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1.-ORGANITZACIÓ PRÀCTICA DE LA PARTICIPACIÓ DE 
TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: 
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B) ÒRGANS DE GOVERN  
B.1. UNIPERSONALS. 

L’EQUIP DIRECTIU: 

1. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres docents que, d’acord amb les 
instruccions del director, treballa de forma coordinada per dur a terme les seves funcions, a 
partir de les competències establertes en aquest reglament i en el marc del projecte educatiu 
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de centre, del pla estratègic si n’hi hagués, i del que estableixi el Reglament d’organització i 
funcionament. 

2. L’equip directiu està integrat pel/per la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/ària.  

3. L’equip directiu té les següents funcions: 

a) Vetllar pel bon funcionament del centre. 

b) Elaborar l’horari general del centre. 

c) Estudiar i presentar al Claustre de professorat i al Consell escolar propostes per facilitar 
i fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre. 

d) Promoure procediments d’avaluació de les distintes activitats del centre i col·laborar en 
les avaluacions externes del centre. 

e) Proposar a la comunitat educativa actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les 
relacions entre els diferents col·lectius que la integren, la convivència en el centre, la 
igualtat entre dones i homes i la resolució pacífica de conflictes. 

f) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del 
Consell escolar i del Claustre de professorat en l’àmbit de les seves respectives 
competències. 

g) Impulsar i coordinar l’elaboració o modificació dels documents que formen el Pla de 
centre i de la memòria anual d’autoavaluació. 

h) Impulsar la coordinació del centre amb la resta dels centres docents de la seva zona, 
afavorint el treball en xarxa i promovent plans i projectes educatius comuns. 

i) Col·laborar amb la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en aquells òrgans de 
participació que a tals efectes s’estableixin. 

j) Qualsevol altre que la normativa vigent li atribueixi. 
 

 B.1.1.El/la director/a 

1. El director del centre és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del 
centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el personal. En l’exercici del seu 
càrrec, el director té la consideració d’autoritat pública, per la qual cosa se li atorga la 
presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves 
actuacions. 

2. Com a responsable del centre, ha de vetllar per l’elaboració de tots els documents que 
conformen el Pla de centre així com pel compliment del que disposen. Per tal de dur-lo 
endavant, el director ha de proposar a l’Administració educativa o, quan calgui, nomenar 
directament, els membres dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació, proveint-los 
de l’assignació horària per a aquestes tasques d’acord amb el que marqui el Reglament 
d’Organització i Funcionament. Cas de fer una proposta no prevista al Reglament 
d’Organització i Funcionament del centre, s’inclourà, per un termini d’un sol curs acadèmic, 
en la Programació General Anual per a la seva aprovació per part del Consell escolar. 

3. Del director depenen orgànicament totes les coordinacions que hi hagi en el centre, sense 
perjudici de les que aquest Reglament atribueix al cap d’estudis i al secretari o de 
l’organització concreta que estableixi cada centre educatiu en el seu Reglament 
d’Organització i Funcionament. 

4. Les competències del director són de tipus general i de representació, de gestió pedagògica, 
de gestió organitzativa i de gestió econòmica. 

5. Les competències de caire general i de representació són les següents: 

a) Representar el centre i representar l’Administració en el centre, fer arribar els 
plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa del centre que dirigeix. 

b) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions del Consell escolar i Claustre de 
professorat així com executar els acords en l’àmbit de les seves competències. 
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c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte educatiu, 
d’acord amb les disposicions vigents, i sen se perjudici de les competències atribuïdes al 
consell escolar de l’escola i al claustre de professors. 

d) Garantir el compliment de les lleis i de la resta de disposicions vigents. 

e) Afavorir la convivència en el centre i garantir l’aplicació d’estratègies per a la prevenció i 
resolució pacífica de conflictes, com la mediació i la negociació d’acords educatius, a fi 
de fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i la formació integral de la persona. 

f) Afavorir la participació de la comunitat educativa, facilitant informació sobre la vida del 
centre a tota la comunitat escolar, fent participar el consell escolar, el claustre i la junta 
de delegats. 

6. Les competències del director respecte de la gestió pedagògica són les següents: 

a) Exercir la direcció pedagògica, el que comporta:  

 Fer la proposta inicial del Projecte Educatiu de Centre o de les seves eventuals 
modificacions.  

 Impulsar l’avaluació  del Projecte Educatiu de Centre, que inclou el reglament 
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu 
moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, la de la programació general 
anual, d’acord amb les directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes 
formulades pel claustre i per l’associació d’alumnes, com també vetllar-ne per la 
correcta aplicació i, al final de curs, elevar a la Conselleria d’Educació i Cultura la 
memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre. 

 Presentar al Consell escolar una proposta de pla estratègic a partir del projecte de 
direcció i liderar la seva aplicació en cas de ser aprovat. 

 Vetllar per una concreció curricular coherent amb el Projecte Educatiu de Centre;  

 Revisar les programacions didàctiques i comprovar la seva adequació al Projecte 
Educatiu de Centre.  

b) Impulsar la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis 
socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn. 

c) Promoure la innovació educativa dins del marc del Projecte educatiu de centre i del Pla 
estratègic, si n’hi hagués. 

d) Col·laborar amb els òrgans de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en tot el 
que es refereix a l’assoliment dels objectius educatius del centre. 

7. Les competències respecte de la gestió organitzativa són les següents: 

a) Impulsar l’elaboració i aprovació del Reglament d’Organització i Funcionament del centre, 
vetllant per la seva aplicació.  

b) Exercir de cap de tot el personal adscrit al centre, el que suposa, entre altres: 

 Proposar al Director General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives 
el nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu, prèvia informació 
al Claustre de professorat i al Consell escolar;  

 Proposar al Director General de Personal Docent  el nomenament i cessament dels 
caps de departament;  

 Nomenar i cessar els altres coordinadors del centre així com els tutors de grups 
d’alumnes; 

 Atorgar permisos i llicències en els termes establerts per la normativa vigent. 

 Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d’estudis d’acord 
amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent. 

 Vetllar perquè els treballadors del centre compleixin els seus deures i obligacions; 
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 Comunicar a l’òrgan de l’administració competent l’incompliment de les obligacions 
dels treballadors del centre.  

 Amonestar als treballadors del centre en cas d’incompliment de les seves obligacions. 

 Proposar a l’òrgan de l’administració competent l’obertura d’expedient disciplinari a 
qualsevol treballador del centre en els casos de presumpta falta. 

c) Prendre decisions sobre substitució d’absències. 

d) Dirigir els aspectes administratius del centre, tals com el procés de matriculació, l’emissió 
de documentació oficial, la custòdia de documents, el visat de les certificacions i dels 
documents oficials del centre, la realització de contractacions d’obres, serveis i 
subministrament i l’adopció de resolucions sobre l’ús de les instal·lacions del centre. 

8. Les competències respecte de la gestió econòmica són les següents: 

a) Presentar anualment davant del Consell escolar el projecte de gestió econòmica així com 
la proposta de pressupost d’ingressos i despeses per a la seva aprovació. 

b) Supervisar el desenvolupament de la gestió econòmica del centre.  

c) Presentar anualment davant del Consell escolar la justificació del compte de gestió per 
a la seva aprovació. 

9. Totes les competències atribuïdes a la resta de l’equip directiu i que es desglossen en els 
articles posteriors d’aquest Reglament ho són per delegació del director, i s’exerceixen sota 
la seva autoritat.  

 
B.1.2.El/la cap d’estudis 

1. El cap d’estudis exerceix, per delegació del director, com a cap pedagògic del centre, i té 

atribuïdes funcions directament relacionades amb l’acció pedagògica i aquelles funcions 

organitzatives lligades a elles. 

2. Haurà de substituir el director en cas d’absència o malaltia. 

3. Al CEPA  depenen orgànicament del cap d’estudis,  les següents figures de govern o 
coordinació: coordinadors de cicle o nivell, caps de departament didàctics i de famílies 
professionals, cap del departament o equip d’orientació i suport psicopedagògic, tutors i 
coordinadors de comissions.   

4. Les competències del cap d’estudis, que eventualment poden assumir  els coordinadors que 
hi depenen orgànicament, s’agrupen en quatre àmbits: participar, organitzar, coordinar i 
dirigir. 

a) En tant que membre de l’equip directiu, el cap d’estudis ha de participar en l'elaboració 
del Projecte Educatiu de Centre, amb especial esment a tots aquells documents que 
formen part d’aquest Projecte i que tenen un caire estrictament pedagògic, de la 
Programació general anual i del Projecte de gestió econòmica. 

b) Ha d’organitzar:  

 La realització de les activitats del pla de formació del professorat. 

 La substitució de les absències del professorat o qualsevol altre incidència que alteri el 
ritme normal de les activitats lectives. 

 La convocatòria dels actes acadèmics. 

 L’horari general del centre, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu, amb especial 
esment als horaris de l’alumnat i del professorat, que ha de ser coherent amb el Projecte 
Educatiu de centre i han d’estar d’acord amb els criteris pedagògics aprovats pel Claustre 
de professorat, vetllant pel seu estricte compliment. 

 La distribució de grups i espais. 

 I, en termes generals, totes aquelles activitats directament relacionades amb la docència. 
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c) Ha de coordinar: 

 Les activitats dels departaments o equips docents. 

 Les activitats dels tutors, amb la col·laboració del departament o equip d’orientació i 
suport psicopedagògic, d’acord amb el Pla marc d’ acció tutorial i d’orientació educativa, 
psicopedagògica i professional. 

 Les activitats docents. 

 Les sessions d'avaluació. 

 Les diverses etapes educatives impartides al centre. 

 La participació de l'alumnat en les activitats del centre, facilitant i orientant la seva 
organització i donant suport a la junta de delegats. 

d) En tant que cap pedagògic, el cap d’estudis ha de dirigir el personal docent en tot allò 
relatiu al règim acadèmic. 

e) En tant que del cap d’estudis depenen òrgans unipersonals de coordinació, exercirà 
d’enllaç, si escau, entre aquells i l’equip directiu. 

A més, el cap d’estudis assumirà aquelles competències que específicament, i respectant la 

normativa vigent, li assigni el director. 

 

B.1.3.El/la secretari/ària 

1. El secretari exerceix, per delegació del director, com a cap de suport administratiu i 
organitzatiu. Té assignades les funcions administratives i aquelles organitzatives que no 
estan estrictament lligades amb les pedagògiques. 

2. Del secretari depèn orgànicament, el coordinador de les tecnologies de la informació i la 
comunicació.  

3. Les competències del secretari són les següents: 

a) Substituir el director en cas d’absència o malaltia del director i del cap d’estudis. 

b) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material 
didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable. 

c) En tant que membre de l’equip directiu, el secretari ha de participar en l'elaboració i 
revisió del Projecte Educatiu de Centre, amb especial esment a tots aquells documents 
que formen part d’aquest Projecte i que tenen un caire administratiu i organitzatiu, de la 
Programació general anual i del Projecte de gestió econòmica. 

d) En tant que cap de suport, el secretari ha de dirigir, si n’hi hagués, el Personal 
d’Administració i Serveis. 

e) En tant que ordenador del règim administratiu, li pertoca dur a terme, entre altres 
funcions, les següents: 

 Ocupar-se de mantenir actualitzat l’inventari general del centre, custodiar els arxius del 
centre i vetllar pel manteniment material i del material del centre. 

 Supervisar el procés de matriculació de l’alumnat i tenir cura de què els expedients 
acadèmics s’ajustin a la normativa vigent. 

 Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, 
disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre. 

 Expedir les certificacions que sol·licitin les distintes administracions i les persones 
interessades.  

 I, en general, totes aquelles que tinguin relació directa amb l’ordenació del règim 
administratiu 

f) En tant que secretari del centre, li correspon actuar com a secretari dels òrgans de 
govern col·legiats, estendre acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau 
del director. 
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g) En tant que ordenador del règim econòmic, li corresponen, entre altres funcions, les 
següents: 

Elaborar l’avantprojecte de pressupost, d’acord amb les directrius del Consell escolar i 
oïda, si escau, la comissió econòmica. 

 Portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el Consell escolar i les autoritats 
competents. 

 Elaborar l’avantprojecte de justificació del compte de gestió anual. 

 I, en general, totes aquelles que tinguin relació directe amb l’ordenació del règim econòmic. 

f) En tant que del secretari depèn el Coordinador de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, exercirà  d’enllaç, si escau, entre aquell i l’equip directiu. 

g)A més, el secretari assumirà aquelles competències que específicament, i respectant la 

normativa vigent, li assigni el director. 

 B.1.4.Coordinador d’actuació 

Cada actuació del centre en altres municipis comptarà amb un coordinador/a anomenat 

per la  Direcció. 

Les seves funcions són les següents: 
-Representar la Direcció del Centre en la seva actuació. 
-Coordinar el treball docent a la seva actuació, d’acord amb les directrius del/a Cap 
d’Estudis. 
-Exercir  tasques pròpies de la secretaria a la seva actuació (matrícula d’alumnes, 
revisió de l’inventari,....). 
-Informar  la Direcció del Centre de les necessitats de manteniment i material didàctic 
de la seva actuació. 
-Informar la Direcció del Centre de les incidències i absències del professorat de la 

seva actuació. 

 A més, el Coordinador d’actuació assumirà les competències que específicament, i respectant 

la normativa vigent, li siguin assignades per la direcció. 

B.2.ORGANS COL·LEGIATS DE CONTROL I GESTIÓ 
B.2.1.EL CONSELL ESCOLAR 

 El Consell Escolar dels centres d’educació de persones adultes estarà compost pels membres 
següents: 
 
-  El/la director/a, que en serà el president/a. 
-  El/la cap d’estudis. 
- Tres professors elegits pel claustre (dos professors de la conselleria i un professor  
contractat.) 
-  Tres representants  dels alumnes (un d’ells serà designat per l’associació d’alumnes si fa el 
cas). 
-  Un regidor  o representant de l’ajuntament del municipi o Consell Insular. 
- El secretari del CEPA, que actuarà com a secretari del consell, amb veu però sense vot. 

El consell escolar tindrà les competències següents: 

a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de 

centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments 

necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre en 

relació a la planificació i l’organització docent. 

b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes 

que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents 

integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els 

mecanismes de revisió.  
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c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori 

l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del 

claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació. 

d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats 

complementàries i extraescolars i, si escau, qualsevol altre servei que s’ofereixi a 

l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les. 

e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la 

liquidació. 

f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, que inclouran 

com a mínim els elements referits a l’article  31.3 (Decret 120/2002, de 27 de setembre, 

pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària) 

g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos en a l’article 

35 (Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels 

instituts d’educació secundària) 

h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los 

competències, sense perjudici dels ja existents. 

i) Concretar el calendari i l’horari del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria 

d’Educació i Cultura que els regula. 

j) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que 

corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la 

convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les 

normes que regulen els drets i deures de l’alumnat. 

k) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les 

deficiències i millorar els resultats educatius de l’aplicació. 

l) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l 

a la memòria anual. 

m) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i 

recreatives, i en aquelles accions assistencials en les quals el centre pugui prestar la 

seva col·laboració. 

n) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb 

finalitats culturals, educatives i socials. 

o) Fixar els criteris i establir línies d’actuació en les relacions del centre amb les institucions 

de l’entorn i els centres de treball. 

p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i el material escolar, i la renovació, 

com també vetllar-ne per la conservació. 

q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos. 

r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de 

l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al 

funcionament d’aquest. 

s)  Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria 

d’Educació,  Cultura i Universitats. 

 
B.2.2.El claustre de professors. 

Caràcter i composició del claustre de professors: 

1. El claustre, com a òrgan de participació del professorat al CEPA, té la responsabilitat de 

planificar, coordinar, avaluar, decidir i, si escau, informar sobretots els aspectes docents d’aquest. 

2. El claustre serà presidit pel director, i estarà integrat per la totalitat del professorat que presti 

serveis docents al CEPA. 

3. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el  convoqui el 

Director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que 

s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al 

principi dels curs i una altre al final. 

4. L’assistència a les sessions del claustre serà un dret i un deure per a tots els components. 
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El Claustre de professorat assumeix les següents competències: 

a) Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració i/o modificació 
del Projecte Educatiu de Centre, de la Programació General Anual així com de tots els 
altres documents que conformen el Pla de centre. 

b) Fixar les directrius del Projecte Educatiu de Centre, així com a tots els aspectes 
educatius de la Programació General Anual i dels projectes i documents institucionals 
del centre. 

c) Aprovar i avaluar el Projecte Educatiu de Centre, així com tots els aspectes educatius 
de la Programació General Anual i dels projectes i documents institucionals del centre. 

d) Conèixer i informar la proposta del Projecte educatiu de centre, de la Programació 
General Anual, de la memòria anual d’autoavaluació i del Reglament d’Organització i 
Funcionament, abans de la seva aprovació per part del Consell Escolar. 

e) Aprovar els criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat. 

f) Fixar els criteris referents a l’avaluació i recuperació dels alumnes. 

g) Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar 
les funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat. 

h) Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del 
professorat. 

i) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica. 

j) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de 
formació del professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats. 

k) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars. 

l) Conèixer la proposta de nomenament quant als caps de departament, als tutors i als 
coordinadors de les comissions de normalització lingüística, i d’activitats 
complementàries i extraescolars. 

m) Elegir els seus representants en el Consell escolar del centre i participar en la selecció 
del director en els termes establerts per la LOE i altra normativa vigent. 

n) Ser informat de les candidatures a la direcció, els projectes de direcció presentats pels 
candidats així com la proposta de Pla estratègic, si n’hi hagués. 

o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre. 

p) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i 
els resultats dels processos d’autoavaluació i avaluació externa en els que participi el 
centre. 

q) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb el centre d’avaluació i qualitat del sistema 
educatiu en els plans d’avaluació del centre. 

r) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, vetllant perquè 
aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

s) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

t) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per la Conselleria d’Educació, 
universitat i Recerca.  

 

C.-ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 
 
Els centres d’educació de persones adultes comptaran amb els òrgans de coordinació docent 
següents: 

1. Departaments didàctics i departaments de família professional 

2. Departament d’orientació 

3. Equips docents 
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4. Tutories 

5. Comissió de coordinació pedagògica 

6. Comissió de normalització lingüística 

7. Coordinació d’activitats complementàries i extraescolars 

8. Coordinador de les tecnologies de la informació i de la comunicació 

9. Comissió de Valoració Inicial de l’alumne (VIA) 
 

C.1.DEPARTAMENTS DIDÀCTICS I EQUIP DOCENT D’ENSENYAMENTS INICIALS: 
CAP DE DEPARTAMENT DIDÀCTIC I  D’EQUIP DOCENT   D’ENSENYAMENTS INICIALS 

1. El Cap de departament, el designa el director, el mes de setembre, a proposta del 

departament. Si arribat el dia 15 de setembre, no hi ha acord al departament a l’hora de fer la 

proposta del cap, ha de ser el director qui la faci. A aquest efecte, el director he de remetre les 

noves propostes o modificacions al DIE que, una vegada revisades, les ha de remetre a la 

Direcció General de Personal Docent  perquè en faci els nomenaments.  

2. La direcció del departament l’ha d’exercir un professor del departament, preferentment del 

cos de catedràtics d’ensenyament secundari i, sinó, un professor del departament del cos de 

professors d’ensenyament secundari, preferentment d’entre els que tenguin destinació definitiva 

al centre. La coordinació de l’equip docent d’Ensenyaments Inicials l’ha d’exercir un professor del 

cos de mestres, preferentment  d’entre els que tenguin destinació definitiva al centre. 

3. És el principal responsable de l’elaboració de la programació didàctica corresponent a 

cada departament, com a concreció dels projectes i plans del centre, a la vegada que ha de 

formar part de la comissió d’avaluació inicial. Així mateix assumeix la direcció de la formació en 

pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al departament.  

També s’ha d’encarregar de coordinar l’atenció individualitzada de reforç de matèria feta per 

tots els membres del departament als alumnes que cursin l’àmbit de coneixement o etapa (EIFB). 

Abans del començament de les activitats lectives, ha de lliurar un exemplar de la programació 

didàctica, en paper i en suport informàtic, al director del centre, com a part integrant de la 

concreció curricular. A més, se n’ha de dipositar una còpia al mateix departament, a disposició 

de tots els membres. 

Les funcions del cap de departament i d’equip docent d’Ensenyaments Inicials són les 
següents: 

a) Dirigir i coordinar les activitats derivades de les funcions assignades al departament pel 

reglament. 

b) Organitzar, convocar i presidir les diferents reunions que celebri el departament, com 

també elaborar i signar l’acta corresponent. 

c) Responsabilitzar-se i participar en les tasques que es deriven de l’elaboració dels 

projectes curriculars, en l’aportació que el departament ha d’efectuar per elaborar el 

projecte educatiu i la programació general anual, amb la redacció de la programació 

didàctica dels nivells, de les matèries o mòduls que s’integren al departament, i la 

memòria de final de curs. 

d) Coordinar i vetllar pel compliment de la programació didàctica del departament i 

l’aplicació correcta dels criteris d’avaluació. 

e) Garantir el compliment del procediment de reclamacions en el procés d’avaluació de 

l’alumnat, d’acord amb la normativa vigent. 

f) Coordinar la custòdia de les proves i els documents que hagin servit per a valorar 

l’alumnat. 

g) Comunicar a la direcció o a la prefectura d’estudis qualsevol problema que es detecti al 

departament. 

h) Designar una persona del departament per formar part de la comissió de valoració inicial 

de l’alumne. 
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i) Propiciar el perfeccionament pedagògic, de manera que les reunions periòdiques 

contribueixin a l’autoformació dels membres del departament, i promoure activitats de 

formació que actualitzin científicament i didàcticament el professorat. 

j) Proposar l’adquisició de material i de l’equipament específic assignat al departament i 

vetllar-ne pel manteniment. 

k) Garantir l’actualització del llibre d’inventari. 

l) Promoure l’avaluació de la pràctica docent dels membres del departament i dels diferents 

projectes i activitats. 

m) Col·laborar en les avaluacions que, sobre el funcionament i les activitats del centre, 

promoguin els òrgans de govern o l’Administració educativa. 

n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la 

Conselleria d’Educació,  Universitat i Recerca. 

Els departaments didàctics i equip docent d’ensenyaments inicials són equips de treball que 

permeten la integració del professorat en la vida del centre, s’encarreguen d’organitzar i 

desenvolupar els ensenyaments propis dels àmbits, ensenyaments propis dels centres 

d’educació de persones adultes o mòduls corresponents i les activitats que se’ls encomanin dins 

de l’àmbit de les seves competències. Constitueixen una via de participació del professorat en 

l’organització docent, i també un mitjà de perfeccionament pedagògic i científic permanent, a 

través d’un sistema de reunions periòdiques dels seus membres. A cada departament didàctic 

s’integrarà el professorat que imparteixi ensenyaments propis dels àmbits, ensenyaments propis 

i mòduls assignats. A l’equip docent d’ensenyaments inicials, s’integraran els mestres que 

imparteixin classes en aquesta modalitat educativa. 

Al centre funcionaran els departaments didàctics següents: 

 Equip Docent d’ Ensenyaments Inicials (EIFB) 

 Departament de Comunicació (Professors de comunicació d’ESPA, 

professors dels mòduls de llengua catalana, espanyol per a estrangers i 

idiomes.) 

 Departament Cientificotecnològic (Professors de matemàtiques i naturals i 

d’informàtica) 

 Departament de Socials (Professors de socials  -ESPA-, geografia, història i 

economia –PACFGS-)  

Són funcions dels departaments didàctics i de l’equip docent d’ensenyaments inicials: 

a) Participar en l’elaboració i la modificació, si escau, del projecte educatiu del centre i la 

programació general anual, i remetre les oportunes propostes tant a l’equip directiu com 

al claustre. 

b) Formular propostes relatives a l’elaboració i la modificació, si escau, de les concrecions 

curriculars  a la comissió de coordinació pedagògica. 

c) Elaborar, sota la coordinació i direcció del/de la cap de departament, i tenint en compte 

les línies bàsiques establertes per la comissió de coordinació pedagògica, la programació 

didàctica dels ensenyaments corresponents als nivells d’ensenyaments inicials, matèries 

i mòduls integrats a cada un dels departaments per a la seva inclusió a la concreció 

curricular.  

d) Informar l’alumnat sobre la programació didàctica de les àrees, matèries i mòduls del 
departament, amb especial referència als objectius, els mínims exigibles i els criteris 
d’avaluació. 

e) Col·laborar amb el departament d’orientació en la prevenció i detecció de problemes 

d’aprenentatge i/o socioeducatius i en la programació, l’elaboració i l’aplicació 

d’adaptacions curriculars no significatives per als alumnes que ho necessitin. 

f) Promoure l’actualització científica i didàctica del professorat, i proposar activitats de 

formació i perfeccionament que actualitzin les capacitats docents. 

g) Seleccionar mitjans i recursos que fomentin i facilitin les estratègies metodològiques en 

el procés d’ensenyament i aprenentatge i proposar l’adquisició de material corresponent. 

h) Programar i realitzar activitats complementàries. 
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i) Atendre alumnes que necessitin un reforç o una actualització d’una matèria en concret. 

j) Resoldre les reclamacions efectuades per l’alumnat en relació amb el procés d’avaluació, 

d’acord amb la normativa vigent. 

k) Elaborar la memòria de final de curs, en la qual s’ha d’avaluar el desenvolupament de la 

programació didàctica i s’han d’indicar les possibles modificacions per a la inclusió en la 

concreció curricular, les activitats complementàries, els resultats acadèmics obtinguts i 

el funcionament del mateix departament. 

l) Decidir les matèries i els cursos que impartiran els membres del departament en la forma 

que s’estableixi reglamentàriament. 

m) Aquelles que l’Administració educativa li pugui encomanar dins el seu àmbit d’actuació. 

Reunions de departament: 

El mes de setembre, abans de començar el període lectiu, els departaments duran a terme 

sessions per elaborar la programació de les àrees, matèries i mòduls del curs. El mes de juny, 

en finalitzar el període lectiu, els departaments didàctics i equips docents realitzaran les sessions 

necessàries per efectuar una anàlisi del treball realitzat al llarg del curs, i redactaran la 

corresponent memòria final. 

De cada reunió es redactarà l’acta corresponent al llibre d’actes del departament. Les 

esmentades actes hauran de ser elaborades i signades pel cap del departament. 

Tots els departaments hauran d’emplenar, a més del llibre d’actes del departament, el llibre 

d’inventari, en el qual figurarà la relació de tot el material inventariable que utilitzi el departament. 

Així mateix, el departament haurà de conservar les proves i els documents que hagin servit per 

a avaluar l’alumnat al llarg del curs fins al venciment dels terminis establerts per a les 

reclamacions de l’alumnat. 

C.2.DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ. 

El departament d'orientació i d’informació educativa, professional i laboral és l'òrgan bàsic 

encarregat d'assessorar l'acció tutorial i d'organitzar i desplegar l'orientació educativa, 

acadèmica, professional i laboral. 

Al CEPA Sant Antoni el departament d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral 

està compost per: 

- L’Orientador/a del centre (professor/a de l’especialitat de pedagogia o psicologia), 
- Els tutors i tutores dels diferents grups. La pertinència dels tutors al departament 

d'orientació i d’informació educativa, professional i laboral és funcional per coordinar el 
desenvolupament del pla d'acció tutorial, 

- Altre professorat que reglamentàriament pugui determinar l’Administració educativa i 
altres administracions. 

Funcions del departament d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral 

1. El departament d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral ha d’assumir les 

funcions següents: 

a) Elaborar, d’acord amb les directrius establertes per la comissió de coordinació 

pedagògica (CCP) i el claustre i en col·laboració amb els tutors, les propostes 

d’organització de l’orientació de persones adultes al seu cicle vital, recollides al Pla 

d’acció tutorial, d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral i elevar-les a 

la CCP per a la discussió i posterior inclusió en la Concreció  Curricular. 

b) Elaborar la programació, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats del Pla d’acció 

tutorial, d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral que s’ha d’incloure en 

la concreció curricular .  

c) Assessorar la comissió de coordinació pedagògica en els aspectes psicopedagògics de 

la Concreció Curricular. 

d) Contribuir, en coordinació amb l'equip directiu, que l'avaluació desenvolupada en el 

centre s'ajusti als principis d'avaluació contínua, formativa i orientativa. 
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e) Col·laborar amb l’equip directiu en la formulació de propostes d’elaboració i revisió dels 

plans i projectes que en el seu moment acordi el centre a iniciativa pròpia i/o de 

l’Administració educativa.  

f)  Contribuir en l’aplicació i l’avaluació, conjuntament amb tutors i cap d’estudis, del pla 

d’acció tutorial, d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral del centre. 

g) Realitzar, en coordinació amb l’equip docent, les avaluacions psicopedagògiques 

pertinents. 

h) Informar i assessorar  l’alumnat sobre les diverses ofertes de formació i dels itineraris 

formatius per facilitar la inserció i reinserció laboral. 

i)  Informar i orientar  l’alumnat sobre les oportunitats d’accés al món laboral, les 

possibilitats d’adquisició, avaluació i acreditació de competències i qualificacions 

professionals i la seva promoció en les mateixes, tot això dins el marc del sistema 

nacional de qualificacions i formació professional. 

j)  Orientar i assessorar  l’alumnat, cap a iniciatives d’autoocupació i recerca de feina per 

compte d’altri. 

k) Gestionar la col·laboració amb altres institucions  educatives i sociosanitàries. 

l)  Promoure la investigació educativa i la innovació, entre el professorat. 

m) Atendre les demandes de persones que no estan matriculades al centre, però que 

demanen informació i orientació sobre possibles opcions formatives a seguir, com 

alumnat potencial d’un centre d’adults. Oferir- nos com un recurs a l’abast de l’entorn del 

centre.  

n) Al final del nivell dos de l’ESPA, una vegada que l’alumnat ha aconseguit la titulació de 

Graduat en secundària, el departament d’orientació i d’informació educativa, professional 

i laboral, juntament amb l’equip docent, pot realitzar , si escau, un Consell orientador, el 

qual ha d’orientar sobre el futur immediat de l’alumne per potenciar la motivació formativa 

de les persones adultes al llarg de la vida. 

o) El departament d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral s’ha de 

coordinar amb les administracions públiques d’educació i de treball, i altres institucions 

competents en matèria d’orientació  acadèmica, professional i laboral que siguin 

pertinents. 

2. El seguiment del desenvolupament de les funcions s’ha de realitzar durant tot el curs i al final 

del mateix s’ha de realitzar l’avaluació que s’ha d’adjuntar a la memòria final del centre, amb 

les propostes de millora si cal. 

L’ORIENTADOR/A 

 El cap de departament d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral ha 

d’esser un professor d’aquest departament, preferentment amb l’especialitat de psicologia i/o 

pedagogia i amb destinació definitiva en el centre designat pel director a proposta del 

departament per un període de 2 anys. 

 Les funcions del cap de departament d’orientació i d’informació educativa, professional i 

laboral son les següents: 

a. Elaborar el Pla d’activitats del departament i a final de curs una memòria en la qual 

s’avaluï el desenvolupament del mateix amb propostes de millora, si s’escau. 

b. Dirigir i coordinar les activitats del departament. 

c. Col·laborar amb l’equip directiu en l’elaboració dels plans i/o projectes que en el seu 

moment acordi el centre a iniciativa pròpia i/o de l’Administració educativa. 

d. Coordinar juntament amb el cap d'estudis el Pla d’acció tutorial, d’orientació i 

d’informació educativa, professional i laboral. Fer-ne el seguiment i l'avaluació amb els 

tutors i tutores. 

e. Elaborar el guió i la plantilla de l’informe que el/la tutor/a ha d’emplenar per fer el 

seguiment de cada un dels alumnes del qual és tutor 

f. Col·laborar amb el professorat del centre, en la prevenció i detecció de problemes 

d’aprenentatge i/o socioeducatius i en la planificació d’actuacions per aquests alumnes. 
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g. Aplicar el pla d’acció tutorial, d’orientació i d’informació educativa, professional i laboral 

dissenyat pel centre. 

h. Participar a les reunions d'equips docents i donar suport al procés d'ensenyança i 

aprenentatge. 

i. Formar part de la comissió de valoració inicial de l’alumnat participant en 

l’assessorament i aplicació de la VIA. 

j. Informar l’alumnat i tota la comunitat educativa de les activitats del departament i de 

l’horari d’atenció. 

k. Col·laborar activament amb els orientadors dels centres de secundària de la zona, amb 

altres orientadors dels centres d’educació de persones adultes i amb el Servei 

d’Ocupació de les Illes Balears. 

l. Coordinar l’organització d’espais, instal·lacions assignades al departament, proposar 

l’adquisició del seu material i equipament específic i vetllar-ne pel seu manteniment. 

m. Convocar i presidir les reunions ordinàries del departament, i les que calgui amb caràcter 

extraordinari, com també estendre’n una acta de cada una.  

n. Col·laborar en les avaluacions que, sobre el funcionament i les activitats del centre, 

promoguin els òrgans de govern d’aquest o l’Administració educativa.  

o. Altres funcions que li puguin ser atribuïdes per l’administració educativa 

C.3. EQUIPS DOCENTS 
Composició i funcionament de l’equip docent: 

1. L’equip docent de grup ha d’estar constituït per tot el professorat que imparteixi 

docència als alumnes del grup. Ha d’estar coordinat pel tutor. 

2. L’equip docent  s’ha de reunir en sessions ordinàries  i en sessions d’avaluació segons 

el que disposa la normativa, i sempre que sigui convocat pel cap d’estudis, a proposta, 

si escau, del tutor de grup. 

Funcions de l’equip docent 

1. Els equips docents han de treballar per prevenir els problemes d’aprenentatge o de 

convivència que puguin presentar-se i han de compartir tota la informació que sigui necessària 

per treballar de manera coordinada en l’assoliment de les seves funcions. 

2. Són funcions de l’equip docent: 

a) Exercir col·legiadament, i sota la coordinació del tutor, la tutoria i l’orientació dels 

alumnes, participant en el desenvolupament del pla d’acció tutorial, d’orientació i 

d’informació educativa, professional i laboral, sota les directrius del cap d’estudis i 

l’assessorament del departament o equip d’orientació. 

b) Conèixer les característiques i els interessos personals de cada alumne a través de 

l’anàlisi del seu expedient personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest 

coneixement, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que repercuteixen 

en el seu rendiment acadèmic. 

c) Efectuar un seguiment global dels alumnes del grup, amb especial esment als processos 

d’ensenyament i aprenentatge, per detectar dificultats i necessitats, amb l’objecte 

d’ajustar les respostes educatives adequades i sol·licitar, si escau, els oportuns 

assessoraments i suports, i millorar l’aprenentatge de l’alumnat. 

d) Actuar coordinadament en les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es proposin 

a l’alumnat del grup, com també prendre decisions i acords sobre la pràctica docent i les 

activitats o situacions de l’alumnat. 

e) Posar en comú criteris educatius i experiències per a l’elaboració de les programacions i 

per al desenvolupament de la pràctica educativa. 
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f) Realitzar de manera col·legiada l’avaluació de l’alumnat, de conformitat amb la normativa 

vigent i amb el Projecte educatiu del centre, i adoptar les decisions que corresponguin 

en matèria de promoció i titulació. 

g) Reflexionar sobre la pràctica educativa i valorar el seu desenvolupament i resultats. 

h) Facilitar la integració, la convivència i la participació de l’alumnat en el seu grup i en tota 

la comunitat educativa, vetllar per la convivència del grup d’alumnes i per la seva 

participació en les activitats del centre. 

i) Programar les actuacions necessàries per millorar el clima de convivència del grup i 

tractar coordinadament els conflictes acadèmics, de convivència i d’altre tipus que 

sorgeixin, adoptant les mesures adequades per prevenir-los o resoldre’ls. 

j) Dur un seguiment sobre l’assistència de l’alumnat . 

k) Planificar i dur un seguiment de les actuacions per frenar l’abandonament. 

C.4.-TUTORS 
Cada grup d’alumnes d’ensenyaments formals ha de tenir un professor tutor que faci un 

seguiment de l’assistència i l’evolució de l’aprenentatge de cada alumne, que doni sortida a les 

necessitats i que l’orienti atenent a les capacitats i a la disponibilitat horària de les  persones 

adultes. El tutor de grup ha de presidir les sessions d’avaluació i és el responsable de tota la 

tasca administrativa del grup d’alumnes que té assignat. 

Al CEPA Sant Antoni existirà, a més, als grups d’ESPA, la figura del tutor individual o de 

referència, per a aquells alumnes que no cursen tots els mòduls i no coincideixen amb el tutor de 

grup. El tutor individual s’escollirà abans de l’inici de classes, en reunió d’equip docent, entre els 

professors de les matèries que cursi l’alumne en qüestió.   

Els professors tutors o les professores tutores exerciran les funcions següents: 

a) Coordinar la tasca educativa de l’equip docent del grup, per mantenir la coherència de la 

programació i de la pràctica docent amb el projecte curricular i la programació general 

anual del centre, mitjançant les reunions que dugui a terme l’equip. 

b) Mantenir entrevistes personals necessàries, amb l’alumnat que precisi una atenció 

individualitzada en un moment determinat del seu procés educatiu, determinada pel propi 

alumne o a demanda del tutor. Es prioritzarà aquesta atenció a l’alumnat que presenti 

alguna dificultat d’ordre acadèmic i/o personal que dificulti l’adquisició dels objectius 

prevists al seu mòdul o a un altre. Podrà comptar amb el suport del DO per dur a terme 

aquesta entrevista o per realitzar una derivació si cal. Es realitzarà un registre 

d’intervencions tutorials, sobretot en aquelles actuacions en relació al seguiment i 

abandonament escolar de l’alumnat. 

c) Proporcionar a l’inici de cada curs a l’alumnat informació documental, en el seu defecte 

on poden consultar-la, referent a calendari escolar, horaris, hora de tutoria individual, 

reglament d’organització i funcionament de centre, organització curricular, criteris 

d’avaluació, normes de convivència i altres. 

d) Controlar les faltes d’assistència i puntualitat de l’alumnat de la seva tutoria, a partir de la 

informació facilitada pel professorat del grup, coordinar les mesures previstes al centre, 

realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l’absentisme, i 

comunicar les faltes al cap d’estudis. 

e) Facilitar la integració dels alumnes en el seu grup i fomentar la participació en les activitats 

del CEPA. 
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f) Canalitzar les demandes i inquietuds dels alumnes i fer de mediador, en col·laboració amb 

el delegat i subdelegat del grup, davant  la resta dels professors i l’equip directiu en els 

problemes que es plantegin. 

g) Presidir les reunions d'equip docent. Compartir la informació amb el professorat i l’alumnat 

del grup de tot allò que sigui necessari, en relació a les activitats docents, al procés 

d’ensenyament i aprenentatge. Derivar o recomanar els alumnes a les tutories de matèria. 

h) Conèixer les característiques personals, aptituds i interessos de l’alumnat amb l’objectiu 

d’orientar-los i assessorar-los sobre el seu procés d’aprenentatge i presa de decisions 

personals, acadèmiques, professionals i laborals en coordinació amb el departament 

d’orientació.  

i) Participar en el desenvolupament del PAT i en les seves activitats de d’orientació sota la 

coordinació del cap d’estudis i en col·laboració amb el departament d’orientació. 

j) Participar en les reunions periòdiques amb la resta de tutors de nivell coordinades pel 

cap o la cap d’estudis i l’orientador o la orientadora. 

k) Coordinar el procés d’avaluació contínua de l’alumnat, i organitzar i presidir les 

corresponents sessions d’avaluació del seu grup com també estendre’n acta de cada 

una. Adoptar, conjuntament amb la resta de l’equip docent, les decisions que procedeixin 

respecte de l’avaluació, promoció i titulació de l’alumnat, de conformitat amb els criteris 

que estableixi la normativa vigent. 

l) Responsabilitzar-se, juntament amb el secretari del centre, de l’elaboració de la 

documentació acadèmica individual dels alumnes al seu càrrec i mantenir-la actualitzada. 

m) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. 

 

C.5.LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA. 
La Comissió de Coordinació Pedagògica del CEPA Sant Antoni estarà formada per: 

-El/La Director/a del centre, que serà el seu president/a. 

- El/La Cap d’ Estudis. 

-Els Cap de Departament i Equip Docent d’Ensenyaments Inicials. 

-L’Orientador/a 

-El/La Coordinador/a d’Activitats Complementàries i Extraescolars, si s’escau. 

-El/La Coordinador/a de la Comissió Lingüística. 

-El/La Coordinador /a de la Comissió Ambiental. 

-El/La Coordinador/a de la Comissió de Salut. 

-El/La Coordinador/a de la Comissió de Coeducació. 

Quan, pels temes inclosos en l’ordre del dia, es consideri convenient, hi podran assistir altres 

membres de la comunitat educativa. 

El/La Director/a designarà i nomenarà un secretari entre els membres de la comissió de 

coordinació pedagògica, qui serà l’encarregat d’aixecar l’acta de les reunions.  

 La comissió de coordinació pedagògica exercirà les competències següents: 

a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a 

l’elaboració i la revisió del Pla de la coordinació curricular, que seran desenvolupades 

pels departaments didàctics mitjançant l’elaboració de les programacions didàctiques, i 

pel departament d’orientació amb l’elaboració dels plans d’orientació educativa i d’acció 
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tutorial; i assegurar-se d’aquesta manera, de la coordinació i coherència interna dels 

projectes curriculars. 

b) Coordinar i supervisar l’elaboració de les concrecions curriculars, com també les 

possibles modificacions. 

c) Assegurar la coherència entre els diversos elements que tenen relació amb el currículum 

i que formen part del Pla de centre. 

d) Proposar al Claustre, per a la seva aprovació i avaluació, les concrecions curriculars, els 

aspectes docents del Projecte educatiu i de la Programació general anual, així com les 

modificacions dels ja establerts. 

e) Analitzar i avaluar l’evolució de l’aprenentatge de l’alumnat i el procés d’ensenyament 

dut a terme al centre. 

f) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars en la pràctica docent del centre, i per 

l’avaluació d’aquests. 

g) Proposar al Claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació, 

d’acord amb les directrius del cap o la cap d’estudis o del director o la directora, si escau. 

h) Elaborar i elevar al Claustre la proposta del pla de formació del professorat del centre. 

i) Fomentar l’avaluació de totes les activitats i els projectes del centre, col·laborar amb les 

avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l’Administració 

educativa i col·laborar amb l’equip de millora. 

j) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació 

pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs. 

k) Altres que li puguin ser atribuïdes pel Pla de centre o per la Conselleria d’Educació, 

Universitat i Recerca. 

C.6.COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Amb la finalitat principal de potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge, s’ha constituït al centre una comissió lingüística que ha d’assessorar l’equip 

directiu en les funcions de coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a 

incentivar l’ús de la llengua catalana i aconseguir els objectius que la normativa vigent al respecte 

assenyala. 

Aquesta comissió està formada per, al menys, un membre de l’Equip Directiu i entre dos i sis 
membres del Claustre, designats pel director, un dels quals n’ha de ser el coordinador.  

La direcció del centre, oït el Claustre, ha d’establir cada curs les línies prioritàries d’actuació de 
les contingudes en el Projecte lingüístic de centre i les ha d’incorporar a la Programació General 
Anual. 

Són competències bàsiques de la comissió lingüística: 

a) Presentar propostes a l’equip directiu per a l’elaboració i la modificació del Projecte 
lingüístic de centre. 

b) Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en el 
projecte lingüístic de centre, i per a la formació i l’actualització lingüística del professorat, 
que ha de formar part de la programació general anual. 

c) Els encàrrecs assignats per la direcció o pel Consell escolar relacionats amb la 
normalització lingüística. 

d) Altres funcions que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca determini 
reglamentàriament. 

COORDINADOR/A DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
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La coordinació de la comissió ha de ser exercida per un/a  professor/a de llengua catalana, 
dels que formen part de la comissió lingüística, designat pel director, preferentment amb 
destinació definitiva en el centre. 

El coordinador ha d’actuar sota la dependència directa del cap d’estudis i en estreta 
col·laboració amb l’equip directiu.  
Sense perjudici de les atribuïdes als òrgans de govern i de coordinació pedagògica del centre, 

seran competència del coordinador de la comissió lingüística del centre, les següents: 

a) Gestionar i dinamitzar el Projecte lingüístic de centre: redacció, modificació, 

actualització, objectius anuals i difusió, d’acord amb les línies que fixi la direcció i amb 

l’assessorament de la comissió de normalització lingüística. 

b) Assistir a les sessions de la Comissió de coordinació pedagògica. 

c) Assessorar la resta de membres del Claustre en les qüestions de tot ordre relacionades 

amb la normalització lingüística. 

d) Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura, amb els seus serveis 

i amb altres organismes de les administracions públiques, acadèmics, culturals o similars 

per tal d’establir relacions i col·laboracions que puguin ajudar a la millor consecució dels 

objectius del Projecte lingüístic del centre i, en general, de la normalització lingüística del 

centre. 

C.7.COMISSIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 
Les activitats complementàries són aquelles activitats didàctiques que es realitzen amb l’alumnat 

en horari majoritàriament lectiu i que tenen caràcter diferenciat pel moment, l’espai o els recursos 

que utilitzen. Les activitats extraescolars són aquelles que, organitzades pel centre i recollides a 

la PGA es realitzen fora de l’horari lectiu. 

Al CEPA Sant Antoni hi podrà haver una comissió d’activitats complementàries i extraescolars, 

formada per: 

- Un membre, al menys, de l’Equip Directiu. 

- Entre 3 i 6 professors del centre (un representant, al menys, de cada departament o 

equip docent) 

- Igualment, podran formar part de la Comissió un o dos representants de l’alumnat, 

designats per la Junta de Delegats o l’Associació d’alumnes. 

Les funcions de la Comissió d’activitats complementàries i extraescolars són les següents: 

a) Elaborar el programa anual d’aquestes activitats tenint en compte les propostes dels 

departaments, del professorat i de l’alumnat , d’acord amb les orientacions del Claustre 

i de la Comissió de coordinació pedagògica. 

b) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració amb el Claustre, 

la Comissió de coordinació pedagògica, els departaments didàctics i de família 

professional, la junta de delegats i l’associació d’alumnes. 

c) Coordinar l’organització dels viatges d’estudis, dels intercanvis escolars i qualsevol tipus 

de sortides escolars que es realitzin amb els alumnes. 

d) Elaborar una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades, que 

s’inclourà en la memòria anual del centre. 

e) Vetllar perquè les activitats complementàries i extraescolars programades siguin 

coherents amb els principis del projecte educatiu de centre. 
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f) Aquelles que el Reglament d’Organització i Funcionament del centre o l’Administració 

educativa li puguin encomanar dins el seu àmbit. 

El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars ha de ser un professor, preferentment 

amb destinació definitiva en el centre, que l’ha de designar el director a proposta del cap d’estudis 

del centre, d’entre els membres de la Comissió. 

El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars ha d’actuar sota la dependència 

directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip directiu. 

El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars ha de ser nomenat per un període de 

dos anys. 

Les funcions del coordinador d’activitats complementàries i extraescolars són les següents: 

a) Elaborar, conjuntament amb el secretari del centre, la memòria econòmica que s’ha 

adjuntar al programa anual d’activitats complementàries i extraescolars. 

b) Coordinar la programació de cada una de les activitats, i especificar-ne objectius, 

responsables, moment i lloc de realització, repercussions econòmiques i forma de 

participació de l’alumnat. 

c) Proporcionar als alumnes la informació relativa a les activitats del centre i fomentar la 

seva participació en la planificació, l’execució i l’avaluació. 

d) Distribuir els recursos econòmics destinats a l’efecte, procedents d’aportacions 

d’institucions, associacions o del mateix centre, d’acord amb el director del centre i amb 

l’aprovació prèvia del Consell escolar. 

e) Presentar propostes a l’equip directiu per a la realització i l’intercanvi d’activitats amb els 

centres de l’entorn. 

f) Aquelles que la direcció del centre o l’Administració educativa li puguin encomanar dins 

el seu àmbit. 

   Les tasques d’aquesta comissió podran ser assumides per la CCP en el seu conjunt, si es 

considera adient. 

En el cas d’ activitats extraescolars gestionades per l’associació d’alumnes, el coordinador 

serà el responsable de fer d’enllaç entre aquesta i el Claustre per tal de garantir el compliment 

dels principis del Projecte Educatiu de Centre i la coordinació entre les activitats lectives i 

extraescolars. 

 

C.8.COORDINACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA 
COMUNICACIÓ. 

El/la coordinador/a de les tecnologies de la informació i la comunicació és designat pel director i, 

orgànicament, ha de dependre del secretari. 

El coordinador de les TIC ha de ser un professor o tècnic, preferentment en l’especialitat en 

informàtica i amb destinació definitiva en el centre. Si el centre no disposa d’un professor o tècnic 

en informàtica, el coordinador ha de ser un professor en coneixements elevats en TIC.  

Aquest coordinador ha de passar a formar part de la xarxa de coordinadors de les tecnologies de 

la informació i la comunicació que estan sota la dependència del servei de noves tecnologies de 

la informació i comunicació de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  

El coordinador ha de ser nomenat per un període de dos anys.  

Les funcions generals de la coordinació de les tecnologies de la informació i la comunicació són: 

a) Proporcionar a la comunitat Educativa l'accés a les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
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b) Assessorar el professorat del CEPA per capacitar l’alumnat per la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'aprenentatge en el procés 
de la seva formació i com a eina de treball en la seva posterior incorporació al món 
laboral. 

c) Promoure la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en el 
desenvolupament curricular de totes les àrees i en tots els nivells educatius. 

d) Optimitzar els recursos informàtics del centre. 

e) Fer el manteniment de la xarxa, els equips i el programari del centre. 

f) Desenvolupar la sistematització de les activitats d’ensenyament i aprenentatge amb les 
tecnologies de la informació i la comunicació i la seva integració en el currículum i a les 
activitats d’aula. 

g) Dinamitzar els processos de formació del professorat en l’ús de les eines informàtiques, 
les xarxes telemàtiques i la seva integració en els processos d'ensenyament i 
aprenentatge. 

h) Coordinar la posada en funcionament, manteniment i actualització de la pàgina web del 
centre, les xarxes socials,... 

i) Fer i/o actualitzar el llibre d’inventari del material TIC. 

C.9.COMISSIÓ AMBIENTAL 

El CEPA Sant Antoni participa, des del curs 2011-2012 en el Programa de Centres 

Ecoambientals de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  

La Comissió Ambiental està formada per: 

- Un coordinador ambiental (nomenat per la direcció del centre per un període de dos anys) 

- Entre 2-8 professors del claustre  

Les funcions generals són: 

a) Millorar la gestió de residus del centre. 

b) Impulsar el tractament de l’educació ambiental en els diferents departaments. 

c) Realitzar amb l’alumnat una sèrie d’activitats encaminades a promoure el coneixement 

i el respecte pel medi ambient i també sensibilització davant la problemàtica 

mediambiental. 

d) Fomentar un ús racional dels recursos materials i energètics. 

e) Millorar l’entorn del propi centre. 

f) Revisar els documents del centre i fer propostes a l’equip directiu. 

g) Elaborar el programa anual d’ activitats i elaborar una memòria a final de curs amb 

l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

C.10.COMISSIÓ DE SALUT 

El CEPA Sant Antoni participa, des del curs 2014-2015 en el Programa de Centres Educatius 

promotors de la Salut  de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  

La Comissió de Salut està formada per: 

-Un coordinador de salut (nomenat per la direcció del centre per un període de dos anys). 

-Un membre (al menys) de l’equip directiu. 

-Entre tres i vuit docents del claustre. 

Les funcions de la Comissió de Salut són: 

a) Impulsar la promoció i l’educació per a la salut  als alumnes del centre. 
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b) Aprofundir sobre aspectes de promoció i educació per a la salut en les diferents àrees 

curriculars. 

c) Revisar els documents del centre i fer propostes a l’equip directiu. 

d) Elaborar el programa anual d’ activitats i elaborar una memòria a final de curs amb 

l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

C.11.-COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ 
 

El CEPA Sant Antoni participa, des del curs 2019-2020 al programa Cap a la Coeducació als 
centres educatius.  Els objectius que ens hem proposat amb aquest programa són els següents: 

 Formar el nostre professorat en Coeducació. 
 Implementar la coeducació a les nostres aules. 
 Sistematitzar les activitats i actituds per a promoure la igualtat i la inclusió. 

 Fomentar una visió intercultural de la problemàtica relativa a igualtat de gènere. 

 Prevenir i actuar davant la violència de gènere  

La Comissió de Coeducació està formada per: 

-Un/a coordinador/a,  que serà també l’agent de coeducació. 

-Entre 2-8 membres del Claustre.  
 

Les funcions de la Comissió seran les següents: 

 1. Proposar criteris al Claustre i a l’Equip Directiu. 

 2. Detectar necessitats, coordinar, dinamitzar i donar suport al professorat. 

 3. Propiciar, amb activitats, que l’alumnat sigui el protagonista del canvi. 

 4. Dinamitzar propostes, activitats i accions de formació del professorat. 

 5. Prevenir i gestionar situacions d’assetjament. 

 6. Promoure materials didàctics del centre que incorporin la perspectiva de gènere. 

 7. Elaborar el programa anual d’activitats i una memòria a final de curs amb l’avaluació de les 
activitats realitzades que s’inclourà a la memòria anual del centre. 

 

C.12.-COMISSIÓ DE VALORACIÓ INICIAL DE L’ALUMNE (VIA) 
Al CEPA Sant Antoni hi ha una Comissió de Valoració Inicial de l’Alumne . Aquesta comissió està 

formada per: 

-Un membre de l’Equip Directiu 

-L’orientador/a del  centre 

-Un representant de cada  departament i de cada tipus d’ensenyament: Ensenyaments  Inicials,  

ESPA  (cientificotecnològic, comunicació, social) , idiomes, informàtica. 

Aquesta comissió  s’encarregarà de la primera recepció dels alumnes , de fer una  entrevista 

inicial i de derivar els que ho precisin  ( per no disposar d’acreditació d’estudis o perquè fa temps 

que deixaren d’estudiar)  a la realització d’una prova inicial. També s’encarregarà de valorar el 

resultat de les proves en relació amb l’entrevista inicial. (De la correcció de les proves se 

n’encarregarà el professorat corresponent de cada departament). 

Tutoria i seguiment: 

El/La tutor/a del grup i, en el cas d’ESPA, tot el professorat,  s’encarregarà de fer un seguiment  

personalitzat més exhaustiu durant els primers 15 dies , fer una entrevista ,  atendre les 
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necessitats i inquietuds que se li puguin presentar a  l’alumne/a, així com també de fer un 

seguiment del seu procés d’aprenentatge.  

Transcorreguts els primers quinze dies, es reuniran els equips docents corresponents i la 

Comissió VIA  per confirmar la correcta adscripció de l’alumne/a o, en  cas que sigui necessari, 

reubicar-lo al grup més adient. 

D.-ORGANS CONSULTIUS 
D.1.LA JUNTA DE DELEGATS 
Al CEPA Sant Antoni , hi ha una junta de delegats, integrada pels representants d’alumnes, 

elegits lliurement pels estudiants dels diferents grups. 

Cada grup d’alumnes de l’oferta bàsica del centre elegirà, durant els primers 15 dies de classe, 

un delegat de grup, que formarà part de la junta de delegats d’alumnes. S’elegirà també un 

sotsdelegat, que substituirà el delegat en cas d’absència o malaltia. Cada curs el Cap d’Estudis 

organitzarà un mínim d’una reunió per quadrimestre. 

 La Junta de Delegats podrà reunir-se en ple o en comissions que reuneixin els delegats d’una 

de les modalitats educatives que s’imparteixen al CEPA. Els membres de la Junta de Delegats 

tindran dret a disposar d’un temps per a informar  la resta de l’alumnat, així com per recollir 

propostes o suggeriments dels seus companys. Així mateix, se’ls haurà de facilitar un espai 

adequat per poder realitzar les reunions. 

Funcions:  

a) Informar als representants dels alumnes en el Consell Escolar de la problemàtica de cada 

grup o curs. 

b) Ser informats pels representants en el Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició 

d’aquest. 

c) Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern. 

d) Informar als alumnes de les seves activitats. 

e) Elaborar propostes i establir criteris per a la confecció dels horaris d’activitats docents 

complementàries i extraescolars. 

D.2.ASSOCIACIÓ D’ALUMNES 
Al CEPA Sant Antoni hi ha una Associació d’Alumnes, de la qual poden formar part tots els 

alumnes del centre, de qualsevol tipus d’ensenyament.  Aquesta associació està inscrita en el 

registre d’associacions del Govern de les Illes Balears. 

L’ associació d’alumnes podrà: 

a) Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del projecte 
educatiu, inclosos el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i 
altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, de 
la programació general anual, respectant els aspectes pedagògicodocents que són 
competència del claustre. 

b) Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars que, 
una vegada acceptades, han de figurar en la programació general anual. 

c) Organitzar, amb coordinació o aprovació de l’equip directiu, activitats d’oferta 
complementària per a l’alumnat del centre.  

d) Elaborar informes al consell escolar, a iniciativa pròpia o a petició d’aquest, sobre aquells 
aspectes del funcionament del centre que considerin oportú. 

e) Obtenir informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia de 
les reunions abans de la realització, per tal de poder-ne elaborar propostes. 

f) Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de l’alumnat al 
consell escolar. 
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g) Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, com també de la 
programació general anual i de la memòria de final de curs. 

h) Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar 
en els processos d’avaluació externa i d’autoavaluació del centre. 

i) Informar de la seva activitat a tots els membres de la comunitat educativa.  

j) Disposar gratuïtament de les instal·lacions del centre en els termes establerts en la 
normativa vigent. 

k) Quantes facultats i funcions estiguin establertes en la normativa sobre drets i deures dels 
alumnes. 

 

2.- NORMES D’ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA QUE 
GARANTEIXEN ELS DRETS I ELS DEURES DELS ALUMNES I AFAVOREIXEN LES 
RELACIONS ENTRE ELS DIFERENTS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

2.1.- NORMES DE CONVIVÈNCIA 
La normativa bàsica d'aplicació és el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen 

els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència  als centres docents no 

universitaris (BOIB núm 187), que estableix que la formació en el respecte dels drets i les llibertats 

fonamentals i en l'exercici de la tolerància dins els principis democràtics de convivència és un 

dels objectius que ha de definir el sistema educatiu. 

L'objectiu és, per tant, marcar les pautes necessàries per a una bona convivència, basada en 

actituds  de  responsabilitat  i  respecte  absolut  tant  cap  a  les  persones  que  assisteixen  o 

treballen en aquest centre com per les instal•lacions que s'utilitzen, sempre dins un marc de 

tolerància i respecte a la llibertat individual i sense cap discriminació per motius de sexe, raça, 

cultura o conviccions. 

Aquest reglament va adreçat a tots els membres de la comunitat educativa . 

2.1.1.- GENERALS 

 

1) No es pot consumir tabac, alcohol ni cap altre tipus de substàncies prohibides dins cap espai 

del recinte escolar . Lògicament, tampoc no es pot fer cap tipus de distribució privada ni comercial 

d'aquests tipus de productes a les dependències del centre. 

 

2) Els telèfons mòbils o altres aparells electrònics han d’estar en silenci durant les classes. 

 

3) S'ha de tenir un tracte respectuós en tot moment envers les persones i bona predisposició per 

evitar conflictes o resoldre'ls si ve el cas. S'evitarà qualsevol tipus d'humiliació, insult, agressió, 

amenaça, etc. i qualsevol discriminació per raó de raça, sexe, situació econòmica o social, 

conviccions polítiques, morals o religioses, així com per discapacitats físiques, sensorials, 

psíquiques o qualsevol circumstància personal o social. 

 

4) S’ha de tenir cura del manteniment i neteja dels espais i equipaments del centre: aules, 

passadissos, biblioteca, sala d’informàtica, taules i cadires, panells d’anuncis... 

 

5)S’han de respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 

 

6) S’ha de respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys, observant tant a l’aula com als 

altres espais del centre una conducta que permeti el normal desenvolupament de les activitats 

docents. 

 

7)S’ha de ser puntual a les entrades i sortides del centre, així com als canvis d’activitat: entrada 

a l’aula després dels temps d’esplai. Passats 10 minuts després de l’inici de la classe es podrà 
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negar l’entrada a l’aula. Els cassos particulars (per motius de feina...) s’hauran de justificar 

degudament. 

 

9) No es pot menjar ni beure a les aules. 

 

10) El professorat corresponent de cada matèria, mòdul o camp de coneixement, s’ha 

d’assegurar que una vegada acabada la sessió, l’aula quedi neta, ordenada, amb la pissarra 

esborrada i amb el llum apagat i les finestres tancades. 

 

11) No es pot acudir a classe sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies estupefaents.   

12) S’ha d’acudir al centre en les condicions adequades d’higiene personal. 

  

2.1.2.- RELATIVES ALS ALUMNES 

 

1) L’alumnat que cursa els ensenyaments que es fan en la modalitat presencial ha d’assistir 

obligatòriament a totes les activitats formatives previstes per a cadascun dels mòduls lectius que 

cursi.  

 

2) Per tenir dret a avaluació contínua, s’haurà d’haver assistit, al menys, a un 80% de les classes. 

En cas contrari, sempre tindran dret a anar a examen final, que s’haurà de sol·licitar per escrit a 

Prefectura d’Estudis amb una antelació mínima d’una setmana abans de la data d’avaluació. 

 

3) Cada hora de classe, el professorat passarà llista i anotarà els retards i les absències al full 

d’assistència mensual. 

 

4) Els alumnes majors de 18 anys i els pares o tutors dels menors podran justificar les faltes al 

tutor corresponent. 

 

5) El tutor considerarà les faltes com a justificades o no justificades al mateix full de faltes 

d’assistència. 

 

6) El tutor del grup té potestat per donar o no validesa a la justificació. Cas de no acceptar-la, 

indicarà els motius i ho comunicarà als afectats. 

 

7) El tutor del grup mantindrà informats als pares dels alumnes menors d’edat de les faltes 

d’assistència. 

 

8) S 'ha de ser puntual per entrar a classe. 

 

9) Se seguiran les indicacions del professor i no es farà res que pertorbi el funcionament normal 

de la classe. 

 

10) Els alumnes intervindran de manera correcta. 

 

11) No es pot copiar  ni facilitar que altres alumnes copiïn en exàmens, proves o exercicis que 

hagin de servir per qualificar. 

 

12) L’alumne ha d’assistir a classe amb tot el material escolar necessari. L’incompliment  reiterat 

d’aquesta norma  pot comportar la pèrdua del dret a avaluació contínua. 

 

2.1.3.- RELATIVES AL PROFESSORAT 

1)Tot el professorat del CEPA, sigui quina sigui la seva situació laboral (contractat, interí o 

funcionari) té els mateixos drets i les mateixes obligacions dins el centre. 
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2)Pel que fa a les reunions d’avaluació, en el cas de grups impartits per diversos professors,  

s’hauran de fer en la data prevista.  Cas que algun professor no hi pugui assistir,  haurà de deixar 

les seves notes posades o donar-les a un company.  Si això no s’hagués fet, la resta de 

professors podran consensuar la nota corresponent. 

3) El professorat haurà de notificar les seues absències per malaltia o qualsevol altre motiu a la 

Prefectura d’Estudis.  En el cas de malaltia o esdeveniment imprevist, es notificarà via telefònica, 

per tal que l’Equip Directiu pugui prendre les mesures pertinents. 

4) Quan un professor no tingui classe haurà de romandre al centre a disposició de la Prefectura 

d’Estudis. 

5) Els tutors hauran de fer un seguiment del seu alumnat i comunicaran les baixes, així com 

qualsevol altre incidència que trobin al programa GESTIB  a la Secretaria del Centre, previ avís 

a la Prefectura d’Estudis. 

6) Els professors,  fins al 5è dia de cada mes, hauran de posar les faltes  d’assistència dels seus 

alumnes al programa GESTIB. 

7) Els professors utilitzaran sempre un llenguatge respectuós amb els seus alumnes. Així mateix, 

evitaran els enfrontaments verbals amb ells. 

8) S’han de fer judicis positius, evitar els negatius i les comparacions. 

9) El professorat ha de treballar de forma més directa i personalitzada amb l’alumnat que presenti 

un nivell més baix d’autoestima. S’ha d’atendre la diversitat de l’alumnat. 

10) En el cas de que un professor/tutor detecti un cas de possible intervenció del departament 

d’orientació haurà d’emplenar un full de derivació. 

11) En el cas d’haver-hi un conflicte entre professors, l’Equip Directiu s’encarregarà de fer una 

mediació entre ells. 

 

2.2. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES: 
Algunes de les accions que es realitzen en l’actualitat per tal de millorar la convivència al nostre 

centre són les següents: 

2.2.1.ACOLLIDA DEL PROFESSORAT NOUVINGUT.   

El procés d’acollida del professorat de nova incorporació es durà a terme durant les primeres 

setmanes del  mes de setembre o, en el seu cas, en el moment en què el professor o professora 

arribi al centre. 

Al mes de setembre, s’hauran de dedicar un parell de dies específicament a activitats 

d’acolliment,  on es treballin aspectes generals de centre i també més específics de la modalitat 

educativa o departament on hagi de treballar el professorat en qüestió. 

En primer lloc, la direcció d’estudis  fa al professorat nouvingut una primera rebuda i li lliura llapis 

de memoria que conté un  un dossier de benvinguda ( on es recullen  les característiques del 

centre, dels ensenyaments que s’hi imparteixen,  horaris,  adreces i telèfons de contacte, ... ),  la 

normativa de referència així com tots els documents de centre.  

- Si és possible, durant  el primer dia i si no el més aviat possible, es durà a terme una primera 

sessió conjunta, on s’exposaran els aspectes més generals del funcionament del centre, 
ensenyaments que s’hi imparteixen, tasques a realitzar durant el mes de setembre, procés de 
matriculació,... 

- Una segona sessió es farà per modalitats educatives:  

 EIFB. En el cas del departament d’Ensenyaments Inicials hi ha elaborat un document 
per orientar al professorat en l’ensenyança de la lectoescriptura. 

 ESPA   
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 Mòduls: Castellà per estrangers, Català, Idiomes 

 Mòduls: Accés a CFGS i/o UIB 

Aquí es tractaran els aspectes més específics de cada ensenyament. 

-Finalment , el coordinador TIC farà una altra sessió  (o alguna més, si és necessari ) on 
presentarà els recursos TIC de què disposa el centre i les instruccions per al seu ús correcte : 
material, funcionament de la pàgina  web, DRIVE, GSuite,  Moodle,... 

En el cas de professors o professores d’incorporació tardana,  la Prefectura d’Estudis serà la 

responsable de portar a terme el procés d’acollida, amb la col·laboració del departament 

d’Orientació i el/la cap de departament corresponent. 

2.2.2.FOMENT DE LES RELACIONS ENTRE EL PROFESSORAT.  

El fomentar un bon clima de treball ha d’ésser un dels primers objectius de cada curs 

escolar: a un centre  on tot el personal està implicat i es sent identificat amb el projecte de centre 

és un lloc en el que el professorat i l’alumnat tenen una bona convivència...i això passa per 

desenvolupar una política social en la qual tots els col·lectius es sentin implicats i considerin el 

centre educatiu com a seu. 

A la nostra comunitat ens caracteritzem per tenir uns centres educatius amb una gran 

mobilitat de professorat, les plantilles són inestables, molt de personal interí, fet que comporta 

que cada curs hem de començar de nou i que el fomentar les relacions entre el professorat sigui 

un dels principals objectius que un centre educatiu ha de desenvolupar. 

Algunes  accions per a aconseguir-ho serien: 

-Potenciar el paper de les Comissions, com a òrgans de coordinació, on els professors 

es sentin representats i puguin fer les seves aportacions a la coordinació general del centre en 

aquells camps que siguin més del seu interès. 

-Fomentar la participació amb l’organització de jornades culturals . 

-Organitzar sortides i trobades de convivència entre el professorat , al menys una vegada 

al trimestre. 

 

2.2.3.ACOLLIDA DE L’ALUMNAT.  

Tal i com recull el PAT, en primer lloc, els alumnes de nova incorporació al centre han de 

passar per un procés VIA adequat, que ens permeti  fer una valoració dels coneixements i  les 

capacitats dels alumnes per poder-los, d’aquesta manera, orientar de la millor manera possible 

per tal que, d’acord amb els seus interessos i  necessitats ,  i segons les seves possibilitats  

(disposició horària, treball, responsabilitats familiars,...)  puguin organitzar el seu procés 

d’aprenentatge de la manera més efectiva possible. La Comissió VIA serà l’encarregada de 

coordinar tot aquest procés, que comprèn les passes següents:  

1. Entrevista inicial. 

2. Prova VIA (si cal, en cas que no tingui acreditació d’estudis o faci molt temps 

que ha deixat d’estudiar). 

3. Tutoria i seguiment durant els primers 15 dies per tal de valorar la correcta 

adscripció. 

El  primer dia de classe es fa, en primer lloc,  una presentació general a tot l’alumnat on se’ls 

explica una mica el funcionament general del centre, es presenta l’Equip Directiu, l’Orientador/a 

i la resta de professorat. També se’ls expliquen les normes de Convivència  i se’ls informa de 

l’existència de l’Associació d’alumnes, de  les principals activitats extraescolars previstes per al 

curs i dels canals d’informació i de participació que tenen al seu abast (pàgina web, Consell 

Escolar, tutories,...) 



29 
 

Una vegada feta la presentació general, cada professor tutor s’encarregarà de fer, amb el seu 

grup d’alumnes, una presentació més acurada de la modalitat d’ensenyament en qüestió i 

resoldrà els dubtes més específics que puguin tenir. A continuació els donarà el seu horari, 

passarà llista i modificarà les possibles errades.  En el cas de l’alumnat d’ESPA, comprovarà les 

assignatures a què estan matriculats i donarà el nom del tutor dels alumnes que no tenen classe 

amb el tutor de grup. 

 

En 15 dies, aproximadament, hauran d’escollir delegat o delegada de grup, el qual formarà part 

de la Junta de Delegats, que es reunirà periòdicament per a tractar temes diversos d’interès per 

a l’alumnat. 

2.2.4. FOMENT DE LES RELACIONS ENTRE TOT L’ALUMNAT DEL CENTRE. 

L’alumnat del CEPA és un alumnat molt divers, tant pel que fa a edat, a procedència, a nivell 

cultural, ... Tenim grups de matí, de tarda i de nit.  A més, els alumnes estan distribuïts en diferents 

aules (Sant Antoni, Cala de Bou, Sant Josep).  Això dificulta que es pugui crear en ells la 

percepció de pertinença a un centre, ja que, en la majoria dels cassos, els alumnes només  es 

relacionen amb els del seu grup de classe o amb els que comparteixen aula i horari. 

Per tal de potenciar en l’alumnat aquest sentiment de pertinença al centre, es preveuran 

diverses accions per a fomentar les relacions entre tota la comunitat educativa: 

-Calendari  Cultural ( activitats extraescolars o complementàries que es realitzin al llarg del 

curs). 

-Reunió de la Junta de Delegats una vegada al mes (a cada aula).  Al menys una vegada al 

quadrimestre reunió de la Junta de Delegats de totes les actuacions amb la Cap d’Estudis. 

-Organització d’activitats d’oferta complementària (tallers, ...) per a tot l’alumnat del centre a 

càrrec de l’Associació d’Alumnes. 

2.2.5. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN LA VIDA CULTURAL DEL MUNICIPI I DE L’ILLA. 

Sempre que sigui possible, s’aprofitaran les ofertes de caire cultural que van sorgint 

organitzades per les diferents institucions:  exposicions, conferències, representacions teatrals,... 

A més , s’aprofitaran esdeveniments com les Jornades Culturals,  que estaran obertes a 

tota la comunitat per apropar l’escola al seu entorn, convidant a les institucions a  participar en 

les Jornades. 

2.3.CORRECCIONS A LES CONDUCTES QUE INCOMPLEIXIN LES NORMES DE 
CONVIVÈNCIA: 
 INSTRUCCIONS PER APLICAR MESURES DE CORRECCIÓ DE LES CONDUCTES 

CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA. 

Les mesures correctores per incompliment de les Normes de Convivència han de ser 

proporcionades i  s’hauran de prendre després d’esgotar  tots els recursos disponibles. 

Haurem de fer una distinció entre conductes contràries a les normes de convivència i  conductes 

greument contràries a les normes de convivència. 

 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l’exercici del dret o el 

compliment del deure d’estudi. 

c) La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per 

fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors. 

d) Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els professors o altre 

personal del centre, quan aquests no impliquin menyspreu, insult o indisciplina 

deliberada. 
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e) Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o contra altres 

membres de la comunitat educativa. 

f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest o de 

membres de la comunitat educativa. 

g) El deteriorament de les condicions d’higiene del centre. 

h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

i) L’ús indegut d’aparells electrònics. 

j)  El fet de copiar o de facilitar que altres alumnes copiïn en exàmens, proves o exercicis 

que hagin de servir per qualificar, o de fer servir durant la seva execució materials o 

aparells no autoritzats. 

MESURES DE CORRECCIÓ: 

- Amonestació verbal. 

- Expulsió de l'aula durant el temps que duri la sessió corresponent. 

- Obligació de reconèixer els fets davant la persona o les persones que hagin pogut resultar 

perjudicades i demanar-los disculpes. 

- Neteja de la brutícia provocada. 

- Amonestació per escrit. 

- Obligació de comparèixer davant prefectura d'estudis perquè proposi una solució. 

- Reparació o reposició del material espenyat. 

- Pèrdua del  dret d’avaluació contínua. 

 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

a) L’agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

b) Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c) La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc greu de provocar 

lesions o la participació en aquests. 

d) L’assetjament escolar, entès com un comportament prolongat d’insult verbal, rebuig 

social, intimidació psicològica i agressivitat física d’uns alumnes cap a uns altres (un o 

uns quants) que es converteixen, d’aquesta manera, en víctimes dels seus companys. 

e) L’assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de dones i 

homes; és a dir, qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat dirigit contra 

una persona per raó del seu sexe i amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat o 

de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 

f) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, 

particularment si tenen un component sexista, d’orientació sexual, racial o xenòfob, o 

s’adrecen a alumnes amb discapacitat, amb necessitats específiques de suport educatiu 

o de nou ingrés. 

g) Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa, siguin 

verbals, escrites o expressades per mitjans informàtics o audiovisuals. 

h) La difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de 

la comunitat educativa. 

i) L’ús indegut  d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i 

l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de 

continguts que afectin l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la 

comunitat educativa. 

j) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la 

comunitat educativa, com són el consum de tabac, alcohol i drogues, o la incitació a 

consumir-ne. 

k) Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns d’altres 

membres de la comunitat educativa, així com la sostracció d ’aquests. 
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l) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

m) La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, tant en suport escrit 

com digital. 

n) La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de 

convivència del centre. 

o) Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir les 

mesures correctores imposades, davant els òrgans de govern del centre docent o els 

professors. 

p) Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal 

desenvolupament de les activitats del centre. 

q) Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en 

contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, 

de reunió i de no-discriminació, i del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels 

membres de la comunitat educativa o d’altres persones. 

MESURES DE CORRECCIÓ 

– Reposició o reparació del mal fet al mobiliari o instal·lacions. 

– Retorn dels béns sostrets. 

– Amonestació escrita amb avís d'expulsió. 

– Supressió del dret d'assistència a classe de quatre a vint-i-dos dies lectius. El/la tutor/a 

coordinarà les tasques acadèmiques de les diverses matèries que li siguin encomanades. 

– Realització de tasques, fora de l'horari lectiu, que contribueixin al desenvolupament de les 

activitats del centre o, si procedeix, a reparar el dany causat a les instal·lacions o al material. 

– Expulsió del centre. El mateix alumne haurà de sol·licitar la inscripció a un altre CEPA, si vol 

continuar la seva formació. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UN CONFLICTE. 

Se seguiran les passes següents: 

a) En cas de conductes contràries a les normes de convivència, s'intentarà resoldre el 

conflicte mitjançant el diàleg, amb la participació del delegat/ada, del professorat, el/la tutor/a 

i, en darrera instància el/la cap d'estudis. Una vegada escoltat l'alumne/a, el/la professor a 

qui correspongui podrà interposar la sanció corresponent segons el seu criteri, la qual haurà 

de comunicar al tutor/a del grup i a prefectura d'estudis. 

b) En cas de conductes greument contràries a la convivència del centre, es comunicaran 

immediatament a prefectura d'estudis, que convocarà, tan aviat com sigui possible, la 

Comissió de Convivència, la qual instruirà l'expedient corresponent després d'escoltar les 

parts implicades i de recollir tota la informació relacionada amb el cas i, finalment, proposarà 

la sanció que es consideri adient a la direcció del centre, que l'executarà, sempre tenint en 

compte les circumstàncies personals, familiars i socials de la persona implicada. 

c) Es faculta la prefectura d'estudis per a expulsar durant tres dies la persona o persones 

causants del conflicte mentre es decideix la sanció corresponent. 

d) Una vegada decidida la sanció, es comunicarà a l'afectat/ada,  als seus pares (si fos menor 

d'edat), i al Consell Escolar en la propera reunió ordinària. L'alumne/a tendrà un termini de 

dos dies per presentar recurs d'alçada davant el/la director/a del centre, seguint el 

procediment establert al Decret 121/2010. La Comissió de Convivència elaborarà anualment 

un informe amb tots els casos plantejats, que serà presentat al claustre i al consell escolar. 

e) En el cas d’altercats greus en el recinte escolar o les seves immediacions, es procedirà a 

avisar immediatament la policia local. 
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2.4. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN RELACIÓ A L’ABSENTISME ESCOLAR: 
Al CEPA Sant Antoni fem molta incidència en la prevenció, per això pensam que 

l’aplicació del PAT i el Pla d’acollida, reforçar la importància de l’assistència a classe, facilitar la 

integració al grup classe i potenciar l’autoestima de l’alumnat són pilars fonamentals per evitar 

l’absentisme. 

Un fet a destacar en aquests moments és que una bona part del claustre està formada 

per professorat interí i la mobilitat del professorat  que això implica ens dificulta la tasca. L’equip 

directiu s’haurà d’encarregar, doncs,  cada inici de curs i tots els cops que faci falta, de reiterar al 

professorat la importància d’aquesta tasca. 

Cada inici de curs escolar es farà una reunió conjunta de tot l’alumnat, amb l’assistència 

de tot els claustre de professors. A aquesta reunió a més de presentar a tot l’equip educatiu 

s’informarà de la tipologia de centre com funciona i de la importància d’assistir a classe i de la 

normativa d’absentisme. També es recalcarà la importància de la relació i funció del professor 

tutor per assessorar l’alumnat per a què pugui adaptar els seus estudis de la millor manera cap 

a l’èxit escolar.   

El professor tutor farà un seguiment de les faltes del seu alumnat. 

Quan un alumne, sense avisar, estigui dues setmanes sense venir a classe, el tutor es 

posarà en contacte amb ell, via telefònica o e-mail, per tal de conèixer el motiu d’aquesta 

absència.  

Si l’alumne manifesta la seva decisió d’abandonar els estudis, se li demanarà que passi 

per secretaria per tal de signar la baixa corresponent. Si l’alumne no pot venir personalment a 

signar la baixa, serà el mateix tutor qui ho comuniqui a la Secretaria per tal que procedeixi a 

donar de baixa aquest alumne i avisar, si procedeix, a una persona de la llista d’espera que pugui 

ocupar la plaça que ha quedat vacant. El tutor haurà de reflectir a la fitxa de seguiment de 

l’alumne el motiu de l’abandonament. 

  Sempre que sigui possible, intentarà orientar-lo i ajudar-lo a adaptar els estudis a les 

seves necessitats i possibilitats  per tal que no es produeixi l’abandonament. 

Cas que no aconsegueixi contactar amb l’alumne, al cap de tres setmanes, es 

considerarà abandonament voluntari  i  el tutor haurà de transmetre la baixa a secretaria per a 

que el/la secretari/ària la tramiti a través de GESTIB.   

2.5.ESTRATÈGIES PER A EVITAR L’ABANDONAMENT. 
Als centres d’educació de persones adultes, on l’assistència no és obligatòria, els  grups 

solen ser molt nombrosos a començament de curs.  Molta gent s’inscriu amb la intenció d’abordar 

una formació a la que no tingueren accés al seu moment per falta de mitjans o de ganes, o 

d’ampliar coneixements en camps diversos.  Sempre arriben molt motivats, però la realitat és que 

fàcilment es desanimen i, moltes vegades, acaben abandonant aquests estudis que amb tanta 

il·lusió havien iniciat. 

És,  per això, tot un repte per al professorat que ens dedicam a aquests ensenyaments, 

aconseguir minimitzar tant com sigui possible aquest abandonament i procurar que el major 

nombre possible d’alumnes arribi a la seva fita. 

La feina de tutoria esdevé fonamental.  El Pla d’Acció Tutorial  haurà de reflectir totes les 

actuacions encaminades a aquest objectiu. En aquest sentit, és molt important que el tutor tingui 

un tracte proper i el més directe possible amb tots els seus alumnes. 

A nivell de centre , també es planificaran activitats que fomentin el sentiment de 

pertinença a un grup.  A més de les ja esmentades, es podran organitzar, per grups o per 

ensenyaments, sortides fora de l’horari escolar, mostres gastronòmiques,.... Si una persona es 

sent còmoda dins el grup, serà més difícil que abandoni. 

2.6.ORGANITZACIÓ CURRICULAR 
2.6.1. CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS  
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Les equivalències acadèmiques entre els diferents sistemes educatius i l’ensenyament 

de persones adultes es contemplen a l’annex 1 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 

de maig de 2011. En el cas que es presentin matèries superades amb adaptacions curriculars 

significatives (ACI), no es podran convalidar les esmentades matèries amb els corresponents 

àmbits de l’ESPA. 

Pel que fa a l’exempció de la llengua catalana, la podran sol·licitar els alumnes que 

resideixin temporalment a les Illes Balears (el temps d’estada transcorregut més el temps previst 

de residència ha de ser igual o inferior a tres anys) i no hagin estat mai qualificats de l’assignatura 

de llengua i  literatura catalanes. L’exempció s’haurà de sol·licitar a la secretaria del centre i anirà 

dirigida al servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i 

Formació del Professorat.  Es concedirà només per a un curs acadèmic i haurà de ser renovada 

anualment. 

2.6.2. AVALUACIÓ DELS ALUMNES I RECLAMACIÓ DE NOTES 

2..6.2.1. AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ 

Aquest apartat es troba desenvolupat al punt 5 de les Concrecions Curriculars 

de l’ESPA i dels Ensenyaments Inicials de la Formació Bàsica. 

2.6.2.2.  RECLAMACIONS 

A) Consideracions generals 

 La informació a l’alumnat s’ha de regir per criteris sistemàtics que garanteixin la 

fluïdesa informativa, la periodicitat l’organització dels processos informatius 

(Ordre 22/12/2008 sobre l’avaluació a l’educació secundària obligatòria) 

 Els alumnes tenen dret a accedir a tots els treballs, les proves, els exercicis i 

d’altres informacions que tenguin incidència en l’avaluació de les diferents 

matèries  (article 9.3 del Decret 121/2010) 

 Totes les reclamacions s’han de presentar per escrit. 

 B) Reclamacions al llarg del curs 

Les reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs s’han de resoldre directament 

entre el professor i l’alumne afectat. Si no hi ha acord: 

1. Es presenta la reclamació, per escrit, al tutor. 

2. El tutor la traslladarà al departament didàctic (o a l’equip docent d’Ensenyaments Inicials) 

per al seu estudi. En tot cas, la resolució definitiva correspon al professor responsable 

de l’avaluació de cada matèria. 

3. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es farà constar en el llibre d’actes 

del departament, i es comunicaran a la junta d’avaluació del grup i a l’alumne. 

 

   C) Reclamacions a les qualificacions finals o a la decisió de titulació 

 S’hauran de presentar davant la direcció del centre. 

 El termini per a presentar-les és de dos dies hàbils a partir de què es produeix la 

comunicació. 

 El centre facilitarà el model de reclamació. 

 A l’informe de qualificacions de l’alumne hi ha de constar la possibilitat de reclamació i el 

termini d’aquesta. 

 

Un cop presentada la reclamació, el procediment serà el següent: 

a) Si la reclamació no fa referència  a la decisió de titulació:  

1. El/la cap d’estudis traslladarà la sol·licitud de revisió al cap de departament 

didàctic  corresponent i n’assabentarà el tutor del grup. 

2. El departament didàctic elaborarà un informe, el primer dia que segueixi al 

termini establert per presentar les reclamacions, que farà especial referència a 

l’adequació dels objectius, continguts, criteris d’avaluació i procediments i 
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instruments d’avaluació aplicats amb els que s’assenyalen a la programació 

didàctica, així com a la correcta aplicació dels criteris de qualificació establerts a 

la programació didàctica per a la superació de la matèria. Aquest informe inclourà 

explícitament la decisió de modificació o de ratificació de la qualificació 

3. El/la cap de departament traslladarà l’informe al/a la cap d’estudis, que 

comunicarà per escrit la determinació adoptada al tutor del grup i a l’alumne. 

b) Si la reclamació fa referència a la decisió de titulació: 

1.El/la cap d’estudis traslladarà la sol·licitud de revisió directament al tutor. 

2.El tutor reunirà l’equip docent el primer dia que segueixi al termini establert per     

presentar les reclamacions. L’equip docent elaborarà un  informe en el qual farà constar 

la modificació o la ratificació de la decisió. El tutor haurà de reflectir en una acta de sessió 

extraordinària les actuacions realitzades. 

3. El tutor traslladarà l’informe al/a la cap d’estudis, que comunicarà per escrit la 

determinació adoptada a l’alumne (o, si és menor, als seus pares o tutors). 

c)   En qualsevol dels cassos, a la notificació presentada s’hi ha de fer constar que, en cas de 

desacord, existeix la possibilitat de presentar recurs, a través de la direcció del centre, davant la 

DGPC en el termini de dos dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució. 

d)  Si hi ha recurs, la direcció del centre trametrà al DIE, en un termini no superior a tres dies 

hàbils, la documentació següent:    

 Una còpia del recurs original adreçat a la DGPC, amb la documentació aportada pel 

recurrent. 

 Una còpia de l’acta de la reunió del departament o de la sessió extraordinària de 

l’equip docent, amb el respectiu informe. 

 Una còpia de la resolució recorreguda. 

 Qualsevol altra documentació que consideri pertinent adjuntar-hi. 

e)El DIE remetrà l’informe a la DGPC, en el termini de 15 dies hàbils a partir de la recepció de 

tota la documentació. 

f) La DGPC, amb l’informe preceptiu del DIE, resoldrà en el termini de cinc dies hàbils i 

comunicarà la resolució a la direcció del centre. 

g) La direcció del centre lliurarà la resolució a la persona interessada. 

h) Si, acabat el procés de revisió, procedeix la modificació d’alguna qualificació final o de la 

decisió de titulació, el/la secretari/ària del centre inserirà a les actes i, si escau, a l’expedient 

acadèmic i a l’historial acadèmic de l’alumne la diligència oportuna, que serà visada per la direcció 

del centre. 

3.-MECANISMES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: 
 

COORDINADOR DE CONVIVÈNCIA 

El CEPA Sant Antoni podrà disposar d’un  coordinador de convivència, el qual, entre d’altres té 

les funcions següents: 

a) Coordinar les accions previstes en el pla de convivència. 

b) Fer de nexe de relació de la comunitat escolar amb l’Administració educativa i amb l’Institut 

per a la Convivència i Èxit Escolar, sens perjudici de les competències de representació 

legalment atribuïdes al director del centre. 

 

Comissió de Convivència 

Al CEPA Sant Antoni s’ha  constituït  una comissió de convivència. 

La comissió de convivència ha d’estar integrada per les persones següents: 
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-El/la  Director/a 

- El/la Cap d’Estudis, que la presideix en cas d’absència del director. 

- L’orientador/a del centre. 

- Un representant dels professors, elegit entre els docents del centre per ells mateixos. 

- Un representant dels alumnes, designat per la junta de delegats o per l’associació 

d’alumnes. 

 Atenent la realitat de cada centre, el consell escolar pot incorporar més d’un representant de 

cada sector de la comunitat educativa i propiciar que hi participin els representants elegits per les 

associacions constituïdes, així com un membre de l’equip d’orientació. 

Funcions: 

Les funcions de la comissió de convivència són: 

a) Participar en l’elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions 

posteriors. 

b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la. 

c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la 

convivència que es duguin a terme al centre educatiu. 

d) Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació 

d’acords educatius. 

e) Intervenir en els casos de faltes greus i encarregar-se d’aclarir els fets succeïts realment, 

instruir l’expedient corresponent i proposar a direcció la sanció que consideri adient 

segons aquesta normativa. 

f) Impulsar el coneixement i l’observança de les normes de convivència. 

g) Elaborar la proposta d’informe anual del pla de convivència. 

h) Elevar al consell escolar del centre els suggeriments i propostes per millorar la 

convivència. 

 Les funcions de les comissions de convivència s’han d’exercir sens perjudici de les que tenen 

atribuïdes, en matèria d’aplicació de les normes de convivència, els òrgans de govern, 

unipersonals o col·legiats, als centres docents. 

Funcionament. 

PERIODICITAT DE LES REUNIONS 

La comissió de convivència del CEPA Sant Antoni es reunirà cada vegada que sigui necessari 

per temes relacionats amb la convivència i, al menys , una vegada per curs. 

La comissió de convivència elaborarà un informe anual d’avaluació del Pla de convivència, que 

serà incorporat a la Memòria general del curs, aprovat pel Consell Escolar. 

COMPETÈNCIES: 

- Revisar, adaptar i modificar, si cal, el Pla de Convivència. 

- Fer el seguiment del Pla de Convivència. 

- Coordinar les activitats del Pla de Convivència. 

- Fer la memòria del compliment del Pla. 

-Intervenir en casos de faltes greus i s'encarregarà d'aclarir els fets succeïts realment, instruir 

l'expedient corresponent i proposar a direcció la sanció que consideri adient segons aquesta 

normativa.  

- Assessorar el director en la incoació d’un expedient. 

- Estudiar amb urgència els problemes que puguin sorgir. 

- Ser informada per l’equip directiu sobre les conductes contràries a les normes de convivència. 
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4.-CANALS DE COORDINACIÓ ENTRE ELS ÒRGANS DE GOVERN, ELS CAPS DE 
DEPARTAMENT, ELS TUTORS, EL COORDINADOR D’ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS, I EL DE LA COMISSIÓ LINGÜÍSTICA, I 
ALTRES COORDINACIONS QUE S´HI PUGUIN ESTABLIR. 
 

Els centres d’educació de persones adultes com el nostre funcionen de manera diferent a la resta 

de centres.  Al CEPA Sant Antoni hi ha 3 aules fora del centre, al municipi de Sant Josep i els 

professors d’aquestes actuacions normalment no fan classe a la seu principal. A més a més hi 

ha torns diferents de feina per part del professorat; n’hi ha que treballen de matí i tarda i d’altres 

només de tarda. És per això que les reunions de coordinació a tots els CEPAs es fan els dijous 

al matí i és aquest matí on tot el claustre coincideix. 

A principi de curs s’establirà un calendari de reunions  que planifiqui l’horari de les reunions dels 

dijous al matí. 

Mensualment, es penjarà un full amb la previsió de les reunions per tal que coordinadors i caps 

de departament puguin organitzar-se. 

Cada setmana es penjaran les reunions a realitzar el dijous i l’horari d’activitats que s’hagin previst 

per a  aquell dia. 

La coordinació dels tutors es durà a terme en el si del Departament d’Orientació. 

La Comissió de Coordinació Pedagògica, a les seves reunions mensuals, serà l’òrgan a través 

del qual es farà la distribució de tasques i el seguiment i avaluació d’aquestes. Donat que en 

aquest òrgan hi són representats tota la resta d’òrgans de coordinació docent (departaments, 

equips docents i comissions) , la CCP serà qui canalitzarà la participació i la coordinació entre 

tots aquests òrgans. 

La convocatòria de reunions es farà per correu electrònic i es deixarà una còpia en paper, amb 

l’ordre del dia al taulell dels professors. 

Per accedir a tot tipus de documentació del centre, utilitzarem el Drive. 

La pàgina Web del centre es farà servir per a penjar notícies referents a horaris, convocatòries, 

dates de matrícula i informació diversa per als alumnes i persones interessades.  Així mateix, el 

centre disposa d’una aula virtual Moodle, a la qual es podrà accedir des de la pàgina web del 

centre. 

En cas necessari hi haurà comunicació telefònica. 

 

5.-L’ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE I NORMES 
PER A L’ÚS CORRECTE. 

 

5.1. INSTAL.LACIONS. ÚS I MANTENIMENT. 
La seu central del CEPA Sant Antoni es troba a Sant Antoni de Portmany, al carrer de l’Estrella 

nº 17. Es tracta d’un edifici de dues plantes, propietat de l’Ajuntament de Sant Antoni. 

El CEPA Sant Antoni ocupa la primera i la  segona planta d’aquest edifici (tret de l’auditori i una 

aula adjudicada a Afers Socials)  i una sala d’informàtica a la planta baixa.  A la primera planta hi 

ha la sala de professors,  secretaria i dos despatxos ( un per a Direcció i l’altre per a Prefectura 

d’Estudis i Orientació), a més d’un petit magatzem per desar material.  Així mateix, en aquesta 

planta tenim un auditori, propietat de l’ajuntament, del qual  podem disposar sempre que no 

estigui ocupat. També a la primera planta, ja a la zona d’aules,  trobam una  altra aula 

d’informàtica més petita, la biblioteca, una sala gran subdividida en dos espais, per a cuina i 

laboratori i dues aules, destinades preferentment als grups d’Ensenyaments Inicials. 

A la segona planta, hi ha cinc aules més i una sala d’usos múltiples, preferentment per a activitats  

físico-esportives. 
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Pel que fa al municipi de Sant Josep, tenim aules a Cala de Bou, a Sant Josep i a Sant Jordi. A 

Cala de Bou fins ara feiem servir dues aules, una situada a les oficines municipals, al Carrer d’es 

Caló s/n  i l’altra al Casal Bauxa, a l’Avinguda St. Agustí, 166, Baixos. A partir del curs vinent, 

tindrem un altra espai a Cala de Bou, més gran, que substituirà aquests dos, de dimensions 

massa reduïdes, que l’ajuntament necessita per a altres finalitats. 

A Sant Josep, s’utilitza una aula a les escoles velles, a la carretera d’Es Cubells. A Sant Jordi, 

s’utilitza també una aula, situada al soterrani de les oficines municipals, al Carrer de la Plaça 

Major.  A cadascuna d’aquestes aules, el CEPA disposa d’un armari amb clau per desar material. 

El responsable de l’aula serà l’encarregat de vetllar pel bon ús i manteniment del material de 

l’extensió, així com de detectar les necessitats i comunicar-les a l’equip directiu. 

 

Els espais d’ús comú del CEPA Sant Antoni són:  

  -Les sales d’ordinadors 

  -El laboratori 

  -La Biblioteca 

                         -La cuina 

                         -La sala fitness 

Els materials d’ús comú son: 

  -Fotocopiadora 

  -TV/ DVD 

  - Material de departament 

Per a la utilització d’aquests espais i materials, es penjarà una graella al tauler de la Sala de 

Professors, en què el professorat interessat anotarà el dia, l’hora i el grup d’alumnes que vol 

utilitzar l’espai o material en qüestió.  Si es tracta d’una aula, en aquella sessió, l’alumnat que 

habitualment ocupa l’aula es canviarà a l’altra. 

El/La Secretari/ària serà l’encarregat/da de supervisar la utilització d’aquests materials i espais. 

De la mateixa manera, si el professorat d’alguna extensió vol emportar-se’n material de la seu 

central, haurà de sol·licitar-ho a la Secretaria. 

En relació als materials de departament, cada departament tindrà un llibre de registre on 

s’anotarà el material, data i nom del professor que ha agafat el material. 

Quan algun professor observi alguna deficiència en algun material o espai, ho comunicarà de 

manera immediata a Secretaria o a la coordinació TIC, que prendrà les mesures oportunes per 

procedir a la reparació el més aviat possible o, en el cas que no sigui possible, donarà de baixa 

a l’inventari el material en qüestió. 

5.2.BIBLIOTECA:  
Podran accedir a la biblioteca del CEPA Sant Antoni i fer-ne ús del seu fons els professors, 

alumnes o altres persones prèviament autoritzades. 

Normes d’us de la biblioteca del centre: 

-Respectar el silenci i la tranquil·litat de l’espai. 

-No deixar papers damunt la taula i endreçar les cadires en sortir. 

-No es pot menjar ni beure a la biblioteca. 

-Només es podrà entrar a la biblioteca i fer servei de préstec quan hi hagi el professor encarregat 

de la biblioteca. 

-El termini de préstec serà de 15 dies, amb possibilitat de renovar-lo, si es comunica als 

professors encarregats de biblioteca. 

-L’alumne que en termini adequat no hagi tornat un llibre, serà avisat pel tutor. 

-En cas de pèrdua d’un llibre o desperfecte del material, l’alumne estarà obligat a pagar-ne 

l’import . 

Tasques pels professors de vigilància de biblioteca: 

-Mantenir l’ordre durant el període d’atenció als alumnes. 

-Recordar als alumnes les normes d’us. 

-Realitzar el control de servei de préstec durant el seu horari de permanència. 

-Arxivar els llibres de nova adquisició. 
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-Vigilar que els alumnes facin un ús adequat dels ordinadors de la biblioteca. 

-Fer fotocòpies si algun alumne li sol·licita. 

Normes d’us de la fotocopiadora. 

1.Per realitzar les còpies cada professor escriurà al registre ,nom del professor, grup, data, 

nombre de fotocòpies, i número registre de fotocòpia.  

2.Només podran utilitzar la fotocopiadora els professors del centre. 

3.Les fotocòpies particulars, tant si són per professors com per alumnes, es cobraran a 0,10 

euros cadascuna. 

4.L’encarregat de fer les fotocòpies a l’alumnat serà el professor de guàrdia de la biblioteca. 

 

5.3. HORARIS 
5.3.1. HORARI GENERAL DEL CENTRE 

El centre romandrà obert de 9 a 14 hores i de 16 a 22, de dilluns a divendres.  Tots els matins i 

tardes hi haurà, al menys, un membre de l’Equip Directiu al centre. 

Els dijous al matí, de 9 a 12 h,  no hi haurà  activitats lectives amb alumnes.  Aquestes hores es 

dedicaràn  a tasques de coordinació, formació i atenció tutorial a l’alumnat. 

  

5.3.2. CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS 

 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS ENSENYAMENTS: 
 

a) ENSENYAMENTS FORMALS 

 Mòduls d’ Ensenyaments Inicials: 

Nivell 1 :  Entre 4 (als nivells més baixos) i 8h com a criteri general , o 10 h. quan la 
disposició horària del professorat així ho permeti. 

. Les sessions seran d’entre 55  i 110 minuts  entre dos i  cinc  dies a la setmana . 

Nivell 2:  entre 10 i 15h 

.Les sessions seran d’entre dues i quatre  hores, cinc dies a la setmana . 

 ESPA : 

. Els grups d’ESPA tenen 20 hores setmanals, repartides en cinc dies. Normalment, les 
classes començaran a les 18h i acabaran a les 22h, però també es podrien fer de 16 a 20 
hores o de matí, depenent sempre de les necessitats dels alumnes i de la disponibilitat 
d’espais. 

.Es faran 2 sessions de classe, un esplai de 15 minuts i 2 sessions de classe. O es podrà 
fer una sessió de 85 minuts, una de 55, esplai i una altra de 85 minuts. 

·S’intentarà, en la mesura que sigui possible, que les hores d’una mateixa assignatura siguin 
en dies alternats i sempre que sigui possible dins la mateixa franja horària. 

        -Els grups d’ESPA semipresencial tindran dues hores de tutoria setmanal per matèria. 

b) ENSENYAMENTS NO FORMALS 

Preparació de les proves d’accés a CFGS o a la UIB per majors de 25 anys. 

El que s’ha assenyalat per als grups d’ESPA es pot aplicar també, en general, als 
ensenyaments de Preparació a les proves d’accés a CFGS o a la UIB. 

Mòduls ( Català, Espanyol per a Estrangers, Anglès, Alemany i Informàtica): 

 Com a norma general, seran de durada anual, amb 3 hores setmanals per mòdul, 
distribuïdes en dues o tres sessions). També podran tenir durada quadrimestral (en aquest 
cas, amb sis hores setmanals). 

 
 CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ D’HORARIS: 
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 Els criteris per a la distribució horària de les activitats lectives, que es realitza d’acord amb 
els criteris pedagògics de l’horari de l’alumnat, són els següents: 

*Totes les places de Primària  del CEPA Sant Antoni són itinerants (Sant Antoni, St. Josep, 
Cala de Bou, Sant Jordi) 

* La distribució de l’horari lectiu en torn de matí es realitzarà des de les 9 hores fins les 14:00 
hores i l’horari lectiu en torn de tarda es manté dins dels límits de 16:00 hores a 22 hores. 

* Els horaris del professorat podran ser de matí, de tarda o de jornada partida. 
* Les sessions de classes no seran inferiors a 55 minuts. 
* En cap cas, les preferències horàries del professorat podran obstaculitzar l’aplicació dels 

criteris anteriorment exposats. 
* Els professors de CFGS i Accés UIB han de mantenir activitats d’ensenyament 

amb els alumnes fins a l’acabament general de les activitats lectives previst al calendari, o fins 
que es realitzin les proves d’accés. Després desenvoluparan les tasques que els encomani  la 
Prefectura d’Estudis ( de documentació, biblioteca, recolzament de Secretaria,...). 
 
HORARI DE L’ALUMNAT 
· S’establirà l’horari de cada grup tenint en compte l’ establert en l’apartat anterior. 
 
HORARI PROFESSORAT 
* L’horari setmanal del professorat és de 37,5 hores, de les quals 30 són de 
permanència al centre, distribuïdes en 5 dies. Aquestes es distribuiran de la 
manera següent: 

- 26h dedicades a activitats lectives i complementàries, amb horari fix en 
el centre. 

- 4h dedicades a reunions, sessions d’avaluació, claustres i altres, no 
necessàriament amb horari fix. 

- 7,5h dedicades a activitats relacionades amb la docència i la formació 
permanent, no necessàriament al centre. 
* El nombre de períodes lectius ha de ser de 18 hores per setmana com a criteri general, i fins a 
21. 
 
*Els períodes de permanència al centre entre lectives i complementàries seran 
de 28. Cada període lectiu que superi els 18 es compensa  amb 1 període menys de  
permanència al centre de la següent manera: 
 

19 períodes lectius de docència 
directa 

1 CHL   

20 períodes lectius de docència 
directa 

2 CHL 20 períodes lectius, no tots de 
docència directa 

1 CHL 

21 períodes lectius de docència 
directa 

3 CHL 21 períodes lectius, no tots de 
docència directa 

2 CHL 

 
* El professorat ha de romandre al centre cada dia un mínim de quatre períodes, ha de tenir  
un mínim de dos períodes lectius diaris i un màxim de cinc. 
 
*En cap cas les preferències del professorat condicionaran els horaris del grup ni les 
necessitats del centre. 
 
ASSIGNACIÓ D’HORES LECTIVES PER ÀREES, MATÈRIES,MÒDULS I GRUPS. 
-A final de curs, cada departament o equip docent farà una proposta de distribució de grups per 
al curs següent. 
-Tenint en compte aquestes propostes, l’Equip Directiu organitzarà la matrícula dels alumnes, i 
després formarà els grups i confeccionarà els horaris d’acord amb els següents criteris: 

a) Les preferències i necessitats de l’alumnat i les necessitats d’organització del centre 

són prioritàries respecte de les preferències del professorat. 

b) Per l’assignació del professorat als diferents cursos i àrees serà criteri prioritari la 

continuïtat de la tutoria d’ un professor amb un mateix grup (sobretot d’ Ensenyaments Inicials) i 

l’especialitat del professor. 

c)Totes les places de Primària són itinerants 
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Els horaris seran elaborats pel/per la Cap d’ Estudis seguint primer el criteris abans indicats. A 

més es procurarà: 

- Que no quedin hores blanques a l’ horari del professorat. 

- Si és possible es tindran en compte les demandes específiques del professorat que 

hauran estat expressades a l’equip directiu per escrit i aportant si cal, la documentació 

necessària que ho recolzi a principi de curs. 

- En cas de no arribar a cap acord, la distribució la farà l’equip directiu, després de valorar 

tots els punts anteriors i atenent a les necessitats del centre i de l’alumnat. 

Aquests criteris hauran d’estar d’acord amb les instruccions per a l’organització i funcionament 

dels centres docents públics d’Educació de Persones Adultes per cada curs acadèmic.   

Serà preceptiva, per tant, la seva revisió i ratificació per part del Claustre de Professors a 

començament de cada  curs. 
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6.PLA D’EMERGÈNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’EMERGÈNCIA CEPA Sant Antoni 

Codi del centre: 07008211 
C/Estrella 17 

Sant Antoni de Portmany 

 

Revisat el Curs 2019/2020 
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1.-EL CENTRE 
Introducció: El CEPA Sant Antoni té la seu principal al municipi de Sant Antoni, al Centre Cultural 

Cervantes . D’aquest edifici ocupa una aula d’informàtica a la planta baixa,  i tota la primera i la segona 

planta. 

A més a més de la seu principal,  té aules repartides al municipi de Sant Josep; dues a Cala de Bou , una 

aula a l’antiga escola de l’Urgell a Sant Josep i una altra a les dependències municipals de Sant Jordi. 

Tots els espais de l’escola són dependències municipals dels Ajuntaments de Sant Antoni i Sant Josep i 

també són utilitzades per altres usos per part d’aquests.  

 

1.1.-Situació de l’entorn :Nivell de risc del municipi de Sant Antoni de Portmany  i Sant Josep de 
sa Talaia. (Decret 106/2006) 
Segons els estudis de climatologia de les Illes Balears, l’illa d’ Eivissa té una mitjana anual de temperatura 

entorn de 17º, un total anual de precipitacions de 450mm amb un doble màxim al més d’octubre. 

Encara que les dades ens mostren una climatologia suau a l’illa d’Eivissa els FMA (fenòmens meteorològics 

adversos) a les Illes Balears no són un succés aïllat. Segons els resultats estadístics observats des de l’1 de 

gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2005, del Centre Meteorològic Territorial de les Illes Balears, 

varen ser 462 els dies que les Illes Balears van estar sota un règim de possibilitat d’FMA. 
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1.2.-Riscos Interiors del centre: 
1.2.1.-Riscos de l’edifici 

Els riscos es senyalen als plànols de l’edifici en color vermell els de risc alt, taronja els de risc mitjà i de 

groc els de risc baix 

1.2.2.- Riscos Sanitaris associats amb la salut de l’alumnat. 

Intoxicació oral  Electrocució  

Cremada  Pujada/baixada de 
glucosa 

X 

Ennuegament  Pujada/baixada de tensió X 

Inconsciència X Mareig X 

Traumatisme X   

Convulsió/Atac 
Epilèptic 

X   

 

1.3.-Característiques de cada edifici 
Sant Antoni: Seu Principal 

Capacitat:            180   persones a les aules i 100 persones a l’auditori         

El centre es troba al nucli urbà, l’ús de l’edifici es compartit amb altres activitats de l’Ajuntament i l’Escola 

Oficial d’Idiomes. 

Només es pot accedir al centre per la façana est del carrer Estrella. El carrer és d’un sentit amb aparcament 

als dos costats de la via. 

L’amplada de la calçada és d’uns 9 metros aproximadament amb dues voreres de 1 metre  als dos 

costats. 

Equipament exterior del centre: L’edifici té al costat de l’entrada principal una pista poliesportiva. 

PLANTA BAIXA 

A aquesta planta es troba ubicada la biblioteca municipal i afers socials. El nostre centre té una aula 

d’informàtica  i l’accés a l’ascensor. 
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Nombre d’aules i altres espais del centre: 

- 1 aula d’informàtica a la planta baixa 

- 2 banys 

Vies d’evacuació. Sortides a l’exterior: 

Porta  Senyalitzada? Practicable Obre 

Sortida d’emergència al 
costat nord 

Sí Sí Cap enfora 

PRIMERA  PLANTA 

(Zona est) 

- Sala de professors. 

- 2 despatxos, un de direcció i l’altre de prefectura d’estudis, departament d’orientació I 

secretaria. 

- 1 aula 

- 1 magatzem. 

- Auditori 

(Zona oest) 

- 1 bany 

- 3 aules 

- 1 aula d’informàtica. 

- Biblioteca  

- Laboratori/cuina 

Vies d’evacuació. Sortides a l’exterior: 

Porta  Senyalitzada? Practicable Obre 

Porta principal Sí Sí Cap endins 

Sortida d’emergència al 
costat oest 

Sí Sí Cap enfora 

Rampa sortida al pati No Sí 
Normalment tancada 

amb clau 

Cap enfora 

 

 

SEGONA PLANTA 

 

(Zona oest) 

-1 bany 

-1 sala fitnes 

-5 aules 

 
 

 

Vies d’evacuació. Sortides a l’exterior: 

Porta  Senyalitzada? Practicable Obre 

Sortida d’emergència al 
costat oest 

Sí Sí Cap enfora 
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Sant Josep: 

Nombre d’alumnes totals:              20                                   Curs 2018/2019 

El centre es troba Carretera Es Cubells s/n 

Només es pot accedir al centre per Avinguda es Cubells que és una carretera de doble sentit. 

Equipament exterior del centre: L’edifici té al costat de l’entrada principal instal·lades  bombes d’ hidrant  

PRIMERA PLANTA 

Nombre d’aules i altres espais del centre: 

Dins l’edifici el centre disposa d’una aula a la primera planta. 

- 1 aula 

- banys 

Vies d’evacuació. Sortides a l’exterior: 

Porta  Senyalitzada? Practicable Obre 

Porta principal sí sí Cap en fora 

 

Mitjans que hi ha de protecció 

 

 
Enllumenat d’emergència          

 

Detectors automàtics d‘incendis         

x 
Senyalització                             

 
Boques d’incendis equipades              

x 

Extintors d’incendis manuals             

 
Sistema fix d’extinció                                      

 

Polsadors d’alarma                        

x 

Avisador d’alarma                               

 

Cala de Bou : 

Per al curs vinent, l’aula de Cala de Bou canviarà d’ubicació.  L’Ajuntament ens ha oferit un local més gran que el que 

hi havia a les oficines municipals.  Quan estigui confirmat, actualitzarem les dades sobre l’espai en qüestió. 

 
Sant Jordi: 

Per al curs vinent, l’aula de Cala de Bou canviarà d’ubicació.  L’Ajuntament està en converses amb l’Escola d’Art per 

poder disposar d’una aula a les seves instal·lacions en horari de tarda. 

 

2.-NORMES DE PREVENCIÓ 

2.1.-Normes generals de prevenció  

- No manipuleu les instal·lacions elèctriques ni improviseu fusibles. 

- Manipulau amb cura els productes inflamables, evitant riscs d’incendi (aerosols, llevataques, etc.). 

- No col·loqueu teles, teixits ni mocadors sobre les làmpades d’enllumenat. 

- Assegurau-vos del correcte voltatge dels estris elèctrics i no els deixeu connectats després del seu ús. 

- No sobrecarregueu les línies elèctriques amb estufes o fogons elèctrics. 
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- Comunicau a la direcció i als serveis tècnics les anomalies observades periòdicament 

- Avisau a la direcció quan es realitzin activitats que presentin un perill notori d’incendi, i sol·licitau-ne autorització. 

La direcció indicarà les precaucions a prendre abans, durant i després de les operacions. 

- Assistiu als cursos de formació del personal en prevenció i extinció d’incendis. 

- Seguiu estrictament les instruccions de cartells i avisos per a casos d’incendi. 

 

2.2.-Normes de prevenció, serveis tècnics d’electricitat 

Revisau periòdicament l’estat dels endolls, clavilles, connexions, interruptors, etc. 

Teniu cura especialment de les connexions provisionals o afegides en quadres o subquadres generals, i evitau-les 

sempre que sigui possible. 

Manteniu els quadres elèctrics tancats i netejau-los periòdicament amb productes especials. 

No sobrecarregueu les línies amb addicció de nous estris consumidors. 

Teniu cura, a l’hora de trepar els murs, envans, etc., de no perforar els falsos sostres o en contacte directe amb 

elements combustibles. 

Evitau les instal·lacions elèctriques afegides, grapades sobre fusta o elements combustibles, així com sota tarimes, 

darrere de cortinatges, etc. 

Revisau mensualment l’enllumenat d’emergència. 

Revisau mensualment el sistema de botons d’alarma, timbres i bateries. 

Manteniu nets els quadres generals i comprovau els extintors amb què estiguin dotats. 

Efectuau torns de reconeixement nocturn per part del personal responsable. 

2.3-Normes de prevenció. personal de l’equip d’intervenció 

Comprovau que no hi ha perill d’incendi immediat als locals on habitualment no hi ha persones. Inspecció diària. 

Comprovau que els llocs de pas, sobretot els itineraris d’evacuació, les portes i les sortides d’emergència o altres 

dispositius de socors, no estiguin tancats amb clau i no estiguin obstruïts. Inspecció diària. 

Comprovau que tots els aparells elèctrics (sobretot els ordinadors) dels salons oberts al públic han estat apagats i 

desconnectats al final de cada jornada. 

Comprovau si les vies d’evacuació que travessen zones exteriors com escales, corredors, terrasses, etc., es mantenen 

lliures i sense obstacles, i no són utilitzades per a emmagatzematges diversos ni estan obstruïdes per objectes. 

Comprovau que els aparells de transmissió (telèfons, sistemes d’alarma, etc.) i els aparells d’extinció són visibles i 

accessibles. 

2.4-Normes de prevenció i seguretat que s’han de seguir per fer front a fenòmens 
meteorològics adversos 

El Govern de les Illes Balears disposa d’un pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos, aprovat 

pel Decret 106/2006, de 15 de desembre (BOIB, núm. 9 ext., de 17 de gener de 2007). Aquest Pla, que conté diverses 

mesures de prevenció i de seguretat de les persones i dels béns, recull una sèrie de consells per a la població que cal 

tenir en compte per reaccionar de forma adient (article 10, relatiu als avisos a la població). La Conselleria d’Educació i 

Cultura forma part de la comissió d’emergències, que decideix les actuacions a seguir, coordinada per la Direcció 

General d’Emergències. La Direcció General de Planificació i Centres tramet als centres afectats les decisions preses a 

la comissió mitjançant un missatge (SMS) al telèfon mòbil de contacte facilitat per la direcció del centre; a la vegada, 

també s’envia la informació per correu electrònic als centres i es penja a la pàgina web de la Direcció General i de la 

Conselleria. Quan s’hagi rebut un missatge d’emergència, s’ha de procurar estar informats de l’evolució de la situació 

a través de la Conselleria d’Educació i Cultura (pàgina web). En cas que els comunicats impliquin modificació dels 
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horaris o de les activitats habituals del centre, s’ha de preveure tot el que pugui resultar afectat  i trametre les 

comunicacions corresponents, en el seu cas, als alumnes. El Decret esmentat, a l’article 10, indica uns consells a seguir 

segons les situacions (precipitacions perilloses, neu i onades de fred, tempestes, ruixats, calor forta, vents forts, etc.). 

A manera de resum i, com a mínim, s’han de seguir les següents instruccions: 

1. Teniu preparada una farmaciola de primers auxilis. 

2. Disposeu de ràdio i de llanterna de piles seques i carregades. 

3. Utilitzeu el telèfon de manera raonable i no col·lapseu les línies. En aquest sentit, s’ha de tenir a disposició de la 

Direcció General de Planificació i Centres un telèfon d’emergència per tal de poder contactar amb el centre docent. 

4. Manteniu els alumnes i els professors dins els edificis, allunyats de portes i finestres, vidrieres o altres elements que 

els puguin causar danys. 

5. Retireu els vehicles de les zones amb risc d’inundació, d’allaus o de caiguda d’objectes. 

6. En cas de tempesta, tanqueu portes i finestres i assegureu els accessos. 

7. En cas d’inundació, dirigiu-vos als punts més alts de la zona on són. 

8. Retireu els objectes en mal estat o perillosos que puguin provocar runes o enderrocs. 

9. Protegiu els aparells elèctrics (electrodomèstics, ordinadors, etc.), desendollant-los per evitar que es danyin per una 

pujada de tensió o que ocasionin descàrregues elèctriques. 

10. En cas d’emergència al propi centre, s’ha de comunicar i sol·licitar ajuda a través del telèfon d’emergències 112. 

3.-NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’UNA EMERGÈNCIA 
 

Al costat de cada farmaciola (a la planta baixa dins la sala de professors i al primer pis) hi haurà a un lloc visible les 

instruccions bàsiques de com actuar en qualsevol situació d’emergència. 

DEFINICIO D’EMERGÈNCIA 
 

Es defineix com emergència una situació de perill per a les persones   o les instal·lacions, ... foc, explosió, 
amenaça de bomba, accidents importants o catàstrofes naturals. 

TIPUS D’EMERGÈNCIA 
 

Es podem considerar dos tipus d’emergència: 

 
• Interna: l’origen de la emergència  està dins del centre, com per exemple foc o qualsevol altra 

situació anòmala que pugui comportar un cert perill per a la població del Complex. (EVACUACIÓ) 
 
•   Externa: la emergència prové de fora del Complex, per  accident químic o desastre natural,  
principalment. (CONFINAMENT). El CEPA Sant Antoni està ubicat a un lloc de baix perill d’emergència externa. 

 

EVACUACIÓ 

 
L’origen de l’emergència està dins del centre i consisteix  en el Trasllat planificat d’un grup de persones afectades 
per una emergència, d’un lloc a un altre,  cal disposar de temps, organització i mitjans.  Perill de caos (EMERGÈNCIA 
INTERNA) 
 

 

COM AVISAREM EN CAS D’EMERGÈNCIA INTERNA 
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112 

 

 

UNA ALUMNE DETECTA UNA EMERGÈNCIA 
(per exemple un incendi) 

 

 
AVISA EL PROFESSOR/A 

 
 
 

EL PROFESSOR/A HO  COMPROVA   
UN PROFESSOR/A O PERSONA DEL 

CENTRE DETECTA UNA EMERGÈNCIA 

 
 
 

VA A AVISAR EL/LA RESPONSABLE DE DONAR L'ALARMA 
    

SI EL/LA RESPONSABLE NO ÉS AL 
DESPATX  EL PROFESSOR/A 

 
 
 

SI EL/LA 
RESPONSABLE ÉS AL 
DESPATX

Sistema d'alarma 

Alarma d’incendis 

Model d'avís als bombers: 

Sóc del centre CEPA SANT ANTONI (ESCOLA D’ADULTS) que és al carrer ESTRELLA número 17, AL 

COSTAT DE L’HOTEL IBIZA ROCKS  a  SANT ANTONI DE PORTMANY. Tenim un . . . . . . . .(tipus 

d’incident: incendi, etc). El/la . . . . . . . . . . (tipus d’incident: incendi, etc) 

és a la planta (núm.) . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(lloc concret: biblioteca, etc.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . (gravetat, per ex. “surt força fum”) 
hi ha . . . . . . . (quantitat). . . . . . . . ferits i estem evacuant del centre. 
Sóc el/la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persona que truca: director/a, cap d’estudis, etc) 
I truco des del telèfon 971348595 

En el centre tenim           (quantitat)               alumnes. 

DONA L’ ALARMA I AVISA EL SERVEIS D’EMERGÈNCIA 



CURS 08-09 

    
      

Telèfon 

COORDINADOR DE L’EMERGÈNCIA 
 

La coordinació de  l’emergència correspon a la persona de  més alta responsabilitat present en el 
Centre. En general li correspon decidir sobre l’abast de les mobilitzacions i les mesures de protecció 
adients (confinament, evacuació, etc.) un cop avaluada la situació. 

 
La figura de Coordinar   l’Emergència recau sobre la Directora del centre. Si no estigués   present   

seria   substituïda   per la  Cap   d’estudis, el Secretari,  el Cap de departament Científicotecnològic , 
el Cap de departament de Comunicació. 

 
 L’ordre de l’evacuació sempre  serà primer les aules més a prop de la sortida d’emergència, si la 
distància   és la mateixa es dóna prioritat a l’aula   situada a la dreta de la sortida. 
 
 

Càrrec 
 

Nom/Localització 
 

Substitut/a 

 
COORDINADOR 

GENERAL 

 
DIRECTORA-JOSEPA PRATS 
Edifici oficines 

 
MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU DE 
GUARDIA 

RESPONSABLE 
PLANTA SEGONA 

 
PROFESSOR AULA 
14 

 
PROFESSOR AULA 12 

RESPONSABLE 

PLANTA PRIMERA 

 
PROFESSOR AULA 8 

 
PROFESSOR AULA  7 

RESPONSABLE 

PLANTA BAIXA 

 
PROFESSOR QUE ESTIGUI 
FENT INFORMÀTICA 

 
 

 
 

Normes d’actuació. equips d’alarma i evacuació 

EN SENTIR EL SENYAL D’ALARMA 

Tot el personal abandonarà el seu lloc habitual immediatament,  prendrà les precaucions oportunes i es 

desplaçarà al lloc preestablert que li correspongui. 

Se situaran a les sortides d’emergència de cada planta canalitzant els fluxos d’evacuació. 

Es donarà preferència en l’evacuació a les plantes immediatament superiors a la de localització del 

sinistre. 

S’actuarà amb serenitat i calma, mentre es tranquil·litzen els alumnes. 

S’ajudarà les persones menys capacitades sense abandonar el lloc assignat. 

S’abandonarà l’edifici després dels alumnes i professors, utilitzant les vies d’evacuació. 

S’aniran tancant les portes després de comprovar que no queda ningú endarrerit. 

Normes d’actuació. equips d’intervenció 

SI DESCOBRIU UN CONAT D’INCENDI 

- Donau l’alarma a la centraleta, seguint les instruccions generals. 

- Tractau de sufocar el foc amb els mitjans al vostre abast o esperau l’arribada dels companys. 

- No adopteu actituds heroiques, conservau la calma i actuau amb decisió. 

- Si el conat s’estén, aïllau la zona. No obriu portes ni finestres a fi d’evitar-ne la propagació. 
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- En utilitzar un extintor, recordau que la seva càrrega dura de 8 a 10 segons. No el malgasteu. 

- Si no hi ha possibilitat d’extinció, romaneu refredant les zones adjacents i desallotjant-les de material 

combustible. 

- A l’arribada dels bombers, posau-vos a les seves ordres i col·laborau fonamentalment amb 

informació. No exagereu, sigueu veraços i concrets. 

- DESCONNECTAU L’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

Bombers  971.31.30.30 

Policia local  971.34.08.30/34.39.11  

Emergències 112 

Guàrdia  Civil 971.34.00.50 

 Aqualia 965.78.01.87/902.18.60.18 

Gesa Endesa 900.84.99.00 
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4.-SIMULACRE D’INCENDI 

Consideracions que cal tenir en compte 
 

1. El CEPA Sant Antoni té una bona part de l’oferta formativa quadrimestral, per tant, durant el 

curs s’hauran de fer dos simulacres d’incendi , un  cada quadrimestre. També l’oferta està repartida 

durant tot el dia: hi ha cursos de matí, de tarda i de nit. Per tal que puguin participar el major nombre 

d’alumnes el dia del simulacre, se’n farà un al matí i un altre a la tarda-nit. 

2. S’utilitzaran les sortides habituals de l’edifici. No es consideren sortides les finestres, 

les portes de terrasses, els patis interiors, etc. 

3.  Si hi ha escales o sortides d’emergència, s’utilitzaran per a comprovar-ne l’ 

accessibilitat i el bon funcionament. 

4. Es tancaran les portes i les finestres, ja que en cas d’un incendi real (que és el tipus 

d’emergència més comú) el corrent d’aire pot afavorir la propagació del foc. 

5.  No s’han d’usar els ascensors ni els muntacàrregues. 

6. S’informarà els grups actuants (Parc de Bombers, Cos de Policia, Ajuntament...) de la 

realització del simulacre. 
 
 

Instruccions per a la realització del simulacre d’evacuació del centre 
 

1. A l’inici de l’exercici s’ha d’emetre el senyal d’alarma establert, d’acord amb 

l’equipament de què disposi el centre. 
 

2. Per a evacuar les plantes de forma ordenada, seguirem els criteris següents: 

1. En sentir el senyal d’inici del simulacre, s’ha de desallotjar l’edifici. En primer lloc, la 

planta baixa. 

2. Simultàniament, els alumnes de les plantes superiors s’han de mobilitzar, de 

manera ordenada i establerta, cap a les escales. Hi baixaran respectant la 

prioritat de les plantes inferiors. 

3. El desallotjament de cada planta es farà per grups; sortiran en primer lloc les aules 

més properes a les escales, ordenadament, sense que els grups es barregin. 

4. Si el simulacre planteja la hipòtesi que el perill (foc) comença en una planta 

determinada, aleshores aquesta planta serà la primera que s’haurà de desallotjar. 

5. S’ha d’assignar a cada escala o sortida de cada planta un nombre concret 

d’aules, seguint criteris de proximitat i d’ocupació. 
 

3. Per a fer variacions en l’exercici, es pot plantejar la hipòtesi de preveure que una de les 

sortides cap a l’exterior de la planta baixa està bloquejada i que només es poden usar 

les altres sortides existents a l’edifici. 
 

4. Cada professor/a s’ha de responsabilitzar de controlar els moviments dels alumnes que 

té al seu càrrec i ha de guiar els alumnes a les escales i sortides establertes, seguint les 

instruccions del coordinador/a general i els coordinadors/es de planta. 

5. S’ha de col.locar una persona a cada sortida i una altra a l’exterior de l’edifici, per tal de 

controlar el temps total d’evacuació. 
 

6. Un cop acabat l’exercici, l’equip coordinador ha d’inspeccionar el centre, per a detectar 

les anomalies o els desperfectes que hi pugui haver. 
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7. Després del simulacre és aconsellable fer una valoració-avaluació de l’exercici entre tots els 

professors/es. El director/a del centre redactarà un informe segons el model adjunt.(Annex 

3) 
 

7. Els temps orientatius de durada del simulacre poden ser 10 minuts per a l’evacuació 

de tot el centre i tres minuts per planta. En conjunt, la durada total no hauria de ser 

superior als 30 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-ANNEXOS 

5.1 Annex 1.-Planols d’emplaçament i d’edificis de plantes. 
 

 

PRIMERA PLANTA 
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 SEGONA PLANTA 
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Annex 2. -Instal.lacions que poden generar una emergència. Fitxa de seguiment 
trimestral 
Sant Antoni 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR UNA EMERGÈNCIA 

 
REVISIÓ 

Data prevista 

MANTENIMENT 

Data efectuada 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ Sí ? 

- Calderes (cremadors, nivells, vàlvules, etc.) 

- Climatitzadors (fibres, bateria, etc.) 
Sí  

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

- Elements de protecció, aïllaments, etc.   

INSTAL·LACIONS DE GAS No  

- Cuines (cremadors, vàlvules...) 

- Conduccions (estanquitat, corrosió, etc.) 

  

  

DIPÒSIT DE COMBUSTIBLES                                         Sí 

- Vàlvules, estanquitat, etc.   

ALTRES INSTAL·LACIONS PERILLOSES (indicau-ne quines) 

   

   

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EXTINTORS PORTÀTILS 

- Cada 3 mesos s’ha de comprovar 

l’accessibilitat, el bon estat aparent de 

conservació (assegurances, precintes...) 

- Revisió anual 

- Retimbratge cada 5 anys 

Sí  

  

  

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

- Revisió trimestral (senyalització, pressió i 

funcionament) 
No  

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

Sí 
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Sant Josep: 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR UNA EMERGÈNCIA 

 
REVISIÓ 

Data prevista 

MANTENIMENT 

Data efectuada 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ No  

- Calderes (cremadors, nivells, vàlvules, etc.) 

- Climatitzadors (fibres, bateria, etc.) 
  

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

- Elements de protecció, aïllaments, etc.   

INSTAL·LACIONS DE GAS No  

- Cuines (cremadors, vàlvules...) 

- Conduccions (estanquitat, corrosió, etc.) 

  

  

DIPÒSIT DE COMBUSTIBLES                                         No 

- Vàlvules, estanquitat, etc.   

ALTRES INSTAL·LACIONS PERILLOSES (indicau-ne quines) 

   

   

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EXTINTORS PORTÀTILS 

- Cada 3 mesos s’ha de comprovar 

l’accessibilitat, el bon estat aparent de 

conservació (assegurances, precintes...) 

- Revisió anual 

- Retimbratge cada 5 anys 

  

  

  

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

- Revisió trimestral (senyalització, pressió i 

funcionament) 
  

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA      Sí 
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5.3.Mitjans de protecció contra incendis Fitxa de seguiment trimestral 
Sant Antoni 

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EXTINTORS PORTÀTILS 

- Estan situats al seu lloc 

- Són accessibles fàcilment 

- Presenten un bon estat de conservació 

- Consta la data de revisió anual a la targeta  

 

 

 

 

BIE (Boques d’incendi equipades) 

- Estan situades al seu lloc 

- Són accessibles fàcilment 

- Presenten un bon estat de conservació 

- Consta la data de revisió anual a la targeta  

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’ALARMA 

- És audible a tot l’edifici  

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

- Il·luminació correcta (bombetes no foses) 

- Cartells de senyalització dipositats correctament 

 

 

EVACUACIÓ 

- Les vies d’evacuació són lliures d’obstacles 

- Les portes de sortida a l’exterior estan obertes 

- En cas negatiu, les claus estan localitzades 

 

 

 

MITJANS COMPLEMENTARIS D’EMERGÈNCIA 

- Es disposa de la relació de telèfons d’urgència (bombers, policia, ambulància) en lloc 

visible 

- Els telèfons s’actualitzen periòdicament 

- Als accessos hi ha un exemplar del Pla d’Emergència 

 

 

 

(*) Es consignarà S si la resposta és afirmativa i N si és negativa 
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Sant Josep 

MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EXTINTORS PORTÀTILS 

- Estan situats al seu lloc 

- Són accessibles fàcilment 

- Presenten un bon estat de conservació 

- Consta la data de revisió anual a la targeta  

* 

* 

* 

* 

BIE (Boques d’incendi equipades) 

- Estan situades al seu lloc 

- Són accessibles fàcilment 

- Presenten un bon estat de conservació 

- Consta la data de revisió anual a la targeta  

* 

* 

* 

* 

INSTAL·LACIÓ D’ALARMA 

- És audible a tot l’edifici * 

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

- Il·luminació correcta (bombetes no foses) 

- Cartells de senyalització dipositats correctament 

* 

* 

EVACUACIÓ 

- Les vies d’evacuació són lliures d’obstacles 

- Les portes de sortida a l’exterior estan obertes 

- En cas negatiu, les claus estan localitzades 

* 

* 

* 

MITJANS COMPLEMENTARIS D’EMERGÈNCIA 

- Es disposa de la relació de telèfons d’urgència (bombers, policia, ambulància) en lloc 

visible 

- Els telèfons s’actualitzen periòdicament 

- Als accessos hi ha un exemplar del Pla d’Emergència 

* 

* 

* 

(*) Es consignarà S si la resposta és afirmativa i N si és negativa 
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5.3.- ANEX 3. MODEL D’INFORME DE SIMULACRE  
  

INFORME DE SIMULACRE  
  

0    

ILLA:  LOCALITAT:  

CENTRE:  CODI:  

ADREÇA:  TELÉFON:  

NIVELLS EDUCATIUS:  

DATA SIMULACRE:                            Hora inici:            Hora acabament:  

  
  

1   

S’ha programat el simulacre segons les instruccions?  
  SI     NO  

  

Participació dels/les mestres   BONA     MITJA   BAIXA  
  

Observacions:   

  
  

2    

TEMPS REAL D’EVACUACIÓ    

  Temps controlat  Nº d’alumnes evacuat  

Planta baixa      

Primera planta      

Edifici infantil      

Altres      

Total del centre      

  
  

3    

Participació de l'alumnat  
  BONA     MITJA   DOLENTA   
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Observacions    

  
  
4  

CAPACITAT DE LES VIES D’EVACUACIÓ   Suficient   Insuficient  
  

S’han produït interferències en les evacuacions de les diferents zones SI   NO    

Observacions  

   
5  

PUNTS O ZONES DE PAS DIFÍCIL O PERILLÓS:  

  

Observacions  

   
6     

   SI  NO  NO EXISTEIX  

FUNCIONAMENT EFICAÇ DE:         

Sistema d’alarma         

Enllumenat d’emergència         

Escales d’emergència         

Sistemes de comunicació         

ES  VAREN  PODER  TALLAR 

SUBMINISTRAMENTS DE:  

ELS        

Gas         

Electricitat         

Gas-oil         

Aigua         

S’ha simulat una telefonada serveis 

d’emergència  

als        
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Observacions     

   
7  

OBSTACLES EN LES VIES D’EVACUACIÓ:  

Observacions  

  

8    

INCIDENTS NO PREVISTS:    

  SI  NO    

Accidents de persones        

Deterioraments a l’edifici        

Deteriorament en el mobiliari        

Observacions    

  

9  

PROCEDIMENTS DEFICIENTS I QUE HAN DE SER MODIFICATS   

  

Procediments d’actuació general  

  

Formació, ensinistrament i capacitat del professorat    

  

Formació de l'alumnat  

  

Sensibilització del professorat (si la seva actitud es 

considera deficient)  

  

Manteniment de les instal—lacions de prevenció i 

protecció (deficiències al sistema d’alarma, portes que no 

tanquen...)  

  

   
10  
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CONCLUSIONS PEDAGÒGIQUES:  

BALANÇ GENERAL DEL SIMULACRE:  

SUGGERIMENTS:  

   
DATA DE L’INFORME:                                                             LOCALITAT:  

Nom, llinatges i signatura de la directora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


