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0. Principis basics

El reglament de règim interior és el conjunt d'objectius, principis i normes amb què es
regula  el  funcionament  del  centre  i  les  relacions  humanes  dels  membres  de  la  comunitat
educativa. Es tracta d'un instrument necessari per tal de potenciar els nostres trets d'identitat com
a centre, inclosos en el Projecte Educatiu. 

El marc de referència legal d'aquest reglament el constitueixen el Decret 39/2008 del
Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  "sobre  la  convivència  en  els  centres  docents  no
universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares,
tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis", i l'Ordre 62/2014, del 28 de
juliol, per què s'actualitza la normativa que regula l'elaboració de plans de convivència en els
centres  educatius  de  la  Comunitat  Valenciana  i  s'estableixen  els  protocols  d'actuació  i
intervenció davant de suposats de violència escolar. A més, pel que fa a les obligacions del
professorat, la Llei de la Funció Pública i les ordres i les resolucions que la desenvolupen i altres
disposicions legals contingudes en el Projecte Educatiu, com les que es refereixen a l'autoritat
del professorat, Llei 15/2010, del 3 de desembre, de l Generalitat, d'Autoritat del professorat.

A més,  segons indica  l'Ordre 26/2016,  del  13 de juny de la  Conselleria  d'Educació,
Investigació,  Cultura i  Esport,  per la qual es regula el  programa de reutilització,  reposició i
renovació de llibres de text i material curricular a través dels bancs de llibres, aquest document
conté les normes d'utilització i conservació dels llibres cedits a l'alumnat en règim de préstec.

També s'hi  inclou  la  composició  i  les  competències  de la  Comissió  de Convivència
segons s'estableix en l'Ordre 62/2014 del 28de juliol de la Conselleria que regula l'elaboració
dels plans de convivència.

El reglament  de règim interior s'ha d'entendre com la concreció dels objectius  i  dels
principis que regeixen el centre docent i que pretenen la millora d'un servei educatiu basat en
l'exercici de la solidaritat i el respecte a les persones, a les instal·lacions del centre en particular i
als béns col·lectius, socials, culturals i mediambientals en general.
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I. Estructura organitzativa del centre

1. Òrgans de govern

Vigilaran que les activitats del centre es desenvolupen d'acord amb els principis i valors
inclosos en aquest document i en la legislació vigent, en especial el Decret 234/1997, del 2 de
setembre, del Govern Valencià (DOGV de 8-9-1997) pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i
Funcional dels instituts d'educació secundària.

Constitueixen l'equip directiu del centre i treballen de manera coordinada en l'exercici de
les seues funcions. Aquests són:

a) Direcció.
b) Vicedirecció.
c) Cap d'Estudis.
d) Secretaria.

Òrgans Col·legiats

Són els òrgans de participació dels diferents sectors  de la comunitat educativa. Aquests
òrgans són:

a) El Consell Escolar
b) El Claustre de Professors

Dins del Consell Escolar es constituiran les comissions següents de: convivència, tutoria i
orientació, econòmica, menjador i cantina, permanent i coordinació pedagògica.

Òrgans de Coordinació Docent

a) Departament d'Orientació Didàctica
b) Departaments Didàctics
c) Comissió de Coordinació Pedagògica
d) Comissió de Coordinació Pedagògica
e) Coordinació d'ESO

2. Consell de Delegats d'Alumnes (funcions especificades al punt 3)

3. Associacions de Pares i Mares d'Alumnes
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II. Drets i Deures de l'Alumnat

1. Drets a la formació integral

Tot l’alumnat del centre té dret:

a) A rebre formació sobre els drets i llibertats fonamentals i sobre l'exercici de la tolerància i la
llibertat dins dels principis  inclosos en la normativa internacional, la Constitució espanyola
i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

b) A  l'adquisició  d'hàbits  de  treball  intel·lectual,  de  coneixements  científics,  tècnics,
humanístics, històrics i estètics i d'ús de les tecnologies de la informació.

c) A la  formació  universal  de la  persona i  el  coneixement  del  seu entorn social  i  cultural
immediat:  llengües, història, geografia, cultura i  realitat de la Comunitat Valenciana

d) A la formació en la igualtat entre hòmens i dones
e) A la formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya i de la comunitat a

què pertanyen,  d'acord amb el  que estableix  la LLOE i  la  Llei  d'Ús i  Ensenyament  del
Valencià.

f) Que  la  seua  dedicació,  esforç  i  rendiment  escolar  siguen  valorats  i  reconeguts  amb
objectivitat.

g) A rebre tota la informació que sol·licite sobre la legislació educativa i d'altres assumptes
d'interés general.

h) A l'orientació escolar i professional. De manera especial es procurarà l'orientació escolar i
professional de l'alumnat amb dificultats físiques o psíquiques o amb mancances socials o
culturals.

i) Que se'n respecten la llibertat de consciència i les conviccions religioses, ètiques, morals i
ideològiques, d'acord amb la Constitució.

 L'exercici d'aquest dret es garantirà per mitjà de:

a) El foment de la capacitat i l'actitud crítica, que faça possible la realització d'opcions de presa
de consciència en llibertat.

b) Un  ensenyament  basat  en  criteris  objectius  que  excloguen  qualsevol  manipulació
propagandística o ideològica,  sense perjuí  de la  llibertat  d'expressió,  que s'exercirà  en els
termes previstos a l'ordenament jurídic.

El centre està obligat a mantenir la intimitat sobre tota aquella informació relativa a les
circumstàncies personals i familiars de l'alumne/a. 

Tots els membres de la comunitat educativa tenen dret al respecte de la seua integritat
física, psíquica i moral, i de la seua identitat, intimitat i dignitat personals.

2 Dret de participació

 L'alumnat té dret a participar en la vida, el funcionament i la gestió de l'institut a través dels
seus representants en el Consell Escolar.

 L'alumnat té dret a associar-se i crear associacions d'alumnes.
 L'alumnat té dret a reunir-se en el centre per tractar assumptes relacionats amb la seua vida i

amb  la  vida  acadèmica.  La  direcció  facilitarà  la  utilització  dels  locals  necessaris  per
garantir l'exercici d'aquest dret, sempre que s'assegure el normal desenvolupament de les
activitats acadèmiques així com el respecte a les instal·lacions del centre. 

 L’alumnat té dret a la constitució d'un Consell de Delegats, òrgan que es regeix per les bases
de funcionament següents:

a) Està integrat per representants de l'alumnat dels grups classe, pels seus representants en
el Consell Escolar i, en cas d’haver-ne, per dos membres de l'associació d'alumnes del
centre.
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b) El Consell de Delegats podrà reunir-se en plenari o, quan la naturalesa dels assumptes a
tractar ho requeresca, en comissions que reunesquen els delegats i subdelegats d'un curs
o d'una de les etapes educatives que s'imparteixen en el centre. El Consell de Delegats
podrà ser convocat per un o més d’un dels  seus membres o per la direcció, vicedirecció
o direcció d'estudis.

c) Cada  grup-classe  elegirà  per  sufragi  directe  i  secret,   per  majoria  simple,  al
començament del curs escolar,  un delegat i un subdelegat que formaran part del consell
de delegats.

d) Les eleccions a delegats seran organitzades i  convocades per la direcció d'estudis en
col·laboració  amb els  tutors  dels  grups,  els  representants  de l'alumnat  en  el  Consell
Escolar i les associacions d'alumnes, si n'hi haguera.

 El Consell de Delegats tindrà les funcions següents:
a) Elevar  a  l'equip  directiu  propostes  per  a  la  revisió  del  projecte  educatiu  i  per  a

l'elaboració la programació general anual.
b) Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes de cada

grup.
c) Rebre informació dels representants dels alumnes en el Consell Escolar sobre els temes

que s’hi tracten.
d) Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o quan aquest ho sol·licite.
e) Informar els estudiants de les activitats del Consell, ja siga per escrit o bé publicant-ho en

el tauler d'anuncis. 
f) Elaborar propostes de modificació del pla de convivència o d’aquest  reglament, dins de

l'àmbit de les seues competències
g) Formular propostes de criteris per a l'elaboració dels horaris de les activitats docents i de

les extraescolars.
h) Debatre els assumptes, amb informació prèvia, que haja de tractar el Consell Escolar en

l'àmbit de la seua competència i dur als seus representants  propostes de resolució.
i) Quan ho sol·licite, el Consell de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltat pels

òrgans de govern i de coordinació del centre en els assumptes que, per la seua naturalesa,
requeresquen  la  seua  audiència,  especialment  en  allò  referit  a:  celebració  de  proves
d'exàmens, establiment i desenvolupament d'activitats culturals, recreatives i esportives,
al·legacions i reclamacions sobre l'objectivitat  en la valoració del rendiment acadèmic de
l'alumnat i d'altres actuacions i decisions que afecten de manera específica l'alumnat.

 Els membres del Consell de Delegats no podran ser sancionats per l'exercici de llurs funcions.
 Són competències dels delegats/des i subdelegats/es de grup les següents:

a) Ser portantveus i representants del seu grup davant la resta de la comunitat escolar.
b) Servir d'intermediaris en totes aquelles situacions i conflictes que es produesquen en el

grup-classe.
c) Arreplegar totes les iniciatives tendents a millorar l'entorn físic de la classe i el clima

adient per a l'exercici de l'ensenyament-aprenentatge.
d) Elaborar i posar al dia el calendari d'exàmens del grup i procurar la seua exposició al

tauler d'anuncis de l'aula.
e) Ser membres actius del Consell de Delegats.
f) Transmetre al grup les decisions preses en el consell de Delegats, així com informar dels

assumptes relacionats amb l'organització i el funcionament general del centre.
g) El delegat podrà ser oït quan s’obriguen expedients disciplinaris a alumnes del seu grup i

quan es generen conflictes en el grup-classe.
h) Participar  en  les  avaluacions  ordinàries,  a  la  fase  on  s'exposen les  conclusions  i  les

anàlisis globals  del funcionament del grup a fi de fer arribar a la junta avaluadora les
opinions del grup i contribuir a un millor coneixement de la problemàtica de la classe.

i) Els delegats i subdelegats poden perdre llur representativitat  i  ésser destituïts  quan es
donen els supòsits següents:
◦ Per faltes reiterades d'assistència a les reunions del Consell de Delegats.
◦ Per la majoria absoluta de l'alumnat del grup que els va elegir, previ informe raonat

adreçat  al  tutor  o  tutora.  En  aquest  cas  es  procedirà  a  la  convocatòria  de  noves
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eleccions en un termini de 15 dies. 
◦ Per dimissió o renúncia al càrrec, prèvia comunicació al grup i notificació escrita al

professor tutor.

3. Deures de l'Alumnat

L'estudi  constitueix  un  deure  bàsic  de  l'alumnat.  Aquest  deure  es  reflecteix  en  les
obligacions següents:

a) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys i companyes.
b) Tindre una actitud activa, participativa i atenta en classe sense interrompre ni alterar el
seu funcionament.
c) Assistir al centre amb l'equipament i el material necessari per poder participar activament
en el desenvolupament de les classes.
d) Respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre escolar.
e) Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva.
f) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seues funcions.
g) Respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal·lacions del centre.
h) Respectar l'exercici  dels  drets  i  de les llibertats  de tots  els  membres de la comunitat
educativa.
i) Respectar la identitat,  la integritat,  la dignitat i la intimitat  de tots els membres de la
comunitat educativa.
j) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, llengua,
raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
k) Acomplir les normes de seguretat, salut i higiene, i considerar expressament la prohibició
de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents i psicotròpics.
l) Utilitzar l'equipament informàtic, software i comunicacions del centre, inclòs Internet,
amb una finalitat exclusivament educativa.
m) Respectar el que estableix el reglament de règim interior del centre pel que fa als usos i
prohibicions  en  la  utilització  de  les  noves  tecnologies  (telèfons  mòbils,  aparells
reproductors, videojocs, etc.), tant en l'activitat acadèmica com quan no estiguen al servei
dels fins educatius establerts en el projecte educatiu del centre.
n) Respectar les normes d'utilització dels llibres de text i del material curricular cedits en
règim de préstec.
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III. Tutoria, Avaluacions i Promoció

1. Tutoria.

El servei de tutoria escolar, tant a nivell individual com en grup, és un dret de l'alumnat i
una eina fonamental de treball per al centre, que farà servir dues línies complementàries d'acció
tutorial: el professor-tutor i el Departament d'Orientació. L'acció dels tutors està coordinada per
el/la  Cap  d'estudis  amb  la  participació  del  coordinador  de  secundària  i  del  departament
d'Orientació.

El grup de tutors del mateix cicle constituirà la Comissió de Tutors. El tutor té el deure
de participar en les reunions de la Comissió de Tutors que convoque la Direcció d'Estudis.

El professor-tutor té com a principals les funcions següents:

a) Actuar com a intermediari directe entre l'alumnat del grup-classe i els seus professors, i
entre el grup i els òrgans unipersonals i col·legiats del centre.
b) Facilitar la integració de l'alumnat en el grup i fomentar el desenvolupament d'actituds
participatives. És l'encarregat, junt amb el grup, de fer el seguiment, tant de l'aprofitament
de l'activitat docent com de la conservació de l'aula i de la participació del grup en la vida
del centre.
c)  Difondre  en  el  grup-classe,  durant  les  primeres  setmanes  del  curs,  tant  el  pla  de
convivència com aquest reglament.
d) Coordinar l’elaboració de normes d'aula inspirades en el  pla de convivència i  en el
present reglament.
e)  Estar  atent,  durant  el  curs,  a  la  detecció  de  qualsevol  tipus  de  problemes  que  es
presenten en el grup. Orientarà adequadament els seus alumnes a una solució  pacífica i
negociada dels problemes que estiga d'acord amb el decret de drets i deures de l'alumnat  i
amb aquest reglament.
f) Analitzar amb els  seus alumnes,  abans de les sessions d'avaluació,  la trajectòria del
grup, al llarg del període que comprén l'avaluació.
g) Obtindre de l’alumne i  dels seus pares tota aquella informació complementària  que
puga ser d’interès per a la presa de decisions en la sessió d’avaluació final.
h) Actuar  com a president de la junta d'avaluació on aportarà la seua anàlisi dels resultats
individuals i col·lectius, arreplegarà les conclusions i les mesures que s'hagen adoptat i les
transmetrà al grup.
i) Actuar, en primera instància, en els conflictes de caràcter disciplinari que, individual o
col·lectivament, afecten el grup, a fi de tractar de resoldre'ls.
j) Informar els pares o tutors legals dels alumnes del seu grup, al començament del curs
escolar, dels objectius, dels programes escolars i dels criteris d'avaluació i promoció, així
com al llarg del curs de tot allò que els concernisca. Així mateix, comunicarà tant les faltes
d'assistència  com les  qualificacions  obtingudes  en  cada  període  d'avaluació.  Els  pares
podran sol·licitar del tutor, en les hores previstes a aquest efecte en el seu horari personal,
informació sobre el rendiment acadèmic, el progrés o dificultats d'aprenentatge i l'actitud i
comportament  dels  seus  fills,  així  com de qualsevol  circumstància  que haguera pogut
produir-se.
k) Convocar les reunions amb pares d'alumnes que considere oportunes, tant de caràcter
general  com  entrevistes  individuals,  a  fi  de  fomentar  la  cooperació  educativa  entre
professorat i pares.
l) Orientar i assessorar l'alumnat en els seus processos d'aprenentatge i sobre les seues
possibilitats acadèmiques i professionals.
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2. Avaluacions. Junta Avaluadora

La junta avaluadora la compon el professorat del grup i està presidida pel tutor; hi podrà
estar present un membre de la Junta Directiva i un membre del departament d'Orientació.

Les qualificacions de l'avaluació hauran de constar en els quadres resum corresponents
en la data prevista a fi que el tutor dispose de temps suficient per realitzar un estudi previ.

Les sessions d'avaluació ordinària, a excepció de les finals, constaran de dos parts. En la
primera d’aquestes parts, els representants dels alumnes podran assistir a la sessió a fi d'aportar-
hi els punts de vista i les informacions pertinents sobre la situació i la marxa del grup, i sentir les
opinions dels professors, les conclusions a què s'arribe i els acords que la junta adopte. En la
segona part de l’avaluació, on no estaran presents els alumnes, s'analitzarà individualment el
rendiment acadèmic de cada alumne.

El tutor ha d'alçar acta de cada sessió d'avaluació i l'ha de lliurar al cap d'estudis, que ha
d'elaborar un resum general dels resultats.

La junta avaluadora es podrà reunir en els supòsits següents:

a) Amb caràcter ordinari, en les dates que marque el calendari oficial d'avaluacions.
b) Amb caràcter extraordinari, convocada pel tutor a petició del delegat en nom del grup,
o a petició de qualsevol membre de la junta avaluadora o de la direcció d'estudis.

El  professorat  i  l'alumnat  planificaran  conjuntament  el  calendari  d'exàmens de cada període
avaluador, i procuraran que no coincidisquen dos o més exàmens el mateix dia.

3. Criteris d'avaluació i reclamacions

Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar, per la qual
cosa han de ser informats dels criteris d'avaluació i de les proves a les quals seran sotmesos,
d'acord amb els objectius didàctics de cada curs o període d'avaluació. Esta informació estarà
continguda en la  Programació  General  Anual  del  centre i  pot  ser consultada per qualsevol
membre de la comunitat educativa.

A fi d'afavorir el bon funcionament docent, el professorat haurà d'explicar detalladament,
a  l'inici  del  curs,  els  objectius,  els  continguts,  els  procediments  i  els  criteris  d'avaluació
consignats en la programació didàctica del departament corresponent.

Quan l’alumne i/o els seus pares o tutors legals (quan els alumnes siguen menors d’edat)
consideren  que  en  alguna  de  les  matèries  no  se  segueixen  adequadament  els  objectius,  els
continguts, els procediments o els criteris d’avaluació establerts a la Programació General Anual
o, donat el cas, no estigueren d’acord amb la valoració acadèmica que es fa del rendiment de
l’alumne,  podran  plantejar  i  sol·licitar  tots  aquells  aclariments  que  consideren  necessaris  al
professor corresponent. Si, arribat el cas, obtenen una resposta que no consideren satisfactòria o
que afecten a d'altres drets dels alumnes o dels seus pares o tutors inclosos en la legislació
vigent, així com en qualsevol altre supòsit, podran sol·licitar la intervenció del tutor dels grup,
de la Direcció d’Estudis o de la Direcció del Centre. Tot açò sense menyscapte del que preveu
l’article 9.5 d’aquest reglament.

L'alumnat té dret a una informació raonada sobre les seues qualificacions i a la revisió
dels seus exàmens quan aquests hagen estat corregits.

L'alumnat i els seus pares o tutors legals tenen dret a reclamar contra les qualificacions
de les activitats acadèmiques o de l'avaluació parcial o final de cada curs, dins dels terminis
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previstos per la legislació vigent. 

Després de cada avaluació, el professor i l'alumnat analitzaran els resultats del procés
educatiu de l'assignatura corresponent.

IV. Normes de Funcionament 

1. Neteja i conservació

La comunitat educativa té dret a desenvolupar la seua activitat acadèmica en condicions
adequades de seguretat i higiene.

Les instal·lacions  del  centre  són un bé públic  que tots  els  membres de la  comunitat
educativa tenen el dret a usar i el deure de preservar 

Al començament del curs, el tutor/a, junt amb el seu grup, omplirà el full d'inventari en
el  qual   s’especificarà  l'estat  de  l'aula  i  del  material.  Aquest  full  serà  signat  pel  tutor  i  un
representant de l'alumnat. A partir d’aleshores, el grup serà responsable, a tots els efectes, del
deteriorament que provoque el mal ús de l'aula. En aquelles aules que siguen utilitzades per més
d'un grup seran responsables tots els grups que en facen ús si es dóna el  cas de no haver-hi un o
uns causants coneguts. Els danys que es produïsca, una vegada  avaluats, seran reparats pels
causants o la despesa de reparació es cobrarà als responsables.

Si un grup observa qualsevol desperfecte a la seua aula haurà de notificar-ho al tutor/a,
perquè aquest ho comunique a:

a) La Secretaria, quan el deteriorament s’ha produït per ús normal
b) El/La Cap d'estudis, si està causat per negligència o ús indegut

A fi d'evitar el risc de deterioraments incontrolats o de furts, totes les aules restaran sense
alumnes  i  es  tancaran  durant  el  temps  de  l’esplai,  excepció  feta  dels  casos  que  estiguen
degudament  justificats.  Per  tal  que  l’aula  reste  tancada,  els  professors  que  hi  han  impartit
docència  en  l’hora  anterior  a  l’esplai,  n’eixiran  després  que  l’hagen  abandonada  tots  els
alumnes. 

En finalitzar la jornada escolar cada alumne/a haurà de col·locar la seua cadira sobre la
seua taula. 

2. Utilització de mòbils i d’altres aparells electrònics

L'ús  de  telèfons  mòbils,  aparells  de  so  i  d’altres  aparells  electrònics  alié  al  procés
d'ensenyament i d’aprenentatge està prohibit en  totes les dependències del centre, excepció feta
del pati i només durant els esplais.

Es  prohibeix,  en  qualsevol  situació,  l'enregistrament  d'imatges  i  sons,  alié  al  procés
d'ensenyament-aprenentatge.

3. Normes corresponents a la vestimenta i als hàbits d'higiene

L’alumnat assistirà al centre vestit amb la indumentària adequada a l'assistència i a les
activitats pròpies d’un centre educatiu.

L’alumnat  observarà  en  tot  moment  les  normes  d’higiene  adients,  sobretot  quan  es
realitzen activitats de caràcter físic dins de l’horari escolar.
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4.  Assistència i puntualitat de l'alumnat

 Assistència a classe

L'assistència dels alumnes a classe és un deure marcat pel decret 39/2008, on es  tipifica
el seu incompliment com a conducta contrària a les normes de convivència. 

La  responsabilitat  educativa  del  professorat  d'ensenyament  secundari  implica  la
necessitat del control de l'assistència a classe de l'alumnat.

Es consideraran justificades les faltes d'assistència per malaltia o per necessitat familiar.
En aquests casos l'alumne haurà de presentar un justificant signat pel pare, la mare o el tutor
legal, al llarg dels cinc dies hàbils posteriors a la data de la falta. L’alumne mostrarà aquest
justificant a tots els professors de les classes a què haja faltat i, finalment, el lliurarà al tutor.

En cas que un alumne haja de faltar a classe per un motiu familiar justificat, els seus
pares o tutors legals comunicaran per escrit al tutor les dates precises i la duració de l'absència,
per tal que aquest  puga informar amb antelació al professorat del grup i es puguen prendre les
mesures docents que es consideren adients.

Si  l'alumne s’ha d'absentar  del  centre,  per  motius  inajornables  al  llarg de la  jornada
lectiva, presentarà davant de la direcció del centre l'oportú justificant patern.

Aquell alumne que acumule, al llarg del període de temps corresponent a una avaluació,
un nombre elevat  de faltes  d'assistència  injustificades  en una matèria,   pot  perdre el  dret  a
l’avaluació contínua en aquesta matèria i període d'avaluació. Els departaments didàctics poden
establir proves extraordinàries d’avaluació en el supòsit adés esmentat.

El professorat verificarà en cada una de les seues classes l'assistència de l'alumnat. En
l'ESO i el Batxillerat, consignarà en ITACA les faltes; quan hi haja un percentatge de faltes que
supere el 20% mensual, s'iniciarà el protocol d'absentisme.

Puntualitat

La puntualitat dels alumnes a classe és un deure que ve marcat pel decret 39/2008, el
qual tipifica el seu incompliment com a conducta contrària a les normes de convivència. 

Ateses les condicions específiques de la primera hora de la jornada, a les 8,05 hores, es
tancaran  les  portes  d'accés  a  l'interior  de  l'edifici.  L'alumnat  que  hi  arribe  més  tard  haurà
d'esperar, en el lloc destinat a tal efecte, l’hora de classe següent per incorporar-se a les activitats
lectives.

El professorat, a fi de respectar al treball  dels altres grups, no donarà per acabada la
classe abans de l'hora establerta. 

L'equip  directiu  tindrà  en  compte  les  condicions  climàtiques  adverses,  que  puguen
ocasionar retards a l'alumnat i adoptarà les mesures adients.

5. Activitats extraescolars i complementàries

El Departament d'Activitats complementàries i Extraescolars és l'encarregat de la seua
coordinació. Les seues funcions i composició estan fixades en el Reglament Orgànic Funcional
dels centres de Secundària a l'article 98.  

Les activitats culturals que s'organitzen com a complement de l'activitat acadèmica dins
de l'horari lectiu es consideraran obligatòries, sempre que per a l'alumnat no supose cap despesa
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econòmica.  Les activitats  extraescolars que s'organitzen fora de l'horari  lectiu  tenen caràcter
voluntari.

L'alumne que no participe en una activitat extraescolar desenvolupada en horari lectiu té
l’obligació d’assistir a classe.

Les activitats culturals que es realitzen fora del centre es comunicaran prèviament, per
escrit, als pares o tutors legals dels alumnes, tot indicant la data, l'horari, el lloc i el contingut de
l'activitat programada. L'alumne haurà de retornar el full d'autorització, abans de la realització de
l'activitat, signada pel pare, la mare o el tutor legal.

La realització  d’activitats  extraescolars  i  complementàries  a realitzar  dins  de l’horari
lectiu  podrà limitar-se en els supòsits següents:

a)  Quan el  nombre d’alumnes que participen en l’activitat  siga  inferior  al  60% dels
membres del grup al  qual s’adreça l’activitat,  llevat  de casos excepcionals que seran
justificats degudament.
b)  Quan la realització d’aquestes activitats afecte de manera reiterada a certs alumnes o
grups, de manera que puguen veure’s afectats  els programes educatius de la resta de
matèries  del  currículum  i,  a  més,   quan  l’absència  del  professor  organitzador  de
l’activitat  implique  reiteradament  la  desatenció  als  altres  grups  en  què  l'esmentat
professor imparteix docència.

Les  activitats  extraescolars  caldrà   programar-les  amb antelació  i  comunicar-les  a  la
vicedirecció amb el temps suficient per, donat el cas, adequar l'activitat acadèmica. 
 

El professor, que organitze una activitat extraescolar que implique la pèrdua de classes
per  als  alumnes  que  participen  en  ella,  farà  públic,  amb  antelació,  el  llistat  dels  alumnes
participants, en el qual s'especificarà el tipus d'activitat, la data i l'horari en què es realitzarà.

Les activitats extraescolars que propose l'alumnat es remetran a la comissió d'activitats
complementàries i extraescolars a través del Consell de Delegats.

  
6. Guàrdies

Davant  l'absència  d'un  professor  els  alumnes  romandran  en  l'aula  i  esperaran  el
professorat de guàrdia que donarà les indicacions oportunes.

El  professorat  de  guàrdia  col·laborarà  amb la  junta  directiva  a  fi  d'assegurar  el  bon
funcionament de l'activitat escolar en el centre. La seua tasca es concreta en els punts següents:

a)  Atendre  els  grups  d'alumnes  que  es  troben  sense  professor  per  qualsevol
circumstància.
b) Vetlar per l'orde i el bon funcionament del centre.
c) En cas d'accident d'un alumne, el professor de guàrdia agilitzarà les gestions adients
perquè aquest siga atés com més aviat possible.
d) En els esplais col·laborarà amb el professorat perquè els alumnes abandonen les aules
i isquen al pati i, a més, atendrà les incidències que pogueren produir-s'hi.

 
Si l'absència del professor és coneguda d’antuvi pel cap d'estudis o per qualsevol altre

membre de la junta directiva, es mirarà de reformar l'horari de la jornada del grup afectat a fi de
millorar-lo si això fos possible, sempre que compte amb la conformitat prèvia dels professors
afectats pel canvi.
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7. Pla d'autoprotecció escolar

El centre disposa d'una elaborada planificació per atendre situacions d'emergència amb la
finalitat  d’aconseguir  les  condicions  màximes  de  seguretat  física  en  les  instal·lacions  de  l’
institut.  Amb  aquest  fi,  en  el  primer  trimestre  del  curs  escolar  es  realitzarà  un  simulacre
d’evacuació.

        8. Covid-19
 

Donada la situació sanitària que estem travessant serà d'obligatori compliment per a tota
la Comunitat Educativa el Pla d'Actuació enfront de la Covid-19.

V.  Conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  educatiu  i  mesures
correctores

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les
següents:

a) Les faltes de puntualitat injustificades.
b) Les faltes d'assistència injustificades.
c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre educatiu,
especialment els que alteren el normal desenvolupament de les classes.
d) Els actes d'indisciplina.
e) Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la
comunitat educativa.
f) El furt o el deteriorament intencionat de mobles, materials, documentació o recursos del
centre.  El  furt  o el  deteriorament  intencionat  dels  béns o materials  dels  membres de la
comunitat educativa.
g) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la
comunitat educativa.
h) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del procés
d'ensenyament-aprenentatge.
i) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part
del centre o a l’inrevés.
j) L'alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores
per part del centre.
k) La suplantació de la personalitat dels membres de la comunitat escolar.
l) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les
activitats que es realitzen en el centre educatiu.
m)  L'ús  de  telèfons  mòbils,  aparells  de  so  i  d'altres  aparells  electrònics  alié  al  procés
d'ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.
n) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l'estudi dels seus companys i
companyes.
o) La incitació o l'estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
p) La negativa a l’acompliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes
contràries a les normes de convivència.
q) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre.
r) La desobediència en l'acompliment de les normes del centre que estiguen incloses en el
Projecte Educatiu.en su proyecto educativo.

Mesures educatives correctores

El centre farà servir la mediació en la resolució de conflictes, sempre que aquesta siga possible.
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Les  mesures  educatives  correctores  que  es  podran  imposar  davant  de  les  conductes
contràries a les normes de convivència , tipificades en l'apartat anterior, són les següents:

a) Amonestació verbal.
b) Compareixença immediata davant del cap d'estudis o de la direcció.
c) Amonestació per escrit.
d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés
d'ensenyament-aprenentatge, utilitzats durant les activitats que es realitzen en el centre
educatiu.  Es  retiraran  apagats  i  seran  tornats  als  pares,  mares  o  als  tutors  legals  en
presència de l'alumne.  Donat  el  cas que l'alumne o l'alumna siga major  d'edat,  se li
tornarà una vegada finalitzada la jornada lectiva.
e) Privació del temps d'esplai per un període màxim de cinc dies lectius consecutius.
f) Incorporació a l'aula de convivència.
g) Realització  de tasques  educadores per  l'alumne en horari  no lectiu.  La realització
d'aquestes tasques no es podrà perllongar per un període superior a cinc dies lectius per
mesura educativa correctora.
h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que
tinga programades el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura
educativa correctora.
i) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a
cinc dies lectius. Durant la impartició d'aqueixes classes, i a fi d'evitar la interrupció del
procés  formatiu  de  l'alumnat,  aquest  romandrà  en  el  centre  educatiu  i  efectuarà  els
treballs  acadèmics que li  siguen encomanats per part del professorat que li  imparteix
docència. La direcció d'estudis del centre organitzarà l'atenció d’ aquest alumnat.

Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores,  no caldrà la instrucció prèvia
d'expedient  disciplinari;  no  obstant  això,  per  a  la  imposició  de  les  mesures  educatives
correctores  dels  apartats  h)  i  i)  serà  preceptiu  el  tràmit  d'audiènci  faltes  d'assistència
injustificades.

c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre educatiu,
especialment els que alteren el normal desenvolupament de les classes.
d) Els actes d'indisciplina.
e) Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la
comunitat educativa.

f) El furt o el deterioraa dels alumnes, o dels seus pares, mares, o tutors, en cas de ser menors
d'edat, en un termini de deu dies hàbils.

Les mesures educatives correctores que s'imposen seran executades immediatament.

Totes  les  mesures  correctores  previstes  anteriorment  hauran  de  ser  comunicades
formalment als pares, mares o tutors dels alumnes menors d'edat.

Correspon al director/a del centre i a la Comissió de Convivència, en l'àmbit de les seues
competències, afavorir la convivència i facilitar la mediació en la resolució dels conflictes.

Al  director/a   del  centre  li  correspon,  així  mateix,  imposar  les  mesures  educatives
correctores que corresponguen als alumnes, en compliment de la normativa vigent, d'acord amb
el que estableix el decret 38/2008, sense perjuí de les competències atribuïdes a aquest efecte al
Consell Escolar del centre.

No obstant això, a fi d'agilitzar l'aplicació de les mesures educatives correctores previstes
en  l'article  36  d'aquest  decret,  i  per  tal  que  aquestes  siguen  el  més  formatives  possibles  i
afavoridores de la convivència en el centre, el cap o la cap d'estudis o el professorat d'aula, per
delegació del director, podrà imposar les mesures correctores previstes en els apartats a-g de
l'esmentat article.

Prescripció
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Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d'un mes,
comptat 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.

La reiteració de conductes contràries a la convivència i  la falta  de col·laboració dels
pares, mares o tutors es tractarà de les formes següents:

a) En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció oportuna, l'alumne
continue presentant  reiteradament conductes pertorbadores per a la convivència en el
centre,  a  més  d'aplicar  les  mesures  educatives  correctores  que  corresponguen,  es
traslladarà,  prèvia comunicació als  pares,  mares o tutors legals,  en el  cas de menors
d'edat, a les institucions públiques que es consideren oportunes, la necessitat d’adoptar
mesures dirigides a modificar aquelles circumstàncies personals, familiars o socials de
l'alumne  que  puguen  ser  determinants  en  l'aparició  i  persistència  de  les  conductes
esmentades.

b) En aquelles actuacions i mesures educatives correctores en què el centre reclame la
implicació directa dels pares, mares o dels tutors de l'alumne i quan aquestos la rebutgen,
el centre posarà tal fet en coneixement de l'administració educativa, a fi que s'adopten les
mesures oportunes per garantir els drets de l'alumne i de l'alumna. 

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
 

Es  consideren conductes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en el  centre  les
següents:

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat
educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l'article 15
d'aquest reglament.
b)  L'agressió  física  o  moral,  les  amenaces  i  les  coaccions  i  la  discriminació  greu  a
qualsevol membre de la comunitat  educativa,  així com la falta  de respecte greu a la
integritat i dignitat personals.
c)  Les  vexacions  i  les  humiliacions  a  qualsevol  membre  de  la  comunitat  escolar,
particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen
contra  els  alumnes  o  les  alumnes  més  vulnerables  per  les  seues  característiques
personals, socials o educatives.
d) L’assetjament escolar.
e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
f) La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.
g) Els danys greus causats en els locals, els materials o els documents del centre o en els
béns dels membres de la comunitat educativa.
h)  Els  actes  injustificats  que  pertorben  greument  el  normal  desenvolupament  de  les
activitats del centre.
i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat
personal dels membres de la comunitat educativa.
j) La introducció en el centre d'objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut
i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre
educatiu  si  concorren  circumstàncies  de  col·lectivitat  o  publicitat  intencionada  per
qualsevol mitjà.
l) La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el
centre.
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m)  La  negativa  reiterada  a  l’acompliment  de  les  mesures  educatives  correctores
adoptades a causa de conductes contràries a les normes de convivència.
n) La negativa a l’acompliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les
faltes que afecten greument la convivència en el centre.
o) L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.
p) Els actes atemptatoris  respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del
centre.

Mesures educatives disciplinàries

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades
en l'apartat anterior, lletres h), m) i n), són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, per un període
superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius.
b) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que
tinga programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la mesura
disciplinària.
c) Canvi de grup o classe de l'alumne o alumna per un període superior a cinc dies
lectius i igual o inferior a quinze dies lectius.
d) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període comprés entre
sis  i  quinze  dies  lectius.  Durant  la  impartició  d'aquestes  classes,  i  a  fi  d'evitar  la
interrupció  del  procés  formatiu  de  l'alumnat,  aquest  romandrà  en  el  centre  educatiu
efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li
imparteix docència. El cap d'estudis del centre organitzarà l'atenció d’aquest alumnat.

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades
en l'apartat anterior, excepte les lletres h), m) i n) inclosos en l'apartat anterior, són les següents:

a) Suspensió del dret d'assistència al centre educatiu durant un període comprés entre sis
i  trenta dies lectius.  Per tal  d’evitar la interrupció del seu procés formatiu,  durant el
temps que dure la suspensió, l'alumne o alumna haurà de realitzar els treballs acadèmics
que determine el professorat que li imparteix docència, i els lliurarà al professor tutor
perquè aquest els faça arribar als professors implicats. 
b) Canvi de centre educatiu. En el cas d'aplicar aquesta mesura disciplinària a l'alumnat
que  es  trobe  en  edat  d'escolarització  obligatòria,  l'administració  Educativa  li
proporcionarà una plaça escolar en un altre centre docent sostingut amb fons públics,
amb garantia dels servei complementaris que siguen necessaris, condició sense la qual
no es podrà dur a terme la mesura esmentada.

Responsabilitat penal

La direcció del centre comunicarà, simultàniament  al  Ministeri  Fiscal i  a la Direcció
Territorial competent en matèria d'educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o
falta penal, sense perjuí d'adoptar les mesures cautelars oportunes.

Garanties procedimentals

Les conductes greument  perjudicials  per a la  convivència en el  centre docent només
podran ser objecte de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia del corresponent expedient
disciplinari.

Correspon al director del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol
membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat.
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L'acord sobre la iniciació de l'expedient disciplinari s'acordarà en el termini màxim de
dos dies hàbils posteriors al coneixement dels fets.

El director del centre farà constar per escrit  l'obertura de l'expedient disciplinari,  que
haurà de contenir:

a) El nom i cognoms de l'alumne o alumna.
b) Els fets imputats.
c) La data en què se’n van produir.
d) El nomenament de la persona instructora.
e) El nomenament d'un secretari, si s’escau a causa de la complexitat de l'expedient, per
auxiliar l'instructor.
f) Les mesures de caràcter provisional que, donat el cas, haja acordat l'òrgan competent,
sense perjuí de les que es puguen prendre durant el procediment.

L'acord d'iniciació de l'expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona instructora, a
l'alumne o al presumpte autor dels fets i als seus pares, mares o tutors, en el cas que l'alumne
siga menor d'edat no emancipat. En la notificació s'advertirà als interessats que, de no efectuar
al·legacions en el termini màxim de deu dies, sobre el contingut de la iniciació del procediment,
la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament precís
sobre la responsabilitat imputada.

Només aquells  que tinguen la condició legal  d'interessats  en l'expedient  tenen dret  a
conéixer el seu contingut en qualsevol moment de la seua tramitació.

Instrucció i proposta de resolució

L'instructor  de  l'expedient,  una  vegada rebuda la  notificació  de nomenament  i  en el
termini màxim de deu dies hàbils, practicarà les actuacions que estime pertinents i sol·licitarà els
informes que jutge oportuns, així com les proves que estime convenients per a l'esclariment dels
fets.

Practicades les actuacions anteriors, l'instructor formularà proposta de resolució, que es
notificarà a l'interessat, o als seus pares o al tutor, si l'alumne és menor d'edat, i els concedirà
audiència durant un termini de deu dies hàbils.

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen
tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per
l'interessat.

La proposta de resolució haurà de contenir:

a) Els fets imputats a l'alumne o a l'alumna en l'expedient.
b) La tipificació que d’aquestos fets es pot atribuir, segons el que preveu el reglament
present.
c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne, amb especificació, si procedeix, de les
circumstàncies que poden agreujar o atenuar la seua acció.
d)  La  mesura  educativa  disciplinària  aplicable  d’entre  les  previstes  en  el  reglament
present.
e) La competència del director/a del centre per resoldre.

Quan les raons d’interés públic ho aconsellen, es podrà acordar, d'ofici o a petició de
l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual cosa es reduiran a
la meitat els  terminis establerts per al procediment ordinari.

Resolució i notificació
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El termini màxim per a la resolució de l'expedient disciplinari des de la incoació fins a la
seua resolució, inclosa la notificació, no podrà excedir d’un mes.

La resolució, que haurà d'estar motivada, contindrà:
a) Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne.
b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n'hi haguera.
c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.
d) El contingut de la sanció i la seua data d'efecte. 
e) L'òrgan davant del qual cal interposar reclamació i el seu termini.

La resolució de l'expedient per part del director/a posarà fi a la via administrativa, per la
qual cosa la mesura disciplinària que s'impose serà d’execució immediata, llevat del cas de la
mesura correctora prevista en l'apartat  19.2b de la norma present, que podrà ser recorreguda
davant de la Conselleria competent en matèria d'educació.

Les resolucions del director/a podran ser revisades en un termini màxim de cinc dies pel
Consell Escolar a instància dels pares o tutors legals dels alumnes, d'acord amb el que estableix
l'article 127 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. A tals efectes, el director
convocarà una sessió extraordinària del Consell Escolar en el termini màxim de dos dies hàbils,
comptats  des  que es  va presentar  la  instància,  per  tal  que aquest  òrgan inicie  la  revisió,  si
s’escau, de la decisió adoptada i propose les mesures oportunes.

Prescripció

Les conductes tipificades en l'article 18 del reglament present 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.

Mesures de caràcter cautelar

En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seua instrucció, el director/a  del
centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l'instructor i sentida la Comissió de Convivència del
Consell  Escolar  del  centre,  podrà  decidir  l'aplicació  de  mesures  provisionals  amb finalitats
cautelars  i  educatives,  si  així  fora  necessari  per  garantir  el  normal  desenvolupament  de  les
activitats del centre.

Les mesures provisionals podran consistir a:

a) Canvi de grup.
b) Suspensió d'assistir a determinades classes.
c) Suspensió d'assistir a determinades activitats del centre.
d) Suspensió d'assistir al centre.

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/a del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l'instructor o instructora i
sentida la Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre, 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 cas que la mesura correctora consistisca en el
canvi de centre.

18



El director/a podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les mesures provisionals
adoptades.
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VI. Procediments d'intervenció davant de supòsits de violència escolar

Tot seguint l'orde 62/2014, del 28 de juliol,  per la qual s'actualitza la normativa que
regula l'elaboració dels plans de convivència dels centres educatius, s'aplicaran els protocols que
s'estableixen en els annexos dels casos següents:

1. Assetjament escolar i ciberassetjament.
2. Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults, amenaces,
agressions, baralles o vandalisme.
3. Maltractament infantil
4. Violència de gènere
5. Agressions al professorat o al personal d'administració i servicis
6. Intervenció quan la situació de conflicte es produïx fora del centre

VII Disposicions Finals

1. A l'inici de cada curs escolar, el centre farà públiques aquells disposicions que, estant incloses
dins d’aquest marc normatiu, requerisquen un desenvolupament més puntual o una especificació
concreta, sempre respectant l'esperit del reglament present i el del Decret 39/2008.

2. Tots els membres de la comunitat escolar podran presentar esmenes o modificacions d’aquest
reglament, a fi de millorar-lo i d'anar adequant-lo a les necessitats reals de la vida escolar. Les
iniciatives que hom prenga en aquest sentit es plantejaran davant del consell escolar del centre
que és qui haurà de resoldre sobre la seua acceptació.

3. La normativa emanada d'aquest reglament és vinculant per a tots els membres de la comunitat
escolar de l’Institut Jaume II. El personal docent i no docent adscrit al centre es compromet a
acomplir-lo i  a fer-lo acomplir.  Així mateix,  els alumnes i els seus pares o tutors legals, es
comprometen a acceptar i a observar aquest reglament pel fet d'efectuar la seua matrícula en
aquest centre docent.
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