-

Les famílies de l’alumnat que decidisquen que els seus fills/es se’n

vagen a soles a casa, hauran d’emplenar una autorització prèvia que entregaran
al tutor/a. (Annex)
-

A l’entrada a classe i després de l’esplai, en sonar la música, l’alumnat i

el professorat actuarà d’acord amb les normes següents:
a) L’alumnat d’Infantil, formaran fileres davant del porxo de l’edifici. Cada
10
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filera estarà acompanyada pel professor-a adient. En les fileres només estarà
l’alumnat, ja que els acompanyants s’hauran de quedar fora de la tanca. (Llevat
les excepcions que es comunicaran a l'inici de curs).
b) L’alumnat de Primària formaran en fileres davant del porxo del seu
edifici, al lloc indicat pels mestres. Cada filera estarà acompanyada per
professorat. En situacions excepcionals es pot utilitzar el poliesportiu i fer fileres
en la coberta de bàsquet o pistes de minibasquet.
c) Quan haja tocat la sirena musical, els familiars o acompanyants dels
alumnes, no deuen interrompre al professorat. Si desitgen comunicar qualsevol
assumpte que, per la seua gravetat o urgència així ho requerisca, ho realitzaran
per escrit o amb la màxima diligència a través del mitjans de comunicació
habituals.
d) Els dies de pluja l’alumnat formarà al porxo, a la coberta de bàsquet o
carrer pilota (en situació excepcional per la pandemia COVID 19) baix el control
del professorat que propiciarà una pujada escalonada a les classes.
-

L’alumnat només podrà romandre a les classes o als corredors al

finalitzar l’horari lectiu si està acompanyat d’un professor/a.
-

Quan la situació de la crisi sanitària així ho permeta, els/les germans/es

de Primària que hagen d'arreplegar a l'alumnat d'Infantil, passaran per la porta
que comunica el pati amb l'edifici d’Infantil. Aquesta porta s'obrirà 10 minuts
abans de l'hora d'eixida.
- Els familiars que no arriben puntuals a l'hora d'eixida, passat un temps
prudencial o quan des del Centre no es localitze a la família es cridarà a la Policia
Local per tal de comunicar la situació.
-

Si ocasionalment a l'alumnat l'arreplega alguna persona diferent a

l'habitual, la família ha d’avisar prèviament al/a la tutor/ra.

3.3 CRITERIS PER A LA CONFECCIÓ DE GRUPS D’ALUMNAT
L’ equip directiu confeccionarà els grups d’alumnat tenint en compte els criteris
següents:
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a) Els grups han de ser homogenis pel que fa al nombre i se n’exclourà en la
composició tot criteri discriminatori. Per tant, no es podran fer agrupacions en
funció del nivell de coneixements i competències de l’alumnat.
b) L’adscripció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i
necessitats de compensació de desigualtats, escolaritzat en els diferents grups
d’un mateix curs, es durà a terme de manera equilibrada i se n’exclourà en la
composició dels grups tot criteri discriminatori.
c) L’alumnat que romanga un any més en un curs haurà de ser també distribuït
de manera equilibrada.
Es farà reagrupament de l’alumnat que passe a 1r, 3r i 5è de primària, així com
sempre que l’equip docent ho considere oportú. Serà aquest equip qui el realitze
per a proposar-ho a l’equip directiu.

3.4 ABSÈNCIES I RETARDS
Les absències i retards de l’alumnat hauran de ser justificades per la família a
través dels canals establerts davant del seu tutor/a, i no per telèfon al Centre.
Al llibre de registre d’entrades i eixides de Consergeria, es registrarà tant
l’alumnat que arribe tard com la família que es retrase a l’hora de l’arreplegada
de l’alumnat.
El protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar tindrà les
següents fases (Resolució de 29 de setembre de 2021):
I. Actuacions preventives:
- PEC
- Plans del PEC, programes de transició...
- El professorat controlarà les faltes d’assistència diàriament i les incorporarà a
ITACA, farà constar setmanalment les justificades i les que no.
- El tutor /a comunicarà les faltes d’assistència no justificades a la família.
II. Procediment d’intervenció
- Identificació i anàlisi de la situació.
- Establiment de compromisos, acords i actuacions.
- Comunicació al Consell Escolar Municipal de situacions d’absentisme greu o
12
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crònic.
- Reincorporació i seguiment.
- Comunicació al Ministeri Fiscal de conductes greument perjudicials.
III. Avaluació i millora
- Abans de l’inici.
- Al llarg del curs.
- A l’acabament del curs escolar.
- Finalment, s’incorporaran les propostes de millora a través del PAM.

3.5. PATIS
L'espai destinat al pati estarà organitzat en zones on l’alumnat romandrà a les
zones assignades durant el temps de l’esplai, aquestes s'especificaran a principi
de curs. Les normes durant l’esbarjo seran les següents:
-

Es mantindrà un ambient de respecte i no violència que facilite la
coeducació i la inclusió.

-

No es podrà utilitzar objectes perillosos que puguen lesionar als altres.

-

Els dies de pluja, l’alumnat romandrà a les aules amb el professorat.

-

L’assemblea de centre consensuarà normes per a mantindre l’ordre i la
convivència durant l’esplai.

-

El professorat potenciarà una dinàmica de participació de l’alumnat en
jocs coeducatius i inclusius.

3.6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
La jornada escolar és el temps que el col·legi atén l’alumnat cada dia. Inclou
tant el temps lectiu com el dedicat a serveis complementaris i a activitats
extraescolars.
La jornada lectiva és el període destinat al desenvolupament del currículum.
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3.6.1. Activitats complementàries
Les activitats complementàries seran establides pel centre dins de l’horari lectiu,
es consideren també activitats complementaries aquelles l’inici o finalització de
les quals es produirisca dins de la jornada escolar, seran incloses en la PGA i
estaran directament relacionades amb el currículum com a complement de
l’activitat escolar.
Aquestes activitats requereixen autorització signada per la mare, pare o tutor/a
legal dins del termini establert, segons el model establert.
No tindran caràcter lucratiu.
Durant les eixides, l’alumnat mantindrà un comportament correcte amb les
persones, materials i instal·lacions, complint les normes en tot moment.
Durant el trajecte en transport l’alumnat complirà les normes escrupolosament
atenent en tot moment les indicacions del professorat o personal responsable.
No està permès dur càmera de fotos ni qualsevol altre dispositiu electrònic.
En qualsevol cas, per poder realitzar l’activitat programada serà necessari que
un 70% d’alumnat de cada grup manifeste la seua voluntat de realitzar dita
activitat. L’alumnat que no realitze l’eixida romandrà al centre
3.6.2. Activitats extraescolars
Tant les que es realitzen dins de la jornada escolar però fora del període lectiu
com les que es desenvolupen totalment fora de la jornada escolar, seran
voluntàries i no podran contindre ensenyaments inclosos en les programacions
didàctiques ni ser susceptibles d’avaluació a efectes acadèmics de l’alumnat.
En les activitats realitzades per empreses gestionades per l’AMPA, durant la
jornada escolar, els/les monitors/es seran responsables del bon ús dels espais
cedits així com de la cura dels materials que hi haja en dit espai. A més a més,
hauran de comunicar a la Direcció del centre qualsevol desperfecte que es
produixca.
Quan un /a monitor/a no realitze de manera correcta les seues funcions, en
especial quan no siga capaç de controlar a l’alumnat i no es puga garantir la
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seua seguretat la Direcció del Centre podrà demanar d’immediat a l’AMPA que
siga substituït/da.
L’alumnat de les activitats extraescolars ha de romandre amb les persones
monitores fins que els entreguen als familiars, tutors/es o monitors/es de
menjador si són usuaris del mateix.
L’alumnat durant les activitats extraescolars, ha de complir les normes del centre.
3.7.

MENJADOR ESCOLAR

L’alumnat usuari del servei de menjador, ha de respectar les normes del centre,
el Projecte Educatiu de Menjador, així com la programació general anual de
menjador.

3.8.

TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU.

Aquest servei és única i exclusivament per a aquell alumnat que cumplisca els
requisits legals establerts, per a ser usuari del servei.
En el cas que les persones beneficiàries o autoritzades del transport escolar
col·lectiu no facen ús habitual del mateix sense causa justificada, perdran la seua
condició de persones beneficiàries o autoritzades.
L’alumnat que faça ús del transport escolar col·lectiu complirà la normativa vigent
respecte a aquest servei i les normes del centre.
Durant el trajecte romandran asseguts als seus seients i mantindran una actitud
tranquil.la i respectuosa amb els demés.
En cap cas molestaran ni distrauran al conductor de l’autobús i obeiran en tot
moment les indicacions del personal treballador del transport.
Tot l’alumnat que fa ús del transport escolar per vindre al col·legi han de tornar
a utilitzar-ho per a la tornada, a no ser que els pares/mares avisen mitjançant un
escrit a la direcció del Centre i al monitor de l’autobús.
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XARXA LLIBRES
Normes d’utilització i conservació:

La participació de les famílies al Banc de Llibres és voluntària però una vegada
l’accepten, han d’acomplir les següents normes d’utilització:
1.- L’alumnat, pertanyent als Banc de Llibres, rebrà el lot de llibres
entregats pel professorat, a setembre i les famílies signaran una circular
d’ entrega.
2.- Aquest llibres són propietat del centre escolar i es lliuren com a préstec.
Una vegada finalitzat el curs, romandran al centre docent perquè puguen
ser utilitzats per altre alumnat, en el curs següent.
3.-Cada alumne tindrà que retornar al centre, la mateixa quantitat
d’exemplars que va rebre i en bones condicions. De no ser així, haurà d’
abonar i/o repondre l’ exemplar que falte o estiga trencat o deteriorat.
Les normes de conservació seran les següents:
- Folrar els llibres rebuts amb funda de plàstic transparent, no adhesiva,
per a la seua bona conservació.
-

Es considera un mal ús o deteriorament del llibre lliurat el següent:

Subratllar o fer dibuixos als llibres, fer exercicis en el llibre, doblegar fulles,
escriure en el llibre, embrutar les pàgines, trencar o arrugar els fulls o
tapes.
En finalitzar el curs hauran de ser retornats en el millor estat possible,
tenint en compte l’estat assignat a cada llibre en el moment de rebre’l .
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3.10. CONTROL D' ESFÍNTERS
Al mes de juliol, es realitzarà una reunió amb les famílies que comencen
l’escolarització en l’etapa d’Educació Infantil amb la col·laboració centre-família.
En l’esmentada reunió es tractarà el tema relatiu al control d’esfínters per a les
xiquetes i els xiquets de tres anys, a fi que les famílies aprofiten el període estival
perquè els seus fills i les seues filles ho aconseguisquen. Amb aquest fi l’equip
docent elaborarà un dossier en què es donaran orientacions, suggeriments i
activitats a realitzar per les famílies de nou ingrés, durant el període estival (Ordre
del 24 de juny de 2008, sobre l’avaluació Infantil). Es demanarà a les famílies
diversos nombres de telèfons perquè en cas de fer falta, la tutora avisarà per a
que vinguen a canviar al xiquet o xiqueta.
Si s’observa que el control d’esfínters no està aconseguit, l’orientadora del centre
juntament amb el tutor o la tutora i la família establiran les pautes adequades per
a aconseguir dit objectiu.
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4. COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Per aconseguir un bon clima de convivència, ha d’haver una col·laboració mútua
per part de tots els sectors de la comunitat educativa, mitjançant una
transferència en tots els sentits.
Les vies oficials de difusió de la informació i comunicació amb les famílies del
centre són les següents (pàgina web del centre, correu electrònic, Web Família
telèfon o altres que la Conselleria amb competència en educació puga
determinar):
Web Família: és la principal via de comunicació diària entre tutors/es famílies.
En aquest portal, les famílies també poden vore les faltes d’assistència i retrasos
dels seus fills/es i les notes i observacions de cada avaluació.
Web del centre: és el canal de difusió de la informació del centre relativa a:
informació general, documents del centre, llistat de llibres, procés d’admissió
i activitats realitzades, entre d’altres.
Correu corporatiu del centre: S’utilitzarà per a tractar assumptes generals
del centre amb l’equip directiu.
A més a més, cada mestre podrà establir la via de comunicació adient segons
les condicions del grup.Les famílies seran informades pel professorat de
l’evolució en l’aprenentatge i de qualsevol altra circumstància rellevant sobre
l’educació dels seus fills/filles.
Els resultats de cada avaluació es publicaran al portal Web família. De manera
excepcional, els tutors/es facilitaran el butlletí imprés a aquelles famílies que ho
sol·liciten.
Així mateix, les famílies han de participar activament en tot el que faça referència
a l’educació dels fills/es. Per això:
És important transmetre el respecte a tots els membres de la Comunitat
educativa i als fins educatius del Centre; no desautoritzant l'acció dels docents.
Es procurarà participar en el desenvolupament i aprofitament de les classes en
quan a assistència i puntualitat, material escolar, i tot allò que repercutisca en el
bon funcionament del centre i sobretot en l’educació dels fills i filles.
En aquest sentit el Decret 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, regula la
declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals
de l’alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana.
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5. DRETS I DEURES DELS ALUMNES I LES ALUMNES
Els drets i deures de l'alumnat estan regulats pel Decret 39/2008 de 4 d'abril
sobre la Convivència en els Centres docents.
5.1 DRETS DELS ALUMNES I LES ALUMNES:
5.1.1 Tots els alumnes i les alumnes tenen dret a rebre una formació integral que
contribuïsca al ple desenrotllament de la seua personalitat.
5.1.2 Tots els alumnes i les alumnes tenen dret a què els seus pares, mares,
tutors o tutores legals vetlen per la seua formació integral, col·laborant per a això
amb la comunitat educativa, especialment en el compliment de les normes de
convivència i de les mesures establides en els centres docents per afavorir
l'esforç i l'estudi.
5.1.3 Els alumnes i les alumnes tenen dret a què la seua dedicació, esforç i
rendiment escolar siguen valorats i reconeguts amb objectivitat. Així mateix
tindran dret a ser informats, a l'inici de cada curs escolar, dels criteris d'avaluació,
de qualificació i de les proves a què seran sotmesos, d'acord amb els objectius i
continguts de l'ensenyança en cada curs o període d'avaluació.
5.1.4 Les programacions didàctiques quedaran a disposició de l'alumnat, i als
seus representants legals, perquè tinguen constància dels objectius, continguts,
criteris d'avaluació i qualificació, i d'esta manera puguen realitzar totes les
consultes que estimen oportunes respecte d'això.
5.1.5 L'alumnat o els seus representants legals si és menor d'edat, podrà
sol·licitar tots els aclariments que considere oportuns relacionats amb el procés
d'aprenentatge i les seues qualificacions.
5.1.6 Respecte a l'apartat anterior, podrà ser objecte de reclamació:
a) La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació.
b) La presumpta inadequació d'un o més instruments d'avaluació als objectius i
continguts establerts en la programació didàctica.
5.1.7 Els alumnes i les alumnes tenen dret a què es respecte la seua llibertat de
consciència i les seues conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques,
d'acord amb la Constitució.
5.1.8 Els alumnes i les alumnes tenen dret a la integritat i a la dignitat personal,
manifestat en el respecte a la seua integritat física, psicològica i moral; a la
19

CEIP EL CRIST
MELIANA
CODI: 46015599

C/Calvari s/n
46133 Meliana. València.
Tel: 96 120.52.70
46015599@gva.es

protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral; a la
confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb la
normativa vigent.
5.1.9 Els alumnes i les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la
vida del centre, de conformitat a la normativa establida.
5.1.10 Els alumnes i les alumnes tenen dret a rebre les ajudes i suports precisos
per a compensar les carències i desavantatges de tipus personal, familiar,
econòmic, social i cultural.
5.2 DEURES DELS ALUMNES I LES ALUMNES:
5.2.1 L'estudi és un deure bàsic dels alumnes i les alumnes, que comporta el
desenrotllament i aprofitament de les seues aptituds personals i dels
coneixements que s'impartisquen.
5.2.2 És deure dels alumnes i les alumnes tindre una actitud activa, participativa
i atenta en classe, sense alterar el funcionament normal d'estes.
5.2.3 És deure dels alumnes i les alumnes respectar l'exercici del dret i el deure
a la participació en les activitats formatives dels altres alumnes i alumnes.
5.2.4 És deure dels alumnes i les alumnes atendre a les explicacions, manifestar
esforç personal i de superació per a traure el màxim rendiment.
5.2.5 És deure dels alumnes i les alumnes participar en les activitats formatives
orientades al desenrotllament del currículum.
5.2.6 És deure dels alumnes i les alumnes assistir al centre educatiu amb el
material i l'equipament necessari.
5.2.7 És deure dels alumnes i les alumnes realitzar les tasques encomanades
pel professor/a en l'exercici de les seues funcions.
5.2.8 És deure dels alumnes i les alumnes realitzar l'esforç necessari en funció
de la seua capacitat, per a assimilar i comprendre els continguts de les distintes
àrees.
5.2.9 És deure dels alumnes i les alumnes respectar l'exercici del dret i el deure
a l'estudi dels altres alumnes i alumnes.
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5.2.10 És deure dels alumnes i les alumnes romandre en el recinte escolar durant
la jornada lectiva.
5.2.11 És deure dels alumnes i les alumnes assistir a les classes amb puntualitat.
5.2.12 És deure dels alumnes i les alumnes respectar l'exercici dels drets i
llibertats de tots els membres de la comunitat escolar, respectant la seua llibertat
de consciència, convicció religiosa, integritat, dignitat i intimitat; no discriminar
cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, llengua
o qualsevol altra raó personal o social.
5.2.13 Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes
d'organització, convivència i disciplina del centre educatiu, participant en la
promoció d'un adequat ambient de convivència escolar, respectant el dret de la
resta dels alumnes i alumnes; justificant davant del tutor/a la falta d'assistència i
puntualitat; utilitzant adequadament les instal·lacions, materials i recursos del
centre; complint i respectant el que estableixen les normes del centre, respectant
l'ús i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils,
aparells reproductors, videojocs…), tant en el recinte escolar, com en l'horari
lectiu.
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6. DRETS I DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS
ALUMNES
Els Drets i Deures dels Pares, Mares, Tutors o Tutores, estan regulats pel Decret
39/2008 de 4 d'abril sobre la Convivència en els Centres docents.
6.1 DRETS DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES:
Els representants legals tenen dret:
6.1.1 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.
6.1.2 A que els seus fills i filles reban una educació amb la màxima garantia de
qualitat, conforme amb els fins i drets establits en la Constitució, en l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les lleis Educatives.
6.1.3 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.
6.1.4 A conèixer els procediments establerts pel centre educatiu per a una
adequada col·laboració amb este.
6.1.5 A estar informats sobre el progrés de l'aprenentatge i integració
socioeducativa dels seus fills i filles.
6.1.6 A sol·licitar els aclariments i les revisions que consideren oportunes
relacionades amb el procés d'aprenentatge. En cas de disconformitat davant dels
aclariments realitzats pel professorat, poden presentar reclamació per escrit,
dirigides a la direcció del centre docent, seguint el model que figura en l'annex
de l'Orde 32/2011. Dita reclamació es presentarà en la Secretaria del Centre, en
els 3 dies hàbils a computar des del següent a la comunicació oficial de la
qualificació objecte de la reclamació.
6.1.7 A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el
centre.
6.1.8 A participar en l'organització, funcionament, govern i avaluació del centre
educatiu, en els termes establits en les lleis.
6.1.9 A ser informats sobre el procediment a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments.
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6.1.10 A ser oïdes en aquelles decisions que afecten l'orientació acadèmica i
professional dels seus fills i filles.
6.1.11 A que els siguen notificades les faltes d'assistència i retards.
6.1.12 A que els siguen notificades les mesures educatives correctores i
disciplinàries en les que puguen veure's involucrats els seus fills i filles.
6.1.13 A ser informats del Projecte Educatiu del Centre.
6.1.14 A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que
consideren oportunes, relatives tant al funcionament del centre educatiu, com de
les decisions o mesures adoptades amb els seus fills i filles.
6.1.15 A tindre garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu.
Avaluació objectiva en Educació Infantil.
Segons el que disposa l'article 2.2 de l'Ordre de 24 de juny del 2008, sobre
l'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil, ésta serà global, tindrà caràcter continu
i també serà formativa. Es procurarà conèixer amb objectivitat el procés
d'aprenentatge dels xiquets/es per a poder adequar l'ensenyança a la seua
realitat concreta, ajustant ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions de
l'alumnat. La informació facilitada a les famílies a l'inici de l'escolarització, amb
l'entrevista d'inici de curs i els informes periòdics, haurà de ser rigorosa i ajustada
a la realitat del centre i als progressos realitzats per cada xiquet/a. En esta etapa,
donat el seu caràcter merament formatiu i no obligatori, el dret a l'avaluació
objectiva es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 4 apartats 1,2,3 i 4 de
l’esmentada ordre, no aplicant-se tot allò relatiu als processos de reclamació.
6.2 DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES:
Als representants legals els correspon assumir els deures següents:
6.2.1 Inculcar els valors de l'educació en els seus fills i filles i el de l'esforç i estudi
per a l'obtenció dels millors rendiments acadèmics en el procés d'aprenentatge i
la responsabilitat que comporta.
6.2.2 Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l'escolarització dels
seus fills i filles i atendre correctament les necessitats educatives que sorgisquen
de l'escolarització.
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6.2.3 Col·laborar amb el centre educatiu. Quan els responsables legals no
col·laboren amb el centre educatiu, es procedirà d'acord amb el que disposa
l'article 41.2 del Decret 39/2008.
6.2.4 Escolaritzar els seus fills o filles i no permetre l'absentisme.
6.2.5 Estar involucrats en l'educació dels seus fills i filles, al llarg de tot el procés
educatiu.
6.2.6 Fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència
del centre.
6.2.7 Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa.
6.2.8 Ensenyar als seus fills i filles a cuidar dels materials i instal·lacions del
centre i respondre dels desperfectes causats en estos, en els termes de l'article
31.1 del Decret 39/2008.
6.2.9 Vetlar per l'assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar,
tant a les entrades com a les eixides.
6.2.10 Proporcionar al centre la informació que per la seua naturalesa siga
necessària conèixer per part del professorat.
6.2.11 Comunicar-se amb l'equip educatiu sobre el procés d'ensenyament i
aprenentatge dels seus fills i filles i el seu desenrotllament personal,
socioeducatiu i emocional, així com cooperar en la resolució de conflictes.
6.2.12 Proporcionar, en la mesura de les seues possibilitats, els recursos i les
condicions necessàries per al progrés escolar.
6.2.13 Adoptar les mesures necessàries perquè els seus fills i filles cursen les
ensenyances obligatòries i assistisquen regularment a classe.
6.2.14 Estimular-los perquè duguen a terme les activitats d'estudi que li'ls
encomanen.
6.2.15 Participar de manera activa en les activitats que s'establisquen per a
millorar el rendiment dels seus fills i filles.
6.2.16 Conèixer, participar i recolzar l'evolució del seu procés educatiu, en
col·laboració amb els professors i el centre docent.
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6.2.17 Respectar i fer respectar les normes establides pel centre, l'autoritat i les
indicacions o orientacions educatives del professorat.
6.2.18 Ensenyar als seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en
l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
6.2.19 Respectar el Projecte Educatiu del Centre.
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7. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT
Els Drets i Deures del Professorat, estan regulats pel Decret 39/2008 de 4 d'abril
sobre la Convivència en els Centres docents.
7.1 DRETS DEL PROFESSORAT:
7.1.1 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.
7.1.2 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 crear un adequat clima de convivència escolar i
facilitar una educació integral per als seus fills i filles.
7.1.3 A desenrotllar 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.
7.1.4 A exercir les competències que en l'àmbit de la convivència escolar els
siguen atribuïdes per part del Decret 39/2008 i la resta de la normativa vigent.
7.1.5 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, segons el procediment establit en este
Reglament de Règim Interior.
7.1.6 A rebre l'ajuda i col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la
convivència en el centre.
7.1.7 A participar en l'elaboració de les normes de convivència del centre,
directament o a través dels seus representants en els òrgans col·legiats del
centre.
7.1.8 A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència del centre, així
com a realitzar propostes per a millorar-ho.
7.1.9 A rebre, per part de l'Administració, els plans de formació previstos en
l'article 14.2 del Decret 39/2008, així com, la formació permanent en els termes
establits en l'article 102 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
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7.1.10 A tindre la consideració d'autoritat pública, en l'exercici de la funció
docent, als efectes del que disposa el Decret 39/2008.
7.1.11 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 establits en la Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
7.1.12 A conèixer el Projecte Educatiu del Centre.
7.1.13 A desenrotllar la seua funció docent en un espai físic on es complisquen
les normes adequades d'higiene i temperatura.
7.1.14 A ser informat puntualment i regularment de tots aquells decrets, normes
i informació relacionats amb l'educació.
7.2 DEURES DEL PROFESSORAT:
7.2.1 A respectar i fer respectar el Projecte Educatiu del Centre.
7.2.2 A complir amb les obligacions establides per la normativa sobre la
convivència escolar i les derivades de l'atenció a la diversitat dels seus alumnes
i alumnes.
7.2.3 A exercir, de forma diligent, les competències que en l'àmbit de la
convivència els atribuïxen el Decret 39/2008 i la resta de la normativa vigent.
7.2.4 A respectar i donar un tracte adequat als membres de la comunitat
educativa.
7.2.5 A imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del Decret
39/2008.
7.2.6 A inculcar als alumnes i les alumnes el respecte per tots els membres de
la comunitat educativa.
7.2.7 A fomentar un clima de convivència en l'aula i durant les activitats
complementàries i extraescolars, que permeten el bon desenrotllament del
procés d'ensenyança-aprenentatge.
7.2.8 A informar els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i les alumnes de
les normes de convivència establides en el centre, dels incompliments d'estes
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per part dels seus fills i filles, així com de les mesures educatives correctores
imposades.
7.2.9 A informar els alumnes i a les alumnes de les normes de convivència
establides en el centre, fomentant el seu coneixement i compliment.
7.2.10 A establir en la programació de la seua docència, i especialment en la
programació de la seua tutoria, aspectes relacionats amb la convivència escolar
i amb la resolució pacífica dels conflictes.
7.2.11 A controlar les faltes d'assistència, així com els retards dels alumnes i les
alumnes i informar d'això els pares, mares, tutors o tutores, segons el
procediment que s'establisca en este Reglament de Règim Intern.
7.2.12 A actuar amb diligència i rapidesa davant de qualsevol incidència rellevant
en l'àmbit de la convivència escolar i comunicar-ho al professor-tutor o
professora-tutora de manera que s'informe convenientment els pares, mares,
tutors o tutores i es puguen prendre les mesures oportunes.
7.2.13 A informar els pares, mares, tutors o tutores de les accions dels/de les
alumnes que siguen greument perjudicials per a la convivència en el centre.
7.2.14 A formar-se en la millora de la convivència en els centres docents i en la
solució pacífica de conflictes.
7.2.15 A guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació de què
es dispose sobre les circumstàncies personals i familiars dels alumnes i les
alumnes, sense perjudici de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent les
circumstàncies que puguen implicar l'incompliment dels deures i responsabilitats
establides per la normativa de protecció de menors.
7.2.16 A 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
del 2007.
7.2.17 A informar els responsables del centre de les situacions familiars que
pogueren afectar l'alumne a l'alumna.
7.2.18 A guardar reserva i sigil professional sobre els continguts de les proves
parcials o finals, ordinàries i extraordinàries programades pels centres docents i
de les planificades per l'Administració Educativa.
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7.2.19 A fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació en el procés d'ensenyança-aprenentatge.
7.2.20 A utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins
estrictament educatius.
7.2.21 A vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i
en particular complir i fer complir el que preveu la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en la Llei de la Propietat Intel·lectual.
7.2.22 A atendre pares, mares, tutors, tutores, alumnes i alumnes en l'horari que
tinga fixat com a tutoria.
7.2.23 A informar l'alumnat i als seus representants legals de la programació
didàctica, perquè tinguen constància dels objectius, continguts, criteris
d'avaluació i de qualificació, i d'esta manera puguen realitzar totes les consultes
que estimen oportunes respecte d'això.
7.2.24 A fer arribar, a través dels equips de cicle, una còpia de les programacions
didàctiques a l'equip directiu del centre.
7.2.25 A informar l'alumnat i als seus representants legals sobre el resultat del
procés d'aprenentatge i el seu rendiment, en relació a les seues capacitats i
possibilitats.
7.2.26 A facilitar, tant als alumnes com a les seues famílies, els criteris
d'avaluació i qualificació, d'acord amb els objectius i continguts del curs, així com
els diferents instruments d'avaluació que es van a utilitzar.
7.2.27 Davant d'una reclamació de qualificacions obtingudes presentada en el
centre, el procediment general de tramitació serà el següent:
a) La direcció del centre comunicarà l'existència de la reclamació a tot el
professorat a qui correspon el seu estudi i instrucció. L'òrgan instructor
estarà compost per:
∙ La direcció d'estudis del centre.
∙ El tutor/a de l'alumne/a els representants legals del qual hagen reclamat.
∙ El /la coordinador/a del cicle en què es trobe matriculat el/l'alumne/a.
∙ Dos mestres designats per la direcció del centre, preferentment amb
atribució docent en l'àrea objecte de la reclamació.
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b) El professorat elaborara un informe motivat que descriga els fets i
actuacions que han donat lloc a la dita qualificació i si s'han aplicat o no
correctament els criteris d'avaluació, i si la prova s'adequa o no als
objectius i continguts programats.
c) L'informe serà elevat davant de la direcció del centre, qui notificarà a
l'alumne o als seus representants legals la resolució de la reclamació. Si
com a conseqüència de la resolució s'haguera de modificar la decisió
d'avaluació respecte a l'alumne/a, el titular de la secretaria del centre o
qui tinga atribuïdes les seues funcions, procedirà a la rectificació en l'acta
d'avaluació, fent-ho constar per mitjà de l'oportuna diligència. Així mateix,
es rectificaran els documents oficials d'avaluació de l'alumne/a i
s'incorporarà una còpia de la resolució al seu expedient acadèmic.
d) Davant de la resolució, les persones interessades podran presentar
recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en el termini
màxim d'un mes. En este cas, se sol·licitarà per via d'urgència, l'expedient
administratiu i tota la documentació que obre en poder del col·legi i que
siga objecte de la reclamació. Esta resolució posarà fi a la via
administrativa.
e) L'expedient administratiu generat per la reclamació, serà registrat i
conservat en l'arxiu del centre docent.
7.2.28 En aquells casos en què la reclamació haja sigut presentada fora
de termini, es procedirà a la inadmissió de les mateixa.
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8. DRETS I DEURES DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
Els Drets i Deures del Personal d'Administració i Servicis, estan regulats pel
Decret 39/2008 de 4 d'abril sobre la Convivència en els Centres docents.
8.1 DRETS DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS:
8.1.1 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
8.1.2 A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en
aquest.
8.1.3 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 establits en la Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
8.2 DEURES DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS:
8.2.1 A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en
aquest.
8.2.2 A utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins
estrictament administratius o relacionats amb el seu lloc de treball.
8.2.3 A vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
8.2.4 A complir i fer complir el que preveu la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.
8.2.5 A custodiar la documentació administrativa, així com a guardar reserva i
sigil respecte a l'activitat quotidiana del centre escolar.
8.2.6 A comunicar a la direcció del centre totes les incidències que suposen
violència que exercida sobre les persones i béns, i que, per la seua intensitat,
conseqüències o reiteració, perjudiquen la convivència en els centres docents.

31

CEIP EL CRIST
MELIANA
CODI: 46015599

C/Calvari s/n
46133 Meliana. València.
Tel: 96 120.52.70
46015599@gva.es

9. INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
9.1 PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ:
Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries totes aquelles
conductes que alteren el funcionament normal de la convivència escolar,
realitzades pels alumnes o les alumnes dins del recinte escolar o durant la
realització d'activitats complementàries o extraescolars, així com durant la
prestació dels servicis de menjador. Igualment podran ser corregides o
sancionades 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.
9.2 APLICACIÓ I MESURES CORRECTORES I DISCIPLINÀRIES:
9.2.1 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 al dret dels alumnes i les alumnes i procuraran la millora
en la relació de convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.
9.2.2 En cap cas els alumnes i les alumnes podran ser privats de l'exercici del
seu dret a l'educació ni del seu dret a l'escolaritat.
9.2.3 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 i les alumnes.
9.2.4 La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries
respectaran la proporcionalitat amb la conducta de l'alumne i de l'alumna i haurà
de contribuir a la millora del procés educatiu.
9.2.5 Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta, hauran
de comunicar-se a l'autoritat judicial. Tot això sense perjuí que es prenguen les
mesures cautelars oportunes.
9.3 GRADACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES:
Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats
considerant la situació de l'alumne o de l'alumna. Per a això, els òrgans
responsables de la instrucció de l'expedient o d'imposició de mesures
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correctores, hauran de tindre en compte les circumstàncies personals, familiars
o socials, i l'edat de l'alumne o de l'alumna.
9.3.1 Circumstàncies Atenuants:
9.3.1.1 El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.
9.3.1.2 La no comissió amb anterioritat d'accions contràries a les normes de
convivència.
9.3.1.3 La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del
desenrotllament de les activitats del centre.
9.3.1.4 L'oferiment d'actuacions compensatòries del dany causat.
9.3.1.5 La falta d'intencionalitat.
9.3.1.6 El caràcter ocasional de l'acte en la conducta i comportament habitual.
9.3.1.7 La provocació suficient9.3.2 Circumstàncies Agreujants:
9.3.2.1 La premeditació.
9.3.2.2 La reiteració.
9.3.2.3 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
circumstància o condició personal o social.
9.3.2.4 Quan la sustracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es
trobe en situació d'inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al centre o
situació d'indefensió.
9.3.2.5 La publicitat de les accions comeses, incloent la realitzada a través de
les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
9.3.2.6 La realització en grup o amb intenció d'emparar-se en l'anonimat.
9.4 REPARACIÓ DE DANYS MATERIALS:
Els alumnes o les alumnes que individual o col·lectivament causen de forma
intencionada o per negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic,
o qualsevol material del centre, així com als membres de la comunitat educativa,
quedaran obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost econòmic de
la seua reparació, o restabliment, sempre que el professorat, tutors, tutores, o
personal docent responsable de la vigilància de l'alumnat, proven que van
emprar tota la diligència possible exigida.
9.4.1 Els alumnes o les alumnes que sostragueren béns en el centre, hauran de
restituir els béns sostrets, o reparar econòmicament el valor d’aquests.
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9.4.2 Els pares, mares, tutors o tutores seran responsables civils en els termes
que preveu la legislació vigent.
9.4.3 La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible
expedient disciplinari per l'actuació comesa.
9.4.4 La direcció del centre comunicarà a la Direcció Territorial competent en
matèria d'educació, dites fetes perquè s'inicie l'oportú expedient de
reintegrament.
9.5 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA:
9.5.1 Tipificació:
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència en el centre
educatiu les següents:
9.5.1.1 Les faltes de puntualitat injustificades.
9.5.1.2 Les faltes d'assistència injustificades.
9.5.1.3 Els actes que alteren el normal desenrotllament del centre.
9.5.1.4 Els actes d'indisciplina.
9.5.1.5 Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els
membres de la comunitat educativa.
9.5.1.6 El furt o el deteriorament intencionat d'immobles, materials,
documentació o recursos del centre.
9.5.1.7 El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres
de la comunitat educativa.
9.5.1.8 Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels
membres de la comunitat educativa.
9.5.1.9 La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al
desenrotllament del procés d'ensenyança-aprenentatge.
9.5.1.10 La negativa a transmetre als pares, mares, tutors o tutores la informació
facilitada pel centre.
9.5.1.11 L'alteració o manipulació de la documentació o informació facilitada pel
centre.
9.5.1.12 La suplantació de membres de la comunitat escolar.
9.5.1.13 La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i la
comunicació durant les activitats exercides en el centre.
9.5.1.14 L'ús de telèfons mòbils o altres aparells aliens al procés d'aprenentatge
dins del recinte escolar i en horari lectiu.
9.5.1.15 Els actes que impedisquen o dificulten el dret i el deure a l'estudi dels
seus companys i companyes.
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9.5.1.16 La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de
convivència.
9.5.1.17 La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant
de conductes contràries a les normes de convivència.
9.5.1.18 L'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del
centre.
9.5.1.19 La desobediència en el compliment de les normes establides en el
Projecte Educatiu del Centre.
9.5.2 Mesures educatives correctores:
Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre
educatiu, el Reglament de Règim Interior podrà contemplar mesures
d'intervenció que concreten, ajusten o modulen les mesures educatives
correctores i que són les següents:
9.5.2.1 Amonestació verbal.
9.5.2.2 Compareixença immediata davant del Cap d'Estudis o el director/a.
9.5.2.3 Amonestació per escrit.
9.5.2.4 Retirada de telèfons mòbils o altres aparells aliens al procés
d'ensenyança/aprenentatge del centre.
9.5.2.5 Privació de temps d’esplai per un període màxim de cinc dies.
9.5.2.6. Incorporació a l'aula de convivència.
9.5.2.7 Realització de tasques educadores per l'alumne o l'alumna en horari no
lectiu. Dites tasques no podran superar el període de cinc dies.
9.5.2.8 Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o
complementàries que tinguen programades el centre durant els quinze dies
següents a la imposició de la mesura educativa correctora.
9.5.2.9 Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període
no superior a cinc dies lectius. Durant el dit període l'alumne romandrà en el
centre educatiu davall l'organització del cap d'estudis i realitzant els treballs
acadèmics encomanats per part del professorat que li impartisca docència.
9.5.2.10 Per a l'aplicació d'aquestes mesures correctores no serà necessària la
prèvia instrucció d'expedient disciplinari. No obstant això, per a les mesures
previstes en els apartats 9.5.2.8 i 9.5.2.9, serà preceptiu el tràmit d'audiència els
alumnes, les alumnes, els seus pares, mares o tutors/es, en un termini màxim de
10 dies hàbils.
9.5.2.11 Aquestes mesures educatives correctores seran immediatament
executives.
9.5.3 Comunicació a les famílies:
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Totes les mesures correctores previstes en punt anterior hauran de ser
comunicades formalment als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o les
alumnes.
9.5.4 Competència en l'aplicació de les mesures correctores:
Correspon al director/a del centre i a la Comissió de Convivència, l'àmbit de les
seues competències, afavorir la convivència i facilitar la mediació en la resolució
de conflictes. Al director/a li correspon així mateix, imposar les mesures
educatives correctores que corresponguen als alumnes o les alumnes, en
compliment de la normativa vigent, sense perjuí de les competències assignades
al Consell Escolar.
No obstant això, a fi d'agilitzar l'aplicació de les mesures educatives correctores
i que aquestes siguen el més formatives possibles i afavoridores de la
convivència en el centre, el director/a podrà delegar en el cap d'estudis o en el
professor/a de l'aula, perquè puguen imposar les mesures correctores
assenyalades amb anterioritat.
9.5.5 Constància i registre de les mesures educatives correctores:
De totes les mesures educatives correctores que s'apliquen haurà de quedar
constància escrita en el centre i seran realitzades per la persona encarregada
d'aplicar la mesura educativa correctora. No serà necessari dita constància
escrita quan s'apliquen les mesures correctores 9.5.2.1, 9.5.2.2 i 9.5.2.3.
9.5.6 Prescripció:
Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini
d'un mes, comptant a partir de la data de comissió. Les mesures educatives
correctores adoptades per conductes contràries a les normes de convivència
prescriuran en el termini d'un mes des de la seua imposició.
9.5.7 Reiteració de conductes contràries a la convivència:
9.5.7.1 En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció
oportuna, l'alumne o l'alumna continue presentant reiteradament conductes
pertorbadores per a la convivència en el centre, a més d'aplicar les mesures
educatives correctores corresponents, es traslladarà, prèvia comunicació als
pares, mares, tutors o tutores legals, a les institucions públiques que es
consideren oportunes, la necessitat d’adoptar mesures dirigides a modificar
aquelles circumstàncies personals, familiars o socials que puguen ser
determinants en l'aparició i persistència de dites conductes.
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9.5.7.2 En aquelles actuacions i mesures educatives correctores en què el centre
reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumne o
l'alumna i éstos la rebutgen, el centre ho posarà en coneixement de
l'Administració Educativa, a fi que s'adopten les mesures oportunes per a garantir
els drets i deures de l'alumne o l'alumna arreplegats en aquest Reglament de
Règim Interior.
9.6 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN
EL CENTRE:
9.6.1 Tipificació:
Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
les següents:
9.6.1.1 Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de
la comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració
previstes en l'apartat 9.5.1 d'aquest Reglament de Règim Interior.
9.6.1.2 L'agressió física o moral, les amenaces o 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.
9.6.1.3 Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat
educativa, particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les
que es realitzen contra els alumnes o les alumnes més vulnerables per les seues
característiques personals, socials o educatives.
9.6.1.4 L'assetjament escolar.
9.6.1.5 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
9.6.1.6 La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.
9.6.1.7 Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre
o en els béns dels membres de la comunitat educativa.
9.6.1.8 Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament
de les activitats del centre.
9.6.1.9 Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i
la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
9.6.1.10 La introducció en el centre d'objectes perillosos o substàncies
perjudicials per a la salut o la integritat personal dels membres de la comunitat
educativa.
9.6.1.11 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.
9.6.1.12 La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte greument la
convivència en el centre.
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9.6.1.13 La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives
correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de
convivència.
9.6.1.14 La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades
davant de les faltes que afecten greument la convivència en el centre.
9.6.1.15 L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.
9.6.1.16 Actes atemptatoris respecte al Projecte Educatiu.
9.6.2 Mesures educatives disciplinàries:
Davant de les conductes tipificades en l'apartat anterior, el Pla de Convivència i
el Reglament de Règim Interior podran contemplar mesures d'intervenció que
concreten, ajusten o modulen les mesures disciplinàries que s'arrepleguen a
continuació. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les
conductes tipificades en els punts 9.6.1.8, 9.6.1.13 i 9.6.1.14, són les següents:
9.6.2.1 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 quinze dies
lectius.
9.6.2.2 Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o
complementàries que tinguen programades el centre durant els trenta dies
següents a la imposició de la mesura disciplinària.
9.6.2.3 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.
9.6.2.4 Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període
comprés entre sis i quinze dies lectius. Durant el desenvolupament de dites
classes i a fi d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, este
romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics encomanats per
part del professorat que li imparteix docència, i davall l'organització del cap o la
cap d'estudis. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en
les conductes tipificades en el punt anterior, excepte les detallades en el paràgraf
anterior, són les següents:
a) Suspensió del dret d'assistència al centre educatiu durant un període comprés
entre sis i trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu
durant el temps que dure la suspensió, l'alumne o l'alumna haurà de realitzar els
treballs acadèmics que determine el professorat que li impartix docència. El
centre determinarà els mecanismes que possibiliten l'adequat seguiment de dit
procés, especificant la persona encarregada de durho a terme i l'horari de visites
al centre per part de l'alumne o alumna sancionat/da.
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b) Canvi de centre educatiu. En el cas d'aplicar esta mesura disciplinària, a
l'alumnat que es trobe en edat d'escolaritat obligatòria, l'Administració Educativa
li proporcionarà una plaça escolar en un altre centre docent, amb garanties dels
servicis complementaris necessaris, condició sense la qual no es podrà dur a
terme la dita mesura.
9.6.3 Aplicació i Procediment sancionador:
Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent
només podran ser objecte de mesures disciplinàries amb la prèvia instrucció del
corresponent Expedient disciplinari.
Correspon al director o la directora del centre incoar per iniciativa pròpia o a
proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els referits expedients a
l'alumnat.
L'acord sobre la iniciació de l'Expedient disciplinari s'acordarà en el termini
màxim de dos dies hàbils des del coneixement dels fets.
El director o directora del centre farà constar per escrit l'obertura de l'Expedient
disciplinari que haurà de presentar en el seu contingut, en la seua forma
d'instrucció, resolució i notificació, el que estableixen els articles 45, 46 i 47 del
Decret 39/2008 del Consell de la Generalitat Valenciana sobre la Convivència en
els centres docents.
9.6.4 Prescripció:
Les conductes tipificades en l'apartat 9.6.1 d'este Reglament de Règim Interior,
prescriuen en el transcurs del termini de tres mesos comptats a partir de la seua
comissió. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres
mesos des de la seua imposició.
9.6.5 Mesures de caràcter cautelar:
A l'incoar-se un expedient en qualsevol moment de la seua instrucció, el director
o la directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l'instructor o
instructora i oïda La Comissió de Convivència del Consell Escolar, podrà adoptar
la decisió d'aplicar mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives, si
així fóra necessari per a garantir el normal desenrotllament de les activitats del
centre.
Les mesures provisionals podran consistir en:
9.6.5.1 Canvi provisional de grup.
9.6.5.2 Suspensió provisional d'assistir a determinades classes.
9.6.5.3 Suspensió provisional d'assistir a determinades activitats del centre.
9.6.5.4 Suspensió provisional d'assistir al centre.
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Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc dies
lectius. Davant de casos molt greus i després de realitzar una valoració objectiva
dels fets per part del director o la directora del centre, per iniciativa pròpia o a
proposta de l'instructor o instructora i oïda La Comissió de Convivència del
Consell Escolar, de manera excepcional i tenint en compte la pertorbació de la
convivència i 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 perjuí que aquesta no haurà de ser superior en temps ni
diferent de la mesura correctora que es propose, excepte en el cas que la mesura
correctora consistisca en el canvi de centre.
El director o la directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les
mesures provisionals adoptades. Les mesures provisionals que es puguen
adoptar, seran prèviament comunicades al pare, mare o tutor/a.
Quan la mesura provisional adoptada comporte la no-assistència a determinades
classes, durant el desenvolupament d'aquestes, i a fi d'evitar la interrupció del
procés formatiu de l'alumnat, éste romandrà en el centre educatiu efectuant els
treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li
impartix docència. El cap o cap d'estudis organitzarà l'atenció del dit alumnat.
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.
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.
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9. PROTOCOL DE SALUT MALALTS CRÒNICS
Segons la Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària
específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb
problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com
l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres
escolars, en el cas d’alumnat amb malaltia crònica, el centre docent
s’encarregarà de custodiar la medicació de l’alumnat. A continuació es descriuen
les diferents responsabilitats organitzades per àmbits.
Des de l’àmbit educatiu:
PERSONA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓ:
∙ Comunicar-se amb la persona coordinadora del centre de salut de referència i
col·laborar en l'organització de l'atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de
salut crònica, per establir el protocol per a la prestació de l'atenció sanitària
específica del centre educatiu.
∙ Sol·licitar, rebre, arxivar i custodiar la documentació presentada per les famílies
o tutors/es legals ("Annex IV. Informe de salut i prescripció mèdica per a
l'administració de medicaments en horari escolar" i "Annex V. Consentiment
informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la
direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en
horari escolar").
∙ Disposar d'un registre d'alumnes amb malalties cròniques o altres problemes
de salut (Annex III. Registre d’alerta escolar)
∙ Organitzar, si és el cas, amb la col·laboració de tots/totes els/les professionals
del centre, l'administració de medicaments, la seua custòdia i l’accés, i respectar
les indicacions contingudes en l’annex IV.
∙ Custodiar el registre d’administració de medicaments o altra atenció sanitària
específica. (Annex VI. Registre d’administració de medicaments / atenció
sanitària específica)
∙ Durant el curs escolar, comunicar a la persona coordinadora mèdica del centre
sanitari de referència qualsevol canvi en la situació de l'alumnat del seu centre
que implique la necessitat de modificar el protocol per a la prestació sanitària
específica, per adaptar-lo a les necessitats reals del centre.
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PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU:
∙ Tindre coneixement i accés al lloc on es troba la farmaciola i el procediment per
a l’administració de medicaments en el centre escolar (apartat "8.3. Procediment
per a l’administració de medicaments")
∙ Conèixer les actuacions davant una situació d’urgència sanitària (apartat "8.2.
Procediment d’acció davant una situació d’urgència sanitària") i, en especial, el
número d'emergències 112 i les dades del centre i les de l'alumne/a a
proporcionar en cas d'urgència sanitària.
∙ Col·laborar amb la persona responsable de la direcció del centre docent en la
custòdia, l'accés i l'administració de medicaments.
Des de l’àmbit familiar:
Aportar al centre:
∙ L’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en
horari escolar (annex IV).
∙ Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona
responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra
atenció sanitària en horari escolar (annex V).
∙ Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom
complet de l’alumne/a i la posologia i freqüència.
∙ Responsabilitzar-se tant de la seua renovació com del control de la seua
caducitat

Un model de tots els annexos i registres es troba a secretaria així com el llibre
de registre d'administració de medicaments que caldrà reomplir sempre qui hi
haja alguna actuació.
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ANNEX
Autorització eixida del Centre/ Autorización salida del Centro
Na/En..........................................................................amb DNI.............................
com a mare/pare/tutor-a legal de l’alumne/a.........................................................
autoritze a que el/la meu/a fill/a ixca del col·legi sense ser arreplegat al
finalitzar la jornada escolar.

Meliana a .......de ...........................de ...............
Signatura:..........................................................
..............................................................................................................................

Doña/Doña.............................................................con DNI...................................
como madre/padre/tutor-a legal del/ de la alumno/a.............................................
autorizo a que mi hijo/a salga del colegio sin ser recogido al finalizar la jornada
escolar.
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