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PREÀMBUL 

El nostre centre té unes característiques que ens donen una identitat pròpia i diferent a 

la immensa majoria d’escoles. 

La primera és que som un centre de titularitat privada que des de 1980 es dedica 

exclusivament a la Formació Professional de la Branca Sanitària (mai hem impartit altres 

nivells educatius). Aquest fet ens dona una dilatada experiència en la formació de futurs 

professionals del sector. 

Actualment impartim el CFM de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria i  el CFS de Tècnic 

en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (aquest últim des del curs 2018/19). 

Un altre aspecte a destacar és que som un centre petit per la quantitat d’alumnat 

escolaritzats i això té com a conseqüència positiva, que la relació entre professorat i 

alumnat és molt propera i el seguiment del seu rendiment i contacte amb les respectives 

famílies és constant. 

CFM Tècnic en Cures Auxiliars d’infermeria (estudis concertats pel Departament 

d’Educació). L’escola ofereix aquest cicle en dos torns: el de matí amb horari de 8 a 14 

hores i el de la tarda amb horari de 15 a 21 hores. Això facilita a l’alumnat la seva 

escolarització ja que alguns d’ells tenen obligacions de tipus familiar i/o laboral. 

CFS Tècnic en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (estudis privats autoritzats pel 

Departament d’Educació). L’escola ofereix aquest cicle en torn de tarda amb horari de 

15 a 21 hores. 

L’escola Edgar compta amb una plantilla de disset professors/es i dos PAS.  

l’estructura organitzativa de govern i coordinació del centre està formada per: 

a) Titular 

b) Directora 

c) Coordinadora pedagògica de Formació Professional  

d) Secretaria 

e) Cap de departament 

f) Coordinadora didàctica 

g) Coordinadora psicopedagògica 

h) Coordinadora de mobilitat 

i) Tutors i tutores de classe i FCT 

j) Responsable de la relació escola-empresa 
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OBJECTIU DE LA NOFC I REFERENTS NORMATIUS 

L’objectiu d’aquesta NOFC és impulsar la participació dels diferents sectors que 

conformen la comunitat educativa en un marc de convivència i de corresponsabilitat, 

fomentar diverses vies de participació amb la finalitat de dinamitzar iniciatives, noves 

propostes i suggeriments que permetin millorar dia a dia el servei públic que prestem i 

d’aquesta manera donar satisfaccions als usuaris interns i externs de l’Escola Edgar. 

Aquesta NOFC serà d’obligatori compliment tant per a tot l’alumnat de la nostra 

comunitat educativa i per als pares i mares d’aquests com per a usuaris del centre: 

professorat, empreses, institucions, entitats i altres organismes col·laboradors. 

REFERENTS NORMATIUS: 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitari de Catalunya. 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (Llei d’Educació de Catalunya). 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional 

inicial.  

 Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per les quals s'estableix el calendari del 

procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i 

privats sostinguts amb fons públics. 

 Documents d’organització i gestió d’inici de curs. Departament d’Educació. 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE PARTICIPACIÓ 

DEL CENTRE 

Els  òrgans  de  govern  vetllaran  perquè  les  activitats  de  l’escola  es  desenvolupin 

d’acord amb els principis constitucionals, per l’efectiva realització dels objectius de 

l’educació,  establerts  a  les  lleis  i  a  les  disposicions  vigents,  i  per  la  qualitat  de 

l’ensenyament. 

A més a més, els òrgans de govern garantiran i dinamitzaran, en l’àmbit de les seves 

competències,  l’exercici  dels  drets  reconeguts  a l’alumnat,  al  professorat,  pares  i 

mares d’alumnat i personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels 

deures  corresponents.  Així  mateix,  afavoriran  la  participació  efectiva  de  tots  els 

membres  de  la  comunitat  educativa  en  la  vida  del  centre,  en  la  seva  gestió  i 

avaluació, garantint l’exercici de la seva participació democràtica. 

 

TITULARITAT DEL CENTRE 

Són competències del representant de la titularitat: 

 Dirigir i ostentar la representació i l’autorització del Centre. 

 Establir l’Ideari del Centre i la línia pedagògica. 

 Garantir el respecte a l’Ideari i assumir en última instància la responsabilitat de la 

gestió del Centre. 

 Decidir, sol·licitar i signar la subscripció dels Concerts Educatius i promoure també la 

seva extinció. 

 Proposar al Consell Escolar, per a la seva aprovació la designació i cessament del 

Director/a. 

 Anomenar a proposta del Director/a de:   Coordinador/a pedagògic/a d’FP, Cap 

de Departament, Coordinador/a psicopedagògic/a, Coordinador/a de mobilitat, 

Tutors/es de classe i FCT, Responsable de relació escola-empresa, Responsable 

d’Administració i Serveis. 

 Proposar la Normativa d’Ordre i Funcionament del Centre o les seves possibles 

modificacions per a la seva aprovació al Consell Escolar. 

 Elaborar el Pressupost del centre i la rendició anual de comptes i proposar-los al 

Consell Escolar per a la seva aprovació. 

 Establir els criteris per a la selecció del personal docent, d’acord amb el Consell 

Escolar del Centre, contractar a l’esmentat personal i exercitar, en la seva qualitat 

d’empleador, els drets derivats de la relació laboral. 

 Vetllar per la gestió i racionalització pressupostària. 
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 Ordenar la gestió econòmica del Centre ajustant-se als Pressupostos aprovats pel 

Consell Escolar, en quan a la seva aplicació dels fons públics i percepcions 

autoritzades. 

Són obligacions del/la titular: 

 Respectar els drets reconeguts a pares, mares, professors/es, alumnat, personal 

d’administració i serveis. 

 Responsabilitzar-se del funcionament del Centre i de la seva gestió econòmica 

davant l’Administració i els membres de la Comunitat Educativa. 

 Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició i/o lloguer 

de bens i els contractes d’obres, serveis i subministraments degut a la normativa 

vigent. 

 Impartir els ensenyaments objecte del Concert. 

 Complir les normes d’admissió d’alumnat i contractació dels professors/es. 

 Complir les normes derivades de la subscripció del Concert amb l’Administració 

Educativa. 

 Garantir els processos electorals referits a la renovació del Consell Escolar i 

Representants dels Treballadors. 

 Proposar al Consell Escolar, per a la seva aprovació, la percepció de quantitats en 

concepte d’activitats complementàries, extraescolars i serveis. 

EQUIP DIRECTIU 

L’equip directiu elabora la programació general anual, el projecte educatiu, la 

normativa d’organització i funcionament del centre i la memòria anual de l’escola. 

També té la responsabilitat d’afavorir la participació de la comunitat educativa i establir 

els criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans 

unipersonals de coordinació. 

L’equip directiu està format per la directora i la coordinadora pedagògica de formació 

professional. 

 

DIRECTORA 

Són competències específiques de la directora: 

• Representar oficialment al Centre. 

• Complir i fer complir les lleis i la normativa vigent i vetllar per la seva correcta 

aplicació al Centre. 

• Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre, d’acord amb les disposicions vigents 

i sense perjudici de les competències del consell escolar de Centre.  

• Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació 

de fi de cicle. 
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• Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la Programació 

general del Centre, conjuntament amb l’equip directiu i amb la participació del 

claustre de professors, per a la seva aprovació al consell escolar. 

• Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans escolars del Centre. 

• Visar les actes, les certificacions i els documents oficials del Centre 

• Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

• Adoptar l’aplicació de mesures cautelars en els casos d’expedients disciplinaris a 

alumnat, amb la corresponent comunicació i notificació de la comissió de 

convivència. 

• Vetllar pel compliment de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

(NOFC). 

• Controlar l’assistència del professorat i el règim general de l’alumnat, i vetllar per 

l’harmonia de les relacions interpersonals. 

• Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la Memòria Anual d’activitats del 

Centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament 

d’Educació, un cop el Consell escolar del centre n’hagi emès el corresponent 

informe. 

• Altres funcions que per les disposicions del Departament d’Educació li siguin 

atribuïdes. 

 

COORDINADORA PEDAGÒGICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Són competències específiques de la coordinadora de Formació Professional: 

• Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, procurant 

la col·laboració i participació de tots el professorat del claustre en els grups de 

treball. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, que 

s’imparteixen a l’escola. 

• Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

• Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents ensenyaments impartits a 

l’escola. 

• Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 

d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots el professorat del claustre en els grups de treball. 

• Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals de l’etapa. 

• Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles 

impartits al centre. 
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• Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzat en els ensenyaments que s’imparteixin a l’escola. 

• Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que es desenvolupin a l’escola, quan escaigui. 

• Proposar a la  directora les exempcions de les pràctiques a les empreses (FCT). 

• Organitzar i gestionar la borsa de treball del centre. 

• Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la Programació 

General del Centre, conjuntament amb l’equip directiu i amb la participació del 

claustre de professorat, per a la seva aprovació al consell escolar. 

• Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la Memòria Anual d’activitats del 

Centre 

• Substituir la directora en cas d’absència o malaltia. 

• Altres funcions que li siguin encomanades per la directora o bé que li siguin atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Educació. 

 

ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN I COORDINACIÓ 

Formen part dels òrgans de coordinació del centre la secretaria, el cap de 

departament, la coordinadora psicopedagògica, la coordinadora de mobilitat, els 

tutors i tutores de classe i FCT i el responsable de la relació escola-empresa. 

 

SECRETARIA 

Són competències específiques de la secretària: 

• Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les 

reunions que celebrin. 

• Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

• Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vistiplau de la 

directora. 

• Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d’alumnat, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents. 

• Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats 

d’acord amb la normativa vigent. 

• Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres 

i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
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• Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions de la directora i les disposicions 

vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

• Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de l’escola o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació. 

 

CAP DE DEPARTAMENT 

Són competències específiques del cap de departament: 

• Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i 

altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el 

claustre. 

• Vetllar perquè la documentació dels convenis s’ajusti a allò que es contempla a la 

normativa. 

• Coordinar i vetllar pel seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge de 

l’alumnat en les empreses i centres de treball, d’acord amb els criteris generals 

aprovats pel departament. 

• Organitzar i coordinar les accions de l’escola encaminades a assegurar la formació 

en empreses i centres de treball de l’alumnat i a promoure la seva inserció laboral. 

• Coordinar la programació de la Formació en Centres de Treball segons els criteris 

establerts pel Centre. 

• Presidir les reunions dels tutors de FCT 

• Aquelles altres que li siguin encomanades per l’equip directiu o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

COORDINADORA DIDÀCTICA 

• Coordinar les programacions didàctiques i curriculars dels cicles impartits a l’escola. 

Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries.  

• Elaborar, a final de curs, una memòria on s’avaluï el desenvolupament de la 

programació didàctica, la pràctica docent i els resultats obtinguts.  

• Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

• Mantenir actualitzada la metodologia didàctica. 

• Aquelles altres que li siguin encomanades per l’equip directiu o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament 
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COORDINADORA PSICO-PEDAGÒGICA 

• Elaborar informes en relació a les dificultats de l’alumnat amb l’objectiu d’ajudar a 

la presa de decisions de l’equip docent en relació a la millora de l’aprenentatge.  

• Valoració conjunta amb el tutor o tutora dels grups classe des del punt de vista 

psicopedagògic per optimitzar la planificació de l’acció tutorial. 

• Suport en la planificació de programes i actuacions per millorar les estratègies 

didàctiques per l’atenció de les necessitats educatives de l’alumnat. 

• Assessorar l’equip docent en aspectes pedagògics per atendre adequadament els 

diversos ritmes, nivells i estils d’aprenentatge. 

• Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i 

especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics. 

• Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions 

del Departament d’Educatiu. 

 

COORDINADORA DE MOBILITAT 

Les funcions de la coordinadora de mobilitat són: 

• Promoure la detecció de necessitats de mobilitats i projectes d’internacionalització 

al centre, així com col·laborar en la millora de l’estratègia d’internacionalització del 

centre. 

• Liderar i gestionar els projectes d’internacionalització del centre. 

• Assessorar i supervisar els responsables dels projectes 

• Gestionar la selecció de participants 

• Assessorar i supervisar els participants (professorat, alumnat, tutors/es si s’escau). 

• Gestionar la logística de la mobilitat (viatge) 

• Gestionar el suport lingüístic i cultural dels participants. 

• Col·laborar amb la secretaria en la supervisió dels pressupostos del projecte. 

• Gestionar la documentació associada a cada projecte: petició formal de les 

sol·licituds, memòria dels projectes, arxivar la documentació requerida de cada 

projecte,... 

 

TUTORS I TUTORES DE CLASSE I D’FCT 

Són competències del tutor/tutora de classe: 

• Conèixer la dinàmica interna del grup. 

• Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal de l’alumnat. 

• Conèixer el nivell d'integració del subjecte en el grup i si és convenient, ajudar a la 

seva integració. 

• Recollir les faltes d'assistència, puntualitat. Informar a les famílies. 
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• Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnat en les sessions 

d’avaluació. 

• Tenir cura de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats 

d’avaluació i de la comunicació d’aquests les famílies de l’alumnat. 

• Elaborar conjuntament amb la resta de Tutors del nivell educatiu el Pla d’Acció 

Tutorial, concretant els objectius, estratègies i actuacions a realitzar en les diferents 

activitats. 

• Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica de l’alumnat. 

• Vetllar per la convivència del grup i la seva participació en les activitats de l’escola.  

• Informar de les normes bàsiques de convivència i funcionament del centre per tal 

d’afavorir la implicació de l’alumnat en el seu compliment. 

• Fomentar la participació en la dinàmica del grup classe: sessions d’avaluació, 

elecció de representants, sessions de tutoria ... 

• Implicar al grup en la participació de la dinàmica del centre: Consell escolar, 

activitats lúdiques, activitats de cohesió, etc. 

• Detectar els problemes d’aprenentatge, els hàbits d’estudi i la integració en el grup 

i en el Centre. 

• Vetllar pel manteniment d’una relació de respecte entre l’alumnat, evitant actituds 

discriminatòries. 

• Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de l’escola o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació. 

Són competències del tutor o la tutora d’FCT: 

• Acordar amb l’empresa el pla de formació de l’alumnat en la realització a la 

formació en centres de treball.  

• Promoure i vetllar pel compliment dels acords relatius a la Formació en Centres de 

Treball i fer-ne el seguiment. 

• Vetllar perquè la documentació necessària per a la realització de la formació 

pràctica en centres de treball estigui degudament emplenada. 

• Lliurar la documentació generada a la Coordinació d’FP, en els terminis establerts. 

 

RESPONSABLE DE LA RELACIÓ ESCOLA-EMPRESA 

Són competències del responsable de la relació escola-empresa: 

• Fer el seguiment de l’alumnat de la realització de formació en centres de treball. 

Aquest seguiment implicarà tres contactes de seguiment, vetllant que l’alumnat i 

l’empresa realitzin degudament de seguiment de l’FCT amb el programa sBid. 

• Reunir-se amb la persona tutora de l’empresa per avaluar conjuntament l’alumnat, 

i realitzar el seguiment. 
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• Proposar a la junta d’avaluació la qualificació de la FCT per cada alumne/a. 

• Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors d’FTC. 

• Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional del territori on 

és ubicada l’escola, d’acord amb la planificació, els criteris i programes del 

Departament d’Educació. 

• Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les 

empreses de l’àrea d’influència. 

• Aquelles altres que la directora del Centre li encomani en relació amb el món 

empresarial i les relacions escola-empresa. 

 

EL CLAUSTRE DE PROFESSORAT 

El claustre de professorat té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, en el 

seu cas, decidir sobre tots els aspectes docents del centre.  

Serà presidit per la Directora i estarà integrat per la totalitat del professorat que presta 

serveis en el centre.  

Exerceix les funcions de secretària la secretària de l’escola. 

Es reuneix amb caràcter ordinari coincidint amb el final de les avaluacions i al 

començament i al final de cada curs escolar. També es reunirà i sempre que el convoqui 

la directora o ho sol·liciti com a mínim un terç dels seus membres. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

Atribucions del claustre: 

 Informar i aportar criteris i propostes per a l’elaboració de la Normativa 

d’organització i Funcionament del Centre. 

 Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació de 

l’alumnat. 

 Analitzar i avaluar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment 

escolar  i  els  resultats  de  l'avaluació  que  del  centre  realitzi  el  Departament 

d'Educació. 

 Aprovar el Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

 Informar i aportar propostes al Consell Escolar i a l’Equip Directiu sobre l’organització 

i la Programació General Anual del Centre. 

 Presentar propostes a l'Equip Directiu per al desenvolupament de les activitats 

complementàries. 

 Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques i 

en la formació del professorat del centre. 

 Pronunciament sobre l’elaboració dels horaris. 
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EL CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre i dels diferents 

sectors que constitueixen la comunitat educativa. 

Composició del Consell Escolar: 

 Tres representants de la titularitat del centre. Un d’aquests representants el presideix. 

 La directora. 

 Quatre professors o professores escollits pel Claustre de Professorat. 

 Quatre pares o mares escollits entre tots els pares, mares o tutors censats en el centre. 

 Dos alumnes escollits entre tots els matriculats, i en actiu, al centre. 

 Un/a representant del Personal d’Administració i Serveis del centre. 

 Un/a representant de l’Ajuntament de Terrassa. 

Atribucions del consell escolar: 

 Aprovar i avaluar els projectes i la Normativa d’Organització i Funcionament del 

Centre. 

 Participar en el procés d’admissió d’alumnat i vetllar perquè es realitzi d’acord a les 

lleis i a les disposicions que les desenvolupen. 

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 

perquè aquestes s’adaptin a la normativa vigent. 

 Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació. 

 Promoure  la conservació  de les instal·lacions  i l’equipament escolar. 

 Analitzar  i  valorar  el  funcionament  general  del  centre,  l’evolució  del rendiment 

escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi el Departament 

d’Educació. 

 Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 

 Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’administració educativa. 

 

LES EMPRESES 

Les  empreses  col·laboren  amb  el  centre  mitjançant  la  realització  del  crèdit  de 

Formació en Centres de Treball (FCT) amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral del 

nostre alumnat. 

 

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT 

L’alumnat està representat pels delegats/ades i sotsdelegats/ades  

 

DELEGATS/ADES I SOTSDELEGATS/ADES 

Són els representants de l'alumnat de cada grup classe. 

Són competències dels delegats/des i sotsdelegats/des: 
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• Assistir i participar activament a les reunions a les quals estiguin convocats i informar 

als seus companys/es de les decisions preses. 

• Fomentar la convivència en l’alumnat del seu grup classe i la participació en la vida 

escolar. Col·laborar amb el tutor/a, el professorat i els òrgans de govern pel bon 

funcionament del centre i per la correcta utilització del material i de les instal·lacions 

de l’Escola. 

• Formular i exposar a l’equip directiu propostes per a la millora del procés 

d’ensenyament-aprenentatge, de la convivència i la participació en el centre. 
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DRETS I DEURES DE PROFESSORAT I ALUMNAT I NORMES DE 

CONVIVÈNCIA 

 

ELS DRETS DEL PROFESSORAT 

• Rebre el respecte que correspon a la dignitat personal i professional. 

• Participar de forma activa en el control i la gestió del Centre personalment o a través 

dels seus representants en el Consell Escolar. 

• Reunir-se lliurement per tractar assumptes laborals i pedagògics, prèvia comunicació 

a l’equip directiu i fora de l’horari laboral. 

• Convocar l’alumnat que tingui assignat per tractar temes relacionats amb la seva 

formació. 

• Proposar i programar iniciatives o activitats complementàries. La proposta serà 

transmesa a l’equip directiu, el qual l’enviarà si convé al Consell Escolar per a la seva 

aprovació. 

• Realitzar activitats de formació permanent i d'investigació, sense deixar desateses 

les activitats lectives. 

• Exercir lliurement el dret de vaga, sempre que aquesta estigui convocada 

legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, la informació als pares i a 

l’alumnat i els serveis mínims, és convenient que el professorat que vulgui exercir el 

dret de vaga ho comuniqui a la direcció, almenys, amb 48 hores d’antelació. 

 

ELS DEURES DEL PROFESSORAT 

• Atendre l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat 

• Responsabilitzar-se de la formació integral de l’alumnat. 

• Informar l’alumnat dels continguts i criteris d’avaluació. 

• Dur a terme l’avaluació contínua de l’alumnat i informar-lo de les qualificacions 

obtingudes. 

• Revisar periòdicament la tasca educativa i fer les modificacions que puguin millorar-

ne l’eficàcia. 

• Realitzar les funcions que li pertoquin segons el càrrec que tingui assignat. 

• Participar en les activitats programades i que figuren en la programació general 

anual del centre. 

• Complir el que estableix el Projecte Educatiu de Centre pel que fa a la llengua d’ús 

en les tasques formatives. 

• Assistir a les reunions que hagin estat convocades per la direcció o pels òrgans de 

coordinació del Centre. 
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• Complir puntualment l’horari d’activitat formativa i les altres activitats d’horari fix. 

• Avisar la direcció si pot preveure una absència puntual i facilitar el treball a realitzar 

per l’alumnat. 

 

ELS DRETS DE L’ALUMNAT 

La Llei catalana 12/2009, d’educació, en l’article 21 diu: “L’alumnat té dret a rebre una 

educació integral i de qualitat”. 

L’alumnat, a més, té dret a: 

• Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

• Accedir a la formació permanent. 

• Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

• Rebre una valoració objectiva del seu rendiment escolar i del progrés personal. 

• Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

• Ésser educats en la responsabilitat. 

• Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits 

de diàleg i de cooperació. 

• Ésser educats en el discurs audiovisual. 

• Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

• Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 

pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

• Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

• Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

• Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

• Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

• Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o 

accident. 

 

ELS DEURES DE L’ALUMNAT 

La Llei catalana 12/2009, d’educació, en l’article 22 diu: “Estudiar per aprendre és el 

deure principal de l’alumnat i comporta els deures següents: 

• Assistir a classe. 

• Participar en les activitats educatives del centre. 

• Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

• Respectar l’altre alumnat i l’autoritat del professorat. 

L’alumnat, a més, té els deures següents: 

• Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
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• Complir les normes de convivència del centre. 

• Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

• Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

• Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.” 

D’acord amb els drets I deures de l’alumnat, pel seu compliment, es podran establir una 

sèrie de normes de convivència i aplicar mesures correctores i disciplinàries. 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT AL CENTRE EDUCATIU  

 

PUNTUALITAT 

• S’exigirà puntualitat al començament de les classes i també a l’hora del descans. 

• Es considerarà falta de puntualitat quan un alumnat, injustificadament, s’incorpori a 

classe una vegada l’activitat docent s’hagi iniciat. 

• Si un alumne/a arriba tard, es reflectirà aquesta circumstància en el programa de 

control d’assistència de l’alumnat.  Tot i això, es procurarà,  a criteri del professorat,   

de facilitar-li l’assistència classe. 

• Tres  retards  no  justificats  donaran  lloc  a una falta d’assistència. 

• El/la tutor/a comunicarà a l’alumnat reincident en les faltes de puntualitat que 

aquesta conducta és contrària a les competències professionals dels seus estudis. 

Per tant, es reflectirà en la valoració negativa de tots els crèdits en el segon i tercer 

trimestre 

 

ASSISTÈNCIA 

• Els ensenyaments  que s’imparteixen  a l’Escola Edgar són presencials i, per tant, 

l’assistència a les classes i a les activitats escolars són obligatòries. 

• La comunicació de faltes a l’escola es farà mitjançant trucada telefònica, on les 

famílies faran constar el motiu de l’absència de l’alumne/a.  

• Si la inassistència a classe de l’alumne o alumna es preveu que ha de ser 

prolongada, l’alumnat o la seva família estan obligats a informar d’aquest fet al 

tutor/a. 

En  qualsevol  cas,  el  tutor/a  podrà  demanar  la  informació  complementària  que 

consideri  adient  a  la  família  de l’alumnat,  respecte a la justificació de  faltes. 

• El/la tutor/a comunicarà a l’alumnat reincident en les faltes de puntualitat que 

aquesta conducta és contrària a les competències professionals dels seus estudis. 

Per tant, es reflectirà en la valoració negativa de tots els crèdits en el segon i tercer 

trimestre 
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FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE                                        

• El control d’assistència de l’alumnat es realitzarà a través de la plataforma ALEXIA (el 

sistema enviarà a l’alumnat major d’edat i a les famílies dels menors un correu 

electrònic d’avís de les incidències d’assistència que es produeixin). Per aquesta raó 

és molt important que l’escola disposi del correu electrònic d’ús habitual del pare, 

mare o tutor de l’alumnat menor d’edat. 

• Les expulsions de classe seran considerades falta. Quan es produeixi aquest fet, 

l’alumnat serà amonestat, perdent el dret a l’avaluació del tema que s’estigui 

treballant en el moment de l’expulsió. A més, serà el professorat qui determini en quin 

moment l’alumnat pot tornar a les seves classes. 

 

NORMES INTERNES DEL CENTRE 

• Per protecció de dades i confidencialitat, en el cas d’alumnat major d’edat, l’escola 

només es comunicarà amb ell o ella, quedant les famílies exemptes d’aquesta 

informació. Així doncs, la comunicació amb l’alumnat major d’edat es realitzarà 

personalment i no a través de la família. L’escola només comunicarà amb les famílies 

de l’alumnat menor d’edat.  

• L’alumnat ha d’esperar al professorat dins de l'aula corresponent. Per tant, entre 

classe i classe, no pot romandre als passadissos. 

• L’alumnat que per repetició del curs o per convalidació de crèdits tingui hores lliures, 

es podrà quedar a l’aula evitant molestar la resta d’alumnat i professorat. En cas que 

decideixi sortir de l’escola en aquestes hores, ha d’aportar degudament 

complimentat i signat el document d’assumpció de responsabilitat. 

• Cal respectar el silenci i ordre necessaris pel treball. 

• Si un/a docent no pogués venir a classe, l’alumnat farà hora d'estudi vigilada per 

un/a docent de guàrdia a la mateixa aula. 

• No es permet a l’alumnat obrir les finestres sense permís del professorat. 

• L’escola no es responsabilitza dels objectes personals: mòbils, dossiers... que 

l’alumnat pugui deixar a l’interior de les instal·lacions. Recomanem, sempre que sigui 

possible, la identificació d’aquests objectes amb nom i cognoms. 

• L’escola disposa de servei d’objectes perduts. Al final de cada trimestre (coincidint 

amb la jornada de lliurament de notes) s’eliminaran els objectes que no hagin estat 

recollits. 

• Tots els membres de la comunitat educativa han de prendre cura del material propi, 

de classe i de l'escola així com de les aules, els lavabos, els espais d'ús comú i de 

l'entorn del Centre. 
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• L’alumnat ha de ser responsable de l’eliminació dels residus que generi. No es 

permet llençar pipes, xiclets, burilles ni embolcalls d'entrepans als voltants de l’escola 

ni al seu interior. Aquestes deixalles han de ser depositades a les papereres 

municipals o als contenidors de recollida selectiva situats a l’interior de les aules i 

tallers del centre. 

• L’alumnat ha d’evitar entorpir el pas dels veïns i veïnes, ni ocupeu els accessos 

d’entrada als edificis (inclòs el de l’escola). No es permet seure a les escales, a les 

balustrades de les finestres,... 

• No es permet la utilització per part de l’alumnat d’altaveus a l’interior o a l’entorn 

proper a l’escola. 

• La integritat de l’alumnat dins de l’horari escolar és responsabilitat del Centre (també 

a l’hora de l’esbarjo). Per aquesta raó QUEDA TOTALMENT PROHIBIT que l’alumnat 

que disposi de vehicle (cotxe, moto, bicicleta, patinet,...) en faci ús durant l’hora del 

pati. En cas que decideixi utilitzar l’esmentat vehicle, ha d’aportar degudament 

complimentat i signat el document d’assumpció de responsabilitat. 

• Si l’alumnat ha de sortir de l’escola  per qualsevol raó haurà de demanar permís al 

tutor/a o professor/a corresponent (i disposar del consentiment del pare o la mare 

en cas de ser menor d’edat).  

• Cal respectar a tots els membres dels diferents sectors de l'escola (alumnat, 

professorat, pares i mares, secretària, personal de neteja), així com la resta de 

persones i entitats vinculades. En cas contrari l’escola posarà en marxa els protocols 

establerts en compliment de la normativa del Departament d’Educació. 

• És essencial que l’alumnat prengui consciència de la importància de la imatge 

personal, la manera de vestir i la higiene adequada. Cal destacar que la manca 

d’higiene impedirà la realització de les pràctiques. 

• No es pot accedir a l’escola amb roba molt curta o mocadors grans. En cas que 

l’alumnat vesteixi inadequadament, haurà de tornar a casa a canviar-se. 

• En el transcurs de la classe no es permet menjar o beure a les aules ni fer ús dels 

lavabos. A sobre de les taules únicament hi haurà el material de treball, per tant, no 

es podrà tenir aliments, begudes, motxilles,... 

• De dilluns a divendres l’escola romandrà oberta de 14 a 15 hores per disposar d’un 

espai habilitat com a menjador. L’alumnat que vulgui fer-ne ús, s’haurà d’inscriure 

diàriament. A més, ha de fer-se responsable dels residus que generi i complir amb la 

normativa específica que l’escola té al respecte. 

• No es permet fumar a l’escola, incloent l’entorn proper del carrer i els lavabos. 

• A classe està prohibit utilitzar dispositius electrònics (telèfons mòbils, tauletes, 

ordinadors, smartwatch,...) sense permís del professorat. A l’aula, aquests dispositius 
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han d’estar apagats i guardats a la bossa o motxilla. L’alumnat que l’utilitzi sense 

autorització serà amonestat. 

• No es permet carregar telèfons mòbils o altres dispositius electrònics a l’escola. 

(Excepte, amb permís del professorat, quan aquests dispositius s’utilitzen com a eina 

pedagògica) 

• Seguint la normativa en vigor respecte a la protecció de dades, seran sancionades 

com a faltes molt greus l’enregistrament de fotografies o vídeos a l’interior del centre 

escolar o de l’empresa on es realitzen pràctiques i/o difondre’ls a les xarxes socials. 

• No està permesa l’entrada a l’escola de patinets ni bicicletes. 

• L’alumnat que vulgui realitzar pràctiques en una planta hospitalària ha de tenir 

obligatòriament cursats i aprovats els crèdits de cures, benestar i ésser humà. 

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I MESURES 

CORRECTORES 

 

FALTES LLEUS 

• No portar, de forma reiterada, el material imprescindible indicat pel professorat per 

seguir la classe. 

• No atendre les indicacions del professorat i del personal d’administració i serveis que 

treballen dins de les dependències del centre. 

• Sortir de l’aula sense comptar amb l’aprovació del professorat. 

• Utilitzar, en temps lectiu i sense permís del professorat, aparells electrònics (mòbils, 

tauletes, ordinadors, làsers i d’altres) que destorbin el desenvolupament normal de 

l’activitat lectiva. 

• El  deteriorament lleu, causat intencionadament, de les dependències i l’entorn del 

centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa: pintar o posar adhesius 

a les taules o cadires, dibuixar grafits a les parets, malmetre el material de simulació 

o les pissarres electròniques, embrutar l’entrada o l’entorn de l’escola, etc. 

 

FALTES GREUS 

• Fumar a les dependències o a l’entorn proper de l’escola 

• No voler sortir de l’aula quan l’alumnat sigui expulsat de la classe. 

• Marxar del centre en horari escolar sense permís del professorat 

• Utilitzar el vehicle a l’hora del esbarjo 
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FALTES MOLT GREUS 

• Segons l’article 37 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació (Llei d’Educació de 

Catalunya), en referència a les faltes i sancions relacionades amb la convivència: 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

educatiu les conductes següents:  

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal.  

b) L’ alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 

falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 

personalitat en actes de la vida escolar.  

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per 

a la salut, i la incitació a aquests actes. 

2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 

personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.  

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 

tipificades per l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 

determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel 

temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o 

bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

• Segons l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius en referència a Garanties i procediment en la correcció de faltes 

greument perjudicials per a la convivència: 

Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a 

l’article 37.1, de la Llei d’educació 12/2009 del 10 de juliol, es corregeixen mitjançant 

una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la 

direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, 

sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social 

per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de 

manera complementària en la resolució del mateix expedient. 

• Atesa la versatilitat de les eines tecnològiques es considerarà falta molt greu 

qualsevol conducta que pugui ser considerada ciberassetjament (consultar protocol 

de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament). 
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• La comissió reiterada i sistemàtica de conductes contràries a les normes de 

convivència del centre. 

 

MESURES CORRECTORES PER A LES FALTES LLEUS 

Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes de 

convivència considerades faltes lleus són les següents: 

• Amonestació oral. 

• Amonestació escrita per part del professorat, reflectint-la per escrit en Millores a 

través de la plataforma Alèxia.  

• En cas de reiteració, tres faltes lleus es consideraran una falta greu, i s’aplicarà la 

sanció corresponent a aquesta. 

 

SANCIONS PER LES FALTES GREUS I MOLT GREUS 

Les sancions que podran imposar-se per decisió de la direcció. 

• Si la falta es considera greu, s’expulsarà l’alumnat tres dies, perdent el dret 

d’avaluació d’aquest període. 

• Si la falta es considera greument perjudicials per a la convivència en el centre 

tipificades a l’article 37.1 i 37.2, de la Llei d’educació 12/2009 del 10 de juliol, es 

corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei 

esmentada. 

• En la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les 

normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, 

l’escola podrà oferir mediació llevat que es doni alguna de les circumstàncies 

assenyalades en negreta:  

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal.  

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb 

el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi 

estat el resultat d'aquests processos. 

En aquests casos on no s’ofereixi mediació, s’aplicarà a l’alumnat la sanció 

d’inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre i es reorientarà cap a un altre 

perfil professional.  

La imposició de les sancions per faltes greus o molt greus hauran de ser comunicades de 

forma immediata als pares, mares o representants legals de l’alumnat en el cas que 
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aquest sigui menor d’edat, seguint el protocol d’Intervenció en casos de conflictes 

greus. 

 

RESPONSABILITAT PENAL 

La  Direcció  del  centre  comunicarà  als mossos d’esquadra i a  la  direcció  dels  Serveis 

Territorials  del  Departament  d’Educació  qualsevol  fet  que  pugui  ser  constitutiu  de 

delicte o falta perseguible penalment. Això no serà  obstacle per a la continuació de la 

instrucció  de  l’expedient  fins  a  la  seva  resolució  i  aplicació  de  la  sanció  que 

correspongui. 

 

EXPEDIENT DISCIPLINARI 

Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 

37.1, de la Llei d’educació 12/2009 del 10 de juliol, es corregeixen mitjançant una sanció 

de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada.  

Correspon  a la directora  del  centre incoar i resoldre els expedients seguint la Instrucció 

de l’expedient segons l’article 25 sobre Garanties i procediment en la correcció de faltes 

greument perjudicials per a la convivència, de DECRET 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia de centre educatiu. 

En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar 

dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article 

prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
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EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

 

AVALUACIÓ 

L’avaluació  es  concep  com  una  activitat  que  s’ha  de  portar  a  terme  de  forma 

contínua  i  personalitzada,  que  ha  de  tenir  en  compte  tant  els  aprenentatges  de 

l’alumnat com els processos d’ensenyament i les competències professionals. 

El procés d'avaluació de l’alumnat inclourà diferents tipus d'actuacions: 

 L'avaluació contínua que es realitza al llarg de tot el procés d'aprenentatge. 

 L'avaluació final que valora els resultats aconseguits per l'alumnat al final del període 

lectiu. 

 Una avaluació extraordinària per aquell alumnat que no hagin superat l’ordinària. 

PROCÉS D’AVALUACIÓ CONTINUA 

 A fi que es pugui dur a terme aquest procés es necessària de l’assistència regular de 

l’alumnat a les classes i a les activitats programades en les diferents matèries dels 

crèdits o unitats formatives dels cicles formatius de formació professional. 

 L’avaluació  serà  contínua  i  integrada  en  el  procés  d’aprenentatge.  L’avaluació 

contínua suposa la valoració per part del professorat dels aspectes conceptuals, dels 

procedimentals  i  dels  actitudinals,  segons  els  criteris  establerts  en  les  respectives 

programacions curriculars i de l’assoliment dels objectius i competències previstos. 

 L'avaluació  contínua  suposa  la  comprovació,  durant  les  activitats  didàctiques 

programades, de l'assimilació dels continguts impartits i l’assoliment de les 

competències curriculars. 

 L’avaluació de cada matèria, crèdit o unitat formativa requereix la valoració 

contínua que es fa al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Aquesta avaluació és la 

que permetrà l’avaluació final dels resultats aconseguits per l’alumnat en finalitzar el 

procés esmentat. 

 Cada un de l’alumnat té el dret bàsic d’assistir a classe i participar de les diferents 

activitats acadèmiques programades per a cada matèria, crèdit o unitat formativa. 

 

ASSISTÈNCIA REGULAR A CLASSE 

• L’avaluació trimestral de cada crèdit o unitat formativa requerirà l’assistència 

mínima al 80% de les classes. 

 Es considerarà que l’alumnat no té una assistència regular a classe quan no hagi 

assistit al llarg de cadascuna de les tres avaluacions que té el curs acadèmic a un 

mínim del  80% de les hores de classe previstes per a un determinat crèdit, unitat 

didàctica o matèria. 
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 Es considerarà que l’alumnat no té una assistència regular a classe quan no hagi 

assistit a més d’un 25% de les hores de classes previstes en dos de les tres avaluacions 

que té el curs acadèmic per a un determinat crèdit, unitat didàctica o matèria. 

 En  aplicació  de  la  lògica  acadèmica  dels  ensenyaments  que  són  presencials, 

l’incompliment dels punts esmentats de no assistència a classe prevista en aquest 

article comporta la pèrdua del dret a l’avaluació contínua de l’alumnat.  

Aquesta mesura no s’ha d’entendre tan sols com una mesura de sanció a l’alumnat, 

sinó  com  una  conseqüència  coherent  amb  la  impossibilitat,  a  causa  de  les  

faltes reiterades a classe, de l’aplicació del propi concepte intrínsec d’avaluació 

continua, de la  seva  praxi  i  de  la  impossibilitat  de  dur  a  terme  el  compliment  

dels  criteris d’avaluació que consten en els respectius currículums. 

 L’assistència a exàmens és obligatòria a les dates acordades pel claustre de 

professorat. 

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

Es valorarà: 

 Els resultats obtinguts en les proves escrites o orals que es van realitzant al llarg dels 

nuclis d’activitats i/o al final de cada unitat didàctica o trimestre.  

 El treball realitzat per l’alumnat a l’aula, exposicions, etc. 

 Les competències i habilitats assolides per l’alumnat en la pràctica de les diferents 

tècniques. 

 L’actitud i l’aptitud de l’alumnat, entesa com la desimboltura o habilitat a l’hora de 

fer els treballs, la recerca d’informació, l’aportació de solucions, la netedat de la 

feina feta, la fiabilitat dels treballs, la capacitat de treballar en equip, etc., que 

s’avaluaran mitjançant l’observació directa. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Per establir els departaments els criteris de qualificació dins del procés d’avaluació 

continuada, es consideraran: 

 L’assistència a classe. 

 Els resultats de les proves conceptuals,  mitjançant  exposicions  orals, escrites, 

resolució de qüestions o exercicis, etc., a criteri del professorat i amb la conformitat   

del   departament   haurà   de   tenir   una   valoració   percentual ponderada   sobre   

el   conjunt   de   la   qualificació,  què   permeti   qualificar objectivament l’alumnat 

segons els criteris emprats. 

 Els resultats de les competències adquirides en les diferents pràctiques dels 

procediments curriculars. 
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 Com  a  complement  de  l’apartat  anterior,  i  de  forma separada però 

complementària, també s’hauran d’establir criteris dels aspectes actitudinals de la 

programació per establir la qualificació del crèdit o unitat formativa. 

 Els  professorat mostrarà a l’alumnat les seves proves  escrites  i els  seus treballs 

corregits, facilitant-los els aclariments sobre la qualificació i les orientacions per a la 

millora del procés d'aprenentatge. 

 

PERÍODES D’AVALUACIÓ 

Cada curs tindrà tres períodes d’avaluació, els qual tindran certa coincidència amb els 

tres trimestres del curs acadèmic. Es procurarà que cada avaluació tingui, com a 

durada, una distribució homogènia quant al nombre de setmanes lectives. 

Finalitzada la tercera avaluació es procedirà en junta d’avaluació a l’avaluació 

ordinària i qualificació del curs. Posteriorment es realitzarà l’avaluació extraordinària. 

RECUPERACIÓ 

El professorat haurà d’establir sistemes de recuperació que figuraran en la programació 

i que seran coneguts per l’alumnat. Els esmentats sistemes de recuperació no s'han de 

fer obligatòriament per mitjà d'un examen, tot i que haurà de comprendre els tres 

períodes d’avaluació. 

Sistema extraordinari de recuperació: Es notificarà un calendari de dates i horaris en que 

l’alumnat haurà de realitzar les proves d’avaluació dels continguts i/o procediments que 

estableixin les respectives programacions dels crèdits o unitats formatives afectats. 

 

AVALUACIÓ INICIAL 

S’ha de considerar que, excepte els repetidors, tots l’alumnat de CAI i IDMN s’incorporen 

de nou al centre o al cicle. Es tindrà especial atenció a l’avaluació inicial per detectar 

el grau d’assoliment de l’alumnat en aspectes bàsics d’aprenentatge i de domini de 

continguts de diferents matèries estructurals. 

 

AVALUACIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES 

L’alumnat disposa com a màxim de quatre possibilitats o convocatòries al llarg de tres 

cursos, per superar cadascun dels crèdits o unitats formatives dels cicles, llevat de l’FCT 

en què tant sols en disposen de dos. 

 

LA JUNTA D’AVALUACIÓ 

 Formen part de la junta d’avaluació la totalitat del professorat que imparteixen 

classe a un grup determinat d’alumnat. 
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 El/la tutor/a lliurarà a la resta del professorat la informació obtinguda durant el 

període  de  cada  avaluació. 

 Anàlisi del grup classe: S’analitzaran les característiques del grup, els resultats per 

crèdits o unitats formatives, l’alumnat amb dificultats i altres aspectes que a criteri 

del tutor/a o del professorat siguin rellevants. 

 El/la tutor/a recollirà en l’acta la informació i els acords presos per la Junta 

d’Avaluació en cadascun dels punts tractats. 

 

OBJECTIUS DE LES JUNTES D’AVALUACIÓ 

 Proposar  actuacions per corregir les  deficiències  observades  en  el  procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 Valorar el grau d’assoliment per part de l’alumnat dels objectius terminals de les 

unitats formatives o crèdits impartits durant el període d’avaluació. 

 Valorar el grau d’assoliment per part de l’alumnat dels objectius generals del cicle 

formatiu. 

 Qualificar l’alumnat amb relació a les unitats formatives o crèdits finalitzats i als 

mòduls corresponents. 

 Valorar la programació desenvolupada al llarg del període d’avaluació i proposar, 

si s’escau, actuacions correctores en el procés d’aprenentatge. 

 

LLIURAMENT DE LES BUTLLETES DE QUALIFICACIONS 

 Trimestralment es generarà a la plataforma educativa Alexia la butlleta de 

qualificació que també es lliurarà directament a l’alumnat, via tutor/a, perquè 

aquest la lliuri als seus pares o mares si és menor d’edat. En tot cas,  l’alumnat menors 

d’edat hauran de retornar el justificant de recepció de les qualificacions signat pel 

pare/mare. 

L’alumnat major d’edat, una vegada hagi signat el justificant de recepció, l’haurà 

de retornar al tutor/a. El tutor/a vetllarà per la eficàcia de tot el procés. 

 El tutor/a, després de cada sessió d’avaluació, informarà l’alumnat sobre el seu 

aprofitament acadèmic i de la marxa del procés educatiu, i quan es donin 

circumstàncies que ho aconsellin, informarà als pares/mares. 

 

RECLAMACIONS DE LES QUALIFICACIONS 

Les reclamacions motivades per les avaluacions parcials o les obtingudes al llarg del 

curs, si no es resolen directament entre el professorat i l’alumnat afectat, es presentaran 

per escrit davant el/la tutor/a corresponent, el qual parlarà en primer lloc amb el 

professorat relacionat amb la reclamació. 
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En cas que el professorat afectat mantingui la mateixa decisió, el/la tutor/a la traslladarà 

al departament corresponent per tal que pugui ser objecte d’estudi amb la 

col·laboració del professorat afectat. 

En  el  supòsit  que  desprès  dels  oportuns  aclariments,  revisions  i  estudis  dels  fets, 

existeixi  desacord  amb  la  qualificació  obtinguda  en  alguna  avaluació  parcial  o 

qualificació  al  llarg  del  curs,  la  resolució  definitiva  correspondrà  al  professorat. 

El  procés  de  reclamació  motivada  per  les  qualificacions  finals  és  el següent: 

 Per a  cada  una  de les qualificacions  finals  el centre  establirà  un  dia  en  què  el 

professorat estudiarà i resoldrà les reclamacions. 

 Si l’alumnat no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació a la 

directora. 

 Si la reclamació és acceptada pel professorat, l’alumnat haurà de  justificar de 

forma coherent  els motius. 

 La resolució que la directora del centre doni a la reclamació es podrà recórrer 

davant la Direcció general de Formació Professional i d’Educació  Permanent en el 

cas d’ensenyaments de formació professional específica, en escrit recurrent 

presentat al Departament d’Educació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



escolaedgar+  formació professional des de 1980 

 
 

Normativa d’organització i funcionament del centre  30 

QUALIFICACIONS DE CRÈDITS, UNITATS FORMATIVES I MÒDULS 

 

QUALIFICACIONS CRÈDITS I MÒDULS CAI (LOGSE) 

La qualificació final dels crèdits i mòduls lectius es valorarà de l’1 al 10, sense decimals. 

Es considera positiva la qualificació igual o superior a 5 i negativa la inferior a 5.  

El crèdit de formació en centres de treball, es valorarà com Apte/a o No Apte/a. A més 

es farà la valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals 

indicant Molt bona, Bona o Suficient en el cas d’FCT Apte/a i de Passiva o Negativa en 

el cas de No Apte/a. 

 

NOTA GLOBAL CAI (LOGSE) 

La nota global del CFM LOGSE de Cures Auxiliars d’Infermeria s’expressa amb dues xifres 

decimals. 

El càlcul de la qualificació global del cicle es realitzarà fent la mitjana ponderada dels 

crèdits que formen part dels diferents mòduls. 

La qualificació del mòdul s’expressa de l’1 al 10 sense decimals. 

Per tal que la qualificació del mòdul sigui positiva, caldrà que la qualificació de tots els 

crèdits de què es composa sigui positiva. 

Els crèdits convalidats o exempts no intervenen en el càlcul de la qualificació final de 

cicle. 

La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls.  

Els crèdits i els mòduls professionals se superen amb una qualificació mínima de 5 punts. 

 

QUALIFICACIONS UNITATS FORMATIVES I MÒDULS IDMN (LOE) 

La qualificació final de les unitats formatives i els mòduls lectius es valorarà de l’1 al 10, 

sense decimals. 

Es considera positiva la qualificació igual o superior a 5 i negativa la inferior a 5.  

El crèdit de formació en centres de treball, es valorarà com Apte/a o No Apte/a.  A més 

es farà la valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals 

indicant Molt bona, Bona o Suficient en el cas d’FCT Apte/a i de Passiva o Negativa en 

el cas de No Apte/a. 

NOTA GLOBAL IDMN (LOE) 

La nota global del CFS LOE d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear s’expressa 

amb dos i també amb tres xifres decimals a efectes de l’accés a la universitat. 

El càlcul de la qualificació global del cicle es realitzarà fent la mitjana ponderada de les  

unitats formatives que formen part dels diferents mòduls. 
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La qualificació del mòdul s’expressa de l’1 al 10 sense decimals. 

Per tal que la qualificació del mòdul sigui positiva, caldrà que la qualificació de totes les 

unitats formatives de què es composa sigui positiva. 

Les unitats formatives o mòduls convalidats es qualifiquen amb un 5 en el càlcul de la 

qualificació final de cicle. 

La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls.  

Les unitats formatives  i els mòduls professionals se superen amb una qualificació mínima 

de 5 punts. 
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CONVALIDACIONS DE CRÈDITS I/O UNITATS FORMATIVES 

A l’inici del curs, l'alumnat pot tramitar la convalidació d'unitats formatives o crèdits 

aportant la sol·licitud complimentada i la documentació oficial acreditativa dels estudis 

cursats. 

Depenent de l’entitat que resol les convalidacions podem diferenciar:  

• Convalidacions directes: Resoltes pel Centre Educatiu. 

• Convalidacions singulars: Resoltes pel Departament d'Educació. 

 

EFECTES CONVALIDACIÓ CAI (CICLE LOGSE) 

La convalidació de crèdits o mòduls als títols LOGSE s’indicarà com a convalidat i no es 

tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle. 

 

EFECTES CONVALIDACIÓ IDMN (CICLE LOE) 

La convalidació de les unitats formatives o mòduls als títols LOE s’indicarà amb la nota 

numèrica 5 i es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle. 
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FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 

L’FCT són les pràctiques formatives no laborals que l’alumnat realitza als centres de 

treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen el centre docent i 

l’empresa. 

La durada de l’FCT és la que s’estableix al disseny curricular de cada cicle formatiu: 

• 410 hores per al CFM LOGSE 1601 de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria. 

• 581 hores per al CFS LOE SAI0 de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i 

Medicina Nuclear. 

 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE LES PLACES DE PRÀCTIQUES  

Tal com s’informa a l’alumnat en el moment de la matriculació, l’escola disposa de 

places limitades per realitzar les pràctiques. Aquest fet implica que l’assignació 

d’aquestes  places es faci seguint un sistema de baremació que permeti decidir de 

manera justa l’alumnat que realitzarà pràctiques en cada moment (principalment en el 

cas dels grups de matí). 

El Claustre de professorat decidirà en comissió si un/a alumne/a s’incorpora a l’empresa 

a fer pràctiques atenent tant a requisits actitudinals com acadèmics. 

• ACTITUD: es prioritzarà l’alumnat que sigui responsable, mantingui en tot moment un 

bon aspecte i higiene adequada, no faci faltes d’assistència, no hagi estat 

amonestat amb propostes de millora o expulsions,... 

• RENDIMENT ACADÈMIC: es prioritzarà l’alumnat amb bons resultats acadèmics. 

Podrà iniciar la Formació en Centres de Treball: 

 L’alumnat que hagi assolit l’avaluació positiva de tots els crèdits/mòduls professionals 

cursats fins al moment d’iniciar-la. 

 L’alumnat que tot i no haver superat tots els crèdits/mòduls professionals, tingui 

possibilitats raonables de recuperació i sigui previsible que pugui obtenir 

aprofitament de l’FCT.  

A mes, l’escola garantirà que l’alumnat rebi formació en prevenció de riscos laborals i 

protecció de dades personals abans de començar les pràctiques en empresa. 

 

EXEMPCIONS FCT 

La Formació en Centres de Treball és un crèdit o mòdul professional essencial en la 

formació de l’alumne, ja que preveu dos grans objectius bàsics: 

• Completar l’adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu 

(objectiu de qualificació professional) 

• Facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral (objectiu d’inserció laboral). 
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En el cas que l’alumne o alumna acrediti haver assolit els objectius bàsics de manera 

parcial o total mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total o parcial 

de les pràctiques. No es poden sumar dues exempcions parcials. 

L’alumnat que així ho vulgui pot sol·licitar l’exempció de l’FCT, adjuntant la 

documentació corresponent en el període establert per l’escola. Aquest període es 

publica cada any a la normativa d’inici de curs. 

 

EXEMPCIÓ TOTAL FCT 

L’exempció del total de les hores del crèdit o mòdul professional del cicle formatiu, 

s’atorga si l’alumne o alumna acredita l’experiència professional corresponent a un 

nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de 

treball. Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb el perfil professional i de treball 

i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 

 

EXEMPCIONS PARCIALS FCT 

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle formatiu, 

s’atorga si l’alumne o alumna acredita l’experiència professional corresponent a un 

nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres 

de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i 

llocs de treball del cicle formatiu. 

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle formatiu, s’atorga 

si l’alumne o alumna acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. 

S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques 

del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció. 

 

NORMATIVA FCT 

 

ASSISTÈNCIA A PRÀCTIQUES 

 L’assistència a pràctiques és OBLIGATÒRIA per superar satisfactòriament el crèdit de 

Formació en Centres de Treball. 

 L’alumnat ha de lliurar setmanalment la graella de control d’assistència a l’empresa 

i a l’escola. 

 No es pot assistir a les pràctiques i faltar a l’escola, ni al revés. 

 Amb més de 3 faltes d’assistència l’alumnat pot perdre el dret a ser avaluat. La 

decisió final al respecte de cada cas serà presa per part de l’equip directiu i tutors i 

tutores de FCT. 
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PUNTUALITAT A LES EMPRESES 

 Cal ser PUNTUAL. S’ha d’arribar a l’empresa amb temps suficient per estar a l’hora 

fixada al lloc de pràctiques. 

 També cal ser puntual al final de la jornada.  

NORMES GENERALS  

 Abans de l’inici de les pràctiques, l’alumnat haurà d’aportar el certificat negatiu de 

delictes de naturalesa sexual, d’acord amb el que estableix la llei de protecció a la 

infància i l’adolescència. 

 No es permet la sortida del centre de treball durant les pràctiques. 

 En jornades de 4 hores de pràctiques, l’alumnat no té dret a descans. En cas que 

l’empresa ho autoritzi, l’alumnat no s’agruparà per realitzar-lo. 

 En cas de punxada accidental, és molt important comunicar-ho immediatament a 

l’empresa i a l’escola per iniciar el protocol d’actuació previst en aquests casos. 

 Utilitzar guants només en cas que hi hagi possibilitat de contacte amb fluids 

corporals. 

 NO ES POT UTILITZAR EL MÒBIL durant la jornada de pràctiques. 

 

NORMES DE CONDUCTA DE L’ALUMNAT 

 Cal tenir un comportament professional i adequat tant a l’interior de l’empresa com 

al voltant d’aquesta (Alerta a l’entrada i sortida de les pràctiques!!!) 

 L’alumnat ha de respectar la confidencialitat de les dades personals a les que tingui 

accés. Per aquesta raó, l’alumnat signa un document de confidencialitat que el 

compromet a no desvetllar cap informació referent als pacients o l’empresa. (Alerta 

amb les xarxes socials!!!) 

 Cal mostrar iniciativa i ganes d’aprendre. L’actitud és essencial pel bon aprofitament 

de les pràctiques. també és important no ser mai prepotent. 

 L’alumnat ha de ser prudent en tot moment en les seves actuacions i comentaris a 

l’empresa (també a l’entrada i sortida de l’empresa, als vestuaris,…) 

 Cal mostrar respecte tractant de vostè als/les pacients i metges/metgesses. 

 L’alumnat s’expressarà amb correcció, preferentment en català o en l’idioma en 

què s’expressi l’usuari, i no aixecarà mai la veu. 

 Cal Utilitzar la terminologia sanitària que s’aprèn a l’escola. 

 L’alumnat procurarà mantenir una comunicació fluïda amb el/la tutor/a de 

pràctiques de l’escola. En cas de tenir alguna dificultat o problema s’haurà 

d’adreçar a l’escola. 

 Cal que l’alumnat sigui conscient de la situació que es viu actualment al món sanitari 

i estigui a l’alçada de les circumstàncies. 
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NORMES REFERENTS A LA IMATGE PERSONAL 

• La higiene correcta de l’alumnat en pràctiques es considera quelcom 

imprescindible. Les persones fumadores han de tenir especial cura amb l’alè. 

• L’alumnat ha de disposar de l’uniforme professional amb el logotip de l’escola des 

de l’inici de les pràctiques.  

• El vestuari de carrer, pentinat, maquillatge i l’aspecte en general han de ser discrets 

i adequats. 

• El cabell llarg s’ha de portar sempre recollit. 

• Les ungles s’han de portar curtes, netes i sense pintar. 

• Per prevenció de riscos, a les pràctiques s’ha de prescindir d’anells, braçalets, 

rellotges de canell, arracades voluminoses, pírcings,… 

• En cas de tenir ferides cutànies, s’han de portar desinfectades i tapades amb apòsits. 

 

INCOMPLIMENT NORMATIVA O COMPORTAMENT INADEQUAT A LES PRÀCTIQUES 

L’incompliment de la normativa o el comportament inadequat de l’alumnat en 

pràctiques suposarà la redacció d’un informe de millora (IM) per part del seu tutor/a on 

s’exposaran els detalls de les actuacions que s’han de corregir. Aquest document escrit 

es lliurarà a l’alumne/a i s’haurà de retornar a l’escola signat per l’alumnat emancipat o 

la família.  

En cas de comportaments greus i/o molt greus s’aplicaran les mesures indicades a 

continuació: 

 

ES CONSIDEREN COMPORTAMENTS INADEQUATS GREUS PER PART DE L’ALUMNAT EN 

PRÀCTIQUES: 

• No atendre o fer cas omís dels comunicats rebuts al correu electrònic corporatiu o 

través del classroom de pràctiques. 

• No complir el protocol establert d’avís de les faltes d’assistència a pràctiques.  

• Gestionar incorrectament les dificultats que es puguin presentar a les pràctiques.  

• No informar a l’escola de qualsevol incidència que es produeixi a les pràctiques.  

• Faltes de puntualitat. 

• No assistir a l’escola durant el període de pràctiques (en cas d’alumnat repetidor). 

• No utilitzar l’uniforme de l‘escola (excepte quan l’empresa ho determini). 

• Higiene incorrecta de l’alumnat que provoqui queixes per part de l’empresa. 

• Incompliment de les obligacions de l’alumnat respecte l’aplicació qBID. 

• No segellar setmanalment la graella de control d’assistència a pràctiques. 
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ACTUACIÓ EN CAS DE COMPORTAMENT INADEQUAT GREU: 

• L’alumnat rebrà el corresponent Informe de Millora (IM) escrit que haurà de retornar 

signat (alumnat emancipat o família). 

• L’alumne/a haurà d’assistir a l’escola durant 3 dies de 14 a 15 hores per realitzar els 

treballs encomanats pel claustre de professorat, a fi i efecte d’evitar la reincidència 

en la conducta inadequada. 

• L’acumulació de dos informes de millora implicarà La valoració negativa del període 

de pràctiques. En aquest cas, l’alumne/a perdrà la preferència per realitzar l’FCT i 

s’haurà de matricular al curs següent per recuperar les pràctiques suspeses. 

 

ES CONSIDEREN COMPORTAMENTS INADEQUATS MOLT GREUS PER PART DE L’ALUMNAT 

EN PRÀCTIQUES: 

 No atendre o fer cas omís dels comunicats urgents rebuts al correu electrònic 

corporatiu o través del classroom de pràctiques. 

 Incompliment de les normes sobre gestió de la Covid a l’empresa. 

 Incompliment de la planificació de pràctiques pactada amb l’escola (inclou 

finalització anticipada unilateral per part de l’alumnat) 

 Faltes de puntualitat reiterades. 

 Parlar directament amb l’empresa sense comunicació i permís previ del tutor o la 

tutora de l’escola, en cas de problemes a les pràctiques. 

 Implicació directa de les famílies a l’empresa (Qualsevol contacte amb els centres 

de pràctiques s’ha de fer a través de l’escola. Les famílies no poden dirigir-se o trucar 

directament a les empreses) 

 Realitzar accions imprudents o irresponsables a les pràctiques que comportin risc per 

altres persones (no seguir les normes de prevenció de caiguda dels usuaris, manipular 

incorrectament el material potencialment contagiós, errors en l’administració de la 

dieta…) 

 Utilitzar el telèfon mòbil durant la jornada de pràctiques. 

 No garantir la confidencialitat de dades dels usuaris i/o les empreses. (Inclou la 

divulgació d’informació en xarxes socials, fer comentaris a persones alienes a 

l’empresa,…) L’alumnat ha de tenir present que, en casos greus, poden derivar-se 

responsabilitats civils i penals quan les seves accions afectin l’esfera d’intimitat de 

tercers. 

 Realitzar fotografies o vídeos a l’interior o al voltant de l’empresa.  

 Mostrar actituds inadequades davant la valoració de les pràctiques per part dels 

formadors o formadores de l’empresa: No acceptar les crítiques constructives o 

correccions que es puguin realitzar, menysprear la professió,... 
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ACTUACIÓ EN CAS DE COMPORTAMENT INADEQUAT MOLT GREU: 

• Suspensió immediata de l’acord de pràctiques. 

• Avaluació negativa del període en curs de Formació en Centres de Treball. 

• L’alumnat i/o la família rebran l’Informe escrit amb els detalls del comportament que 

ha causat la suspensió de l’acord i l’avaluació negativa. Aquest informe s’haurà de 

retornar al tutor o la tutora degudament signat (per l’alumne/a emancipat o per  la 

família). 

• En aquest cas, l’alumne/a perdrà la preferència per realitzar l’FCT i s’haurà de 

matricular al curs següent per recuperar les pràctiques suspeses. 

• En casos d’incompliment molt greu de la normativa, el claustre de professorat es 

reserva l’opció de suspendre definitivament les pràctiques d l’alumne/a, sense opció 

de repetir-les. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORDINÀRIES 

Són aquelles de duració màxima d’un dia i realitzades per un grup i el seu professorat, 

com ara visites a museus, sortides culturals i de dinàmica de grup, tallers d’activitats al 

llarg del curs, festes de fi de curs,  viatges de fi de curs, etc. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Es consideraran activitats complementàries, amb independència que es facin dins o 

fora del recinte del Centre, aquelles activitats lligades al currículum de l’estudiant i que 

per tant, reforcen i complementen l’activitat a l’aula i el procés d’ensenyament 

aprenentatge. 

L’Escola Edgar organitza una sèrie de tallers que imparteixen professorat del centre, com 

taller de gerontologia, taller de psicogeriatria, curs de tècniques d’estudi, curs 

d’orientació professional i recerca de feina, taller de vida saludable, taller de prevenció 

d’alcoholisme, etc. 

Durant  el  mes  de  setembre, el claustre de professorat farà una proposta de previsió 

d’activitats extraescolars i complementàries que realitzaran al llarg del curs.  

La programacions inclouran  els  objectius  de  les  activitats,  grups  afectats, distribució  

per  trimestres  i previsió d’acompanyants. 

 

L’ALUMNAT EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 

La participació de les activitats programades complementàries o extraescolars tindrà la 

consideració d’activitat lectiva per a l’alumnat, ja que aquestes responen a objectius 

pedagògics o de programació didàctica, llevat de la negativa dels pares o mares de 

l’alumnat en cas que aquests siguin menors d’edat. 

L’alumnat menor d’edat que participi en activitats fora del centre necessitarà 

l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. 

 

PAGAMENT DEL COST DE LES ACTIVITATS 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CAI 

Degut al fet de ser l’Escola Edgar un centre concertat pel Departament d’Ensenyament, 

el pagament de les activitats complementàries programades al CFM Cures Auxiliars 

d’Infermeria, estarà sempre marcat per les directrius que el Departament 

d’Ensenyament autoritza i aprova el Consell Escolar. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

L’alumnat que participi en les sortides haurà d’assumir la totalitat de les despeses 

originades (transport, manutenció, entrades a museus, etc.) 

 

COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES 

Les activitats que es realitzin fora del recinte escolar es comunicaran per correu 

electrònic a les famílies a través a través de la plataforma Alèxia o  es lliurarà a l’alumnat 

amb antelació suficient. 

La circular inclourà informació sobre els objectius que es pretenen amb l’activitat, l lloc 

on es realitzarà, el mitjà de transport, les despeses i la durada prevista. 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL CENTRE 
 

La política de protecció de dades és el conjunt de mesures tècniques i organitzatives 

que s'apliquen a l’escola per assegurar la disponibilitat, l'accés, la integritat, 

l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, les informacions i els 

serveis que es gestionen i el tractament. 

En aquests aspectes, l’escola segueix les indicacions de l’empresa ASPRODAT, SL en el 

tractament i custodia de les dades. 

En relació a l’alumnat, l’escola Informa a la matrícula de l’abast del tractament de les 

seves dades personals i recull el consentiment de manera prèvia al tractament quan és  

necessari. 

 


