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PRÒLEG
La funció del reglament de Règim Interior (RRI) és normativitzar la vida escolar del Centre. Aquesta Funció està
subordinada a les finalitats generals de l’Escola Pia Província Betania i, en particular, de l’Escola Pia de Gandia,
assumint els principis i finalitats que aquesta defensa. Han d'atendre a més, a l'especificitat del Projecte Educatiu
de Centre en el seu propi context, el desenvolupament curricular i l'autonomia pròpia d'un Centre privat concertat,
en els nivells educatius que el requerisquen.
El Reglament de Règim Interior és la norma interna del Centre en la qual es concreten els drets i deures de
l'alumnat i dels altres membres de la Comunitat Educativa.
Una intenció del nostre RRI és contribuir a crear un clima de respecte, responsabilitat i esforç en el procés
educatiu, que facilite una millora contínua del funcionament del nostre Centre.
En última instància aquest RRI pretén harmonitzar les relacions entre tots els que formen part de la vida escolar
i reforçar el clima d'enteniment, col·laboració i confiança.

Document aprovat per la Congregació Provincial
27 de gener 2014
Document aprovat per l’Equip Directiu
21 d’octubre de 2019
Document aprovat pel Consell Escolar
30 d’octubre de 2019
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01 NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE
ART.1.

DEFINICIÓ DEL CENTRE.
El Reial Col·legi de l'Escola Pia de Gandia situat en la ciutat de Gandia amb domicili en Plaça de l’Escola Pia, 7,
està inscrit en el Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb el nombre 46004127.
El present Reglament del “Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia de l’Escola Pia Província Betania té per objecte
regular l'organització, promoure la participació així com establir les normes de convivència i els procediments
per a resoldre els conflictes que alteren la convivència escolar de tots els que formen la Comunitat Educativa
Escolàpia.
Art. 2.

EL MODEL EDUCATIU DEL CENTRE.
L'organització del Centre respondrà als següents principis:

a. El caràcter Catòlic del Centre.
b. La plena realització de l'oferta educativa continguda en el Caràcter Propi del Centre.
c. La configuració del Centre com a Comunitat Educativa Escolàpia.
d. Promoure accions destinades a fomentar la qualitat, mitjançant el reforç de la seua autonomia i la
potenciació de la funció directiva.

e. El desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre.
Art. 3.

CARÀCTER PRIVAT CONCERTAT DEL CENTRE.
El Centre està acollit al règim de concerts educatius regulat en el Títol IV de la LODE, en el Títol IV de la LOE i en
les seues normes de desenvolupament, en els nivells educatius d'Educació Infantil, Educació primària i Educació
Secundària Obligatòria.
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02 LA COMUNITAT EDUCATIVA
ART.4.
ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
a) El Centre es configura com una Comunitat Educativa Escolapia integrada pel conjunt de persones que,
relacionades entre si i implicades en l'acció educativa, comparteixen i enriqueixen els objectius del Centre.
b) En el si de la Comunitat Educativa Escolàpia les funcions i responsabilitats són diferenciades en raó de la
peculiar aportació que realitzen al projecte comú l'Entitat Titular, els alumnes, els professors, els pares,
el personal d'administració i serveis i altres col·laboradors.
c) Atés el caràcter confessional de la nostra escola, aspirem al fet que en el si de la Comunitat Educativa
Escolàpia es vaja forjant una Comunitat Cristiana del Centre.

Art. 4.1. Drets.
Els membres de la Comunitat Educativa tenen dret a:
a) Ser respectats en els seus drets i en la seua integritat i dignitat personals.
b) Conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Interior del Centre.
c) Participar en el funcionament i en la vida del Centre, de conformitat amb el que es disposa en el
present Reglament.
d) Celebrar reunions dels respectius estaments en el Centre, per a tractar assumptes de la vida
escolar, prèvia l'oportuna autorització del representant l'Entitat Titular.
e) Constituir Associacions dels membres dels respectius estaments de la Comunitat Educativa,
d’acord amb el que es disposa en la llei.
f) Presentar peticions i queixes formulades per escrit davant l'òrgan que, en cada cas, corresponga.
g) Reclamar davant l'òrgan competent en aquells casos en què siguen conculcats els seus drets.
h) Exercir aquells altres drets reconeguts en les lleis, en el Caràcter Propi del Centre i en el present
Reglament.

Art. 4.2. Deures.
Els membres de la Comunitat Educativa estan obligats a:
a) Respectar els drets de l'Entitat Titular, als alumnes, als professors, als pares, al personal
d'administració i serveis i als altres membres de la Comunitat Educativa.
b) Respectar el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu, el present Reglament i altres normes
d'organització i funcionament del Centre i de les seues activitats i serveis i l’autoritat i les
indicacions o orientacions de l’Equip Directiu i del professorat.
c)

Respectar i promoure la imatge del Centre.

d) Assistir i participar en les reunions dels òrgans dels quals formen part.

Art. 5.
L’ENTITAT TITULAR.
L’Entitat Titular dels col·legis és sempre l’Escola Pia Província Betania. La qual, com a obra d'Església, participa
en la seua Missió Evangelitzadora per mitjà de l'Educació Integral de xiquets i joves, servint a l'Església Particular
i compartint activament la seua responsabilitat apostòlica i els seus criteris pastorals, per al bé de la societat.
Són els seus Documents bàsics de referència el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu Integral i el Reglament de
Règim Interior.
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Art. 5.1. Drets.
L'Entitat Titular té dret a:
a) Establir el Caràcter Propi del Centre, garantir el seu respecte i dinamitzar la seua efectivitat.
b) Nomenar als Representants de la Titularitat en el Centre.
c)

Elaborar el Projecte Educatiu de Centre, que incorporarà el Caràcter Propi del mateix i el Pla de
Convivència, i proposar la seua aprovació al Consell Escolar del Centre.

d) Exercir la gestió acadèmica i econòmica del Centre, ostentar la seua representació i assumir en
última instància la responsabilitat del mateix.
e) Decidir la sol·licitud d'autorització de nous ensenyaments, i la modificació i extinció de l'autorització
existent.
f)

Decidir la subscripció dels concerts a què es refereix la legislació vigent, promoure la seua
modificació i extinció.

g) Decidir la prestació d'activitats i serveis.
h) Disposar l'elaboració del Reglament de Règim Interior, després de ser informat pel consell de la
comunitat educativa, per a la seua aprovació en el Consell Escolar així com establir les seues normes
de desenvolupament i execució.
i)

Nomenar i cessar als òrgans unipersonals de govern i gestió del Centre i als seus representants en
el Consell Escolar, de conformitat amb l'assenyalat en el present Reglament.

j)

Nomenar i cessar als òrgans de coordinació de l'acció pastoral educativa, de conformitat amb
l'indicat en el present Reglament.

k) Establir el procés de selecció del Personal procedint a la seua incorporació, contracte i cessament
d'acord amb el Caràcter Propi i amb la legislació vigent.
l)

Dissenyar els processos de formació del professorat i la seua avaluació.

m) Estar informat permanentment de l'estat econòmic del Centre i de totes les polítiques de futur
(comercial, financera, immobiliària, de contractes) que el Gerent tinga en projecte.
n) Tenir accés a tota la documentació del Centre com a responsable últim de l'empresa educativa.
o) Aplicar la normativa d'admissió d'alumnes en el Centre segons les disposicions legislatives vigents.
p) Desenvolupar i concretar les normes de convivència segons el present Reglament.
q) Tenir la iniciativa en matèria de correcció de les alteracions de la convivència del personal contractat.
r)

Autoritzar la utilització de l'uniforme.

s)

Coordinar l'activitat educativa i pastoral del Centre en relació amb els altres Centres escolapis de la
mateixa Entitat.

t)

Vetlar pels drets reconeguts als pares, professors, alumnes i personal d'administració i servei, en la
legislació vigent.

Art. 5.2. Deures.
L'Entitat Titular està obligada a:
a) Donar a conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Interior del Centre
i altres documents bàsics de referència.
b) Responsabilitzar-se del funcionament i gestió del Centre davant la Comunitat Educativa, la Societat,
l'Església i l'Administració.
c)

Complir les normes reguladores de l'autorització del Centre, de l'ordenació acadèmica i dels concerts
educatius.

d) Afavorir la participació i integració a la pròpia missió, de tots els agents educatius, esmentats en
l'article 4 b) del present Reglament.

7

 RRI - Escola Pia Gandia 

Art. 5.3. Representació.
a) El representant oficial de l'Entitat Titular és el Superior Provincial de l'Escola Pia Província Betania.
b) El Superior Provincial designa a la persona que ha de representar a la Titularitat en el Centre de forma
habitual –Representant del Titular- i delega en ell i en altres òrgans de govern i gestió unipersonals
l'exercici concret d'algunes de les funcions pròpies de la Titularitat en els termes assenyalats en
l'article 5.1. del present Reglament.
c)

L'Entitat Titular podrà designar altres representants ocasionals quan ho considere oportú.

d) La delegació de funcions, que es podrà actualitzar o acomodar-se cada curs acadèmic, atenent a la
pròpia realitat col·legial, es farà constar per escrit al Centre per part de l'Entitat Titular.

Art. 6.
ELS ALUMNES.
Els alumnes són el Centre de l'acció educativa de cada col·legi, formen part de la comunitat educativa i se'ls
considerarà elements actius de la seua pròpia educació. Es fomentarà en tot moment un clima de benestar,
llibertat, esforç i participació en la vida del Centre i, al mateix temps, de respecte mutu que afavorisca el seu
desenvolupament integral.
Per tot açò es tindrà una cura especial per crear unes sanes relacions dins de cada grup; per fomentar la
participació i la col·laboració en el govern del Centre; per propiciar un clima de respecte i treball; i possibilitar una
progressiva educació i celebració de la Fe. La participació dels alumnes quedarà reflectida en l'organigrama de
cada Centre. Els Centres facilitaran l'elecció de delegats de curs segons el document “Participació dels alumnes
en els nostres col·legis”.
Es procurarà seguir atenent als Antics Alumnes, mantenint amb ells una estreta vinculació i afavorint el seu
associacionisme.

Art. 6.1. Drets.
Els alumnes tenen dret a:
a) Rebre una formació integral en Fe i Cultura que contribuïsca al ple desenvolupament de la seua
personalitat d'acord amb el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu del Centre.
b) Ser respectats en la seua llibertat de consciència, així com en les seues conviccions religioses i
morals, siga la que siga la seua raça i condició.
c)

La protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral, no podent ser
objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants.

d) El desenvolupament de la seua activitat educativa en adequades condicions de seguretat i higiene
e) Ser valorats en el seu rendiment escolar conforme a criteris públics i objectius.
f)

Rebre orientació escolar i professional i ser acompanyats en el creixement en la Fe fins a la seua
inserció en l'Església.

g) Rebre la informació que els permeta optar a possibles ajudes compensatòries per dificultats de tipus
familiar, econòmic i sociocultural, així com de protecció social en els casos d'accident o infortuni
familiar.
h) Rebre les ajudes i els suports precisos en la mesura de les possibilitats per a compensar les manques
i els desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en el cas de
presentar necessitats educatives especials que impedisquen o dificulten l'accés i la permanència en
el sistema educatiu.
i)

Ser respectats en la seua intimitat en el tractament de les dades personals que disposa el Centre
que, per la seua naturalesa, siguen confidencials.

j)

Participar en el funcionament i en la vida del Centre, de conformitat amb el que es disposa en les
normes vigents i el present reglament.
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k) Associar-se i reunir-se en el Centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà d'acord amb la
legislació vigent, respectant el normal desenvolupament de les activitats docents i amb permís del
Representant del Titular.
l)

Aquells altres que es determinen en les normes de convivència del centre.

m) Continuar la seua relació amb el Centre una vegada hagen conclòs els seus estudis en el mateix.

Art. 6.2. Deures.
Els alumnes estan obligats a:
a) Observar una actitud responsable en els seus treballs d'estudiants.
b) Esforçar-se per superar els nivells mínims de rendiment acadèmic.
c)

Adquirir els hàbits intel·lectuals i de treball amb vista a la seua capacitació per a la continuïtat en els
seus estudis i la posterior activitat professional.

d) Estudiar, esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament segons les seues capacitats i
participar en les activitats formatives, especialment en les orientades al desenvolupament dels
currículums.
e) Seguir les directrius de l'Equip Directiu i del professorat respecte a la seua educació i aprenentatge;
dur a terme fora de les hores de classe els treballs que els encomanen els professors, així com
respectar la seua autoritat.
f)

Adquirir els hàbits que els facen reconèixer, respectar i apreciar els valors dels drets fonamentals de
la persona i de la convivència.

g) Complir l'horari i calendari escolar, així com les exigències del present Reglament.
h) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d'un adequat clima
d'estudi en el Centre, respectant el dret a l'estudi dels seus companys.
i)

Respectar l'exercici dels drets i les llibertats de tots els membres de la Comunitat Educativa Escolàpia
de conformitat amb la legislació vigent.

j)

Respectar les normes d'organització, convivència i disciplina del Centre en els termes establerts en
la legislació vigent.

k) Conservar i fer bon ús dels béns mobles i les instal·lacions del Centre, i respectar les pertinences dels
altres membres de la comunitat educativa.
l)

Realitzar les diferents activitats escolars amb l’equipació específica del Col·legi.

m) Aquells altres que es determinen en el Pla de Convivència i les Normes de Convivència del Centre.

Art. 6.3. Participació escolar
1. La participació escolar dels alumnes està arreplegada en el document provincial “Participació dels alumnes
en els nostres col·legis”
2. Delegats de grup:
a) Cada grup d'estudiants de Secundària i Batxillerat, triarà, per sufragi directe i secret, durant el primer
mes del curs escolar un delegat i un subdelegat. Tots dos representaran a la classe en la Junta de
Delegats.
b) Les eleccions a Delegat i Subdelegat seran convocades pel Coordinador d'Etapa en unió amb els
tutors de cada grup.
c)

Els delegats no podran ser sancionats en l'exercici de les seues funcions.

d) Correspon al delegat de grup:
1r. Assistir a la reunions de la Junta de Delegats i participar en les seues deliberacions;
2n. Exposar als òrgans de govern i coordinació didàctiques els suggeriments i opinions del grup
al que representen.
3r. Fomentar la convivència entre els alumnes del grup.
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4t. Col·laborar amb el Tutor i els professors que imparteixen classe en el seu grup en els temes
que afecten al funcionament del mateix.
5è. Col·laborar amb els professors en el bon funcionament de l'etapa.
6è. Cuidar l'adequada utilització del material i les instal·lacions del Centre.
3. Junta de Delegats:
a) Estarà integrada pels Delegats, Subdelegats i representants dels alumnes en el Consell Escolar.
b) La Junta de Delegats podrà reunir-se en ple o en seccions, segons la naturalesa dels temes a tractar.
c)

La Junta de Delegats tindrà les següents funcions:
1r. Elevar a l'Equip Directiu propostes per a l'elaboració del Projecte Educatiu i la Programació
General Anual.
2n. Informar dels problemes de cada grup o classe.
3r. Formular propostes de criteris per a l'elaboració dels horaris i de les activitats docents.
4t. Debatre assumptes que es vagen a tractar en el Consell Escolar en l'àmbit de les seues
competències i elevar propostes de resolució als seus representants.
5è. Formular propostes per a fomentar la convivència escolar.
6è. Presentar davant la Junta d'Avaluació un informe amb la seua visió sobre la marxa del curs,
indicant les propostes de millora que consideren convenients.

Art. 6.4. Admissió
1.

L'admissió d'alumnes competeix a l'Entitat Titular del Centre.

2. En els nivells concertats s'aplicarà el que es disposa en la normativa vigent

Art. 7.
ELS PROFESSORS.
Els docents escolapis, seguint a Calassanç, estan convocats a ser “cooperadors de la veritat”. Són els
col·laboradors de l’Escola Pia en la formació integral dels alumnes, formen part de la Comunitat Educativa i
treballen en col·laboració amb els pares, i en equip, per a conèixer, acceptar i ajudar a l'alumne i al grup i orientarlos cap a la consecució dels objectius del Centre.
En la seua selecció es tindrà en compte la idoneïtat per a l'efectiva realització del nostre Caràcter Propi i el
compromís per la formació permanent.
En el desenvolupament de la seua funció, en la relació amb els alumnes, procuraran crear un ambient educatiu,
un clima de llibertat que facilite la responsabilitat i el treball, basant-se en la preparació de les activitats i
situacions d'aprenentatge, el respecte a la diversitat dels alumnes evitant qualsevol tipus de discriminació.
Atendrà adequadament els sistemes d'avaluació a emprar.
Es facilitarà el moviment associatiu dels educadors, d'acord amb la identitat cristiana i calassància dels nostres
Centres i la seua participació en els òrgans representatius, tant de la institució escolàpia com de les institucions
eclesials i civils, en els seus diferents nivells.

Art. 7.1. Drets.
Els professors tenen dret a:
a) Desenvolupar lliurement la seua funció docent en un ambient educatiu adequat d'acord amb les
característiques del lloc que ocupen, on siguen respectats els seus drets, especialment el seu dret a
la integritat física i moral.
b) Ser respectats en la seua llibertat de consciència, rebre un tracte adequat, ser valorats per la
Comunitat Educativa Escolàpia i expressar les seues opinions amb actitud educada, respectant el
Caràcter Propi i la legislació vigent.
c) Sentir-se part de la Família Calassància i participar en l'activitat del Centre de conformitat amb
l'establert legalment.
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d) Rebre formació permanent, així com conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu de Centre i els
altres documents de referència en els Centres de l'Escola Pia Província Betania.
e) Participar en l'elaboració del Projecte Curricular d'Etapa.
f) Exercir amb llibertat el seu ministeri educatiu integral i les seues funcions educatives, d'acord amb
les característiques del lloc que ocupen, amb el Caràcter Propi i amb el Projecte Educatiu de Centre i
de forma coordinada pel Seminari/Departament corresponent.
g) Exercir lliurement la seua acció avaluadora d'acord amb els criteris establits en el Projecte Curricular
d'Etapa, d’acord amb el model pedagògic de l’Entitat Titular.
h) Utilitzar els mitjans materials i les instal·lacions del Centre per a les finalitats educatives,
conformement a les normes reguladores del seu ús i reunir-se en el Centre amb el preceptiu permís
del Titular.
i)

Participar en processos i iniciatives de Missió Compartida.

j)

Gaudir de la presumpció de veracitat en el marc dels processos disciplinaris, d'acord amb la
normativa vigent

Art. 7.2. Deures.
1.

Els professors estan obligats a:
a) Exercir les seues funcions conforme a la legislació vigent, i a les condicions estipulades en el seu
contracte i/o nomenament i les directrius de l'Entitat Titular.
b) Respectar i fer respectar el Caràcter Propi així com el Projecte Educatiu de Centre.
c)

Exercir les seues funcions d’acord a les condicions estipulades en el seu contracte i/o nomenament
d'acord amb la legislació vigent.

d) Cooperar en el compliment dels objectius del Projecte Educatiu de Centre i seguir, en l'acompliment
de les seues funcions, les directrius establides en el Projecte Curricular de l'Etapa i la Programació
General Anual.
e) Participar en l'elaboració de la programació específica de l'àrea o matèria que imparteix, en el si de
l'Equip Docent del curs i del Departament corresponent.
f)

Elaborar i fer el seguiment de la programació d'aula.

g) Participar en l'avaluació dels diferents aspectes de l'acció educativa.
h) Ser diligent en l'exercici de les seues atribucions respecte a la convivència escolar i a l'atenció a la
diversitat dels seus alumnes, conforme a la normativa vigent.
i)

Respectar i donar un tracte adequat als membres de la Comunitat Educativa Escolàpia.

j)

Inculcar als alumnes el respecte per tots els membres de la Comunitat Educativa Escolàpia.

k) Fomentar un clima de convivència en l'aula i durant les activitats complementàries, extraescolars i
serveis escolars, que permeten el bon desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.
l)

Atendre a pares, tutors i alumnes en l'exercici de la tutoria.

m) Guardar reserva i sigil professional de quanta informació tinga accés per la seua condició i lloc de
treball, sobre tota aquella informació que es dispose sobre les circumstàncies personals i familiars
dels alumnes.
n) Fomentar el bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d'ensenyamentaprenentatge, complint el previst en la legislació referent a la protecció de dades de caràcter personal
i a la propietat intel·lectual.
o) Orientar als alumnes en les tècniques de treball i d'estudi específic de la seua àrea o matèria, dirigir
les pràctiques o seminaris relatius a la mateixa, així com analitzar i comentar amb ells les proves
realitzades.
p) Complir puntualment el calendari i l'horari escolar i col·laborar a mantenir l'ordre i la disciplina dins
de l'exercici de les seues funcions.
q) Mantenir una formació permanent segons les directrius dels documents bàsics de referència i de
conformitat amb la normativa laboral.
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r)

Respectar les competències dels Pares en l'educació dels fills.

s) Aquelles altres que determine la legislació vigent.
2.

Són funcions del professorat:
a) La contribució al fet que les activitats del Centre es desenvolupen en un clima de respecte, de
tolerància, de participació i de llibertat per a fomentar en els alumnes els valors propis d'una societat
democràtica.
b) La tutoria dels alumnes, la direcció i l'orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu procés
educatiu, en col·laboració amb les famílies.
c)

L'orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en col·laboració, si escau, amb els
serveis o departaments especialitzats.

d) La coordinació de les activitats docents.
e) La participació en l'activitat general del Centre.
f)

La investigació, l'experimentació i la millora contínua dels processos d'ensenyament corresponent
que propose l'Entitat Titular del Centre.

g) L'atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l'alumnat.
h) La informació periòdica a les famílies sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles.
i)

La participació en els plans d'avaluació que determinen les Administracions educatives o el Centre.

j)

La participació en les actuacions previstes en el Pla de Convivència del Centre en els termes en ell
contemplats.

k) La participació lleial en els plans de millora, innovació educativa i gestió de la qualitat que
s'assumisquen en el Centre.
l)
3.

Aquelles altres que puga assignar-los l'Entitat Titular del Centre.

El professorat tindrà la consideració d'autoritat pública als efectes determinats en la legislació vigent
d'aplicació.

Art. 7.3. Admissió.
a) La cobertura de vacants de professorat competeix a l'Entitat Titular, de conformitat amb la legislació
laboral que resulte d'aplicació i tenint en compte el “Document de Selecció de Personal” de la
Província. De les decisions adoptades per a la provisió de les vacants el Titular donarà informació al
Consell Escolar en els nivells que siguen de la seua competència.
b) En els nivells concertats, per a cobrir vacants de personal docent, l'Entitat Titular l'anunciarà
públicament i establirà juntament amb el Consell Escolar els criteris de selecció, seguint la legislació
vigent.
c)

La Comissió de Selecció procedirà a l'avaluació dels candidats, segons els criteris a què es refereix
el “Document de Selecció de Personal” de l’Escola Pia Província Betània i proposarà a l'Entitat Titular,
dins dels vint dies naturals des de la publicació de la vacant, els noms dels quals considere més
idonis.

d) En cas de desacord entre l'Entitat Titular i el Consell Escolar, respecte als criteris de selecció, o de
disconformitat fundada de l'Entitat Titular respecte a la proposta de la Comissió de Selecció, s'estarà
al que es disposa en l'art. 61 de la Llei Orgànica 81/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l'educació.
e) Les vacants del personal docent es podran cobrir mitjançant ampliació de l'horari de professors del
Centre que no presten els seus serveis a jornada completa, per la incorporació de professors
excedents o en anàloga situació, o d’acord al que es disposa en la legislació vigent respecte al
professorat la relació del qual amb l'Entitat Titular del Centre no tinga el caràcter de laboral.
f)

Mentre es desenvolupa el procediment de selecció el Representant de la Titularitat podrà cobrir
provisionalment la vacant.
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Art. 7.4. Cessament del contracte.
1r. La cancel·lació de qualsevol contracte competeix a l'Entitat Titular de conformitat amb la legislació laboral
que resulte d'aplicació.
2n. Se seguirà el procediment articulat en el “Document de Selecció de Personal” de l’Escola Pia Província
Betània.

Art. 8.
ELS PARES, MARES I TUTORS LEGALS.
Art. 8.1. Drets.
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a:
a) Que en el Centre s'impartisca el tipus d'educació definit en el Caràcter Propi i en el Projecte Educatiu
de Centre.
b) Que els seus fills reben una educació amb les màximes garanties de qualitat, d'acord amb les
finalitats establides en la Constitució, en el corresponent Estatut d'Autonomia i en les lleis educatives.
c)

Estar informats sobre el procés d'aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills.

d) Ser sentits en aquelles decisions que afecten a l'orientació acadèmica i professional dels seus fills.
e) Ser rebuts pels professors del Centre en els horaris establits.
f)

Identificar-se com a part de la Família Calassància.

g) Ser notificats de les faltes d'assistència i retards dels seus fills.
h) Ser notificats de les mesures educatives correctores i disciplinàries en les quals pogueren veure's
immersos els seus fills.
i)

Rebre informació sobre les normes que regulen la convivència del Centre.

j)

Participar en els assumptes relacionats amb el desenvolupament del procés educatiu dels seus fills
en el Centre i en la vida del Centre en els termes que determina aquest Reglament.

k) Participar en processos d'integració carismàtica.

Art. 8.2. Deures.
Els pares, mares o tutors legals estan obligats a:
a) Procurar l'adequada col·laboració entre la família i el Centre, a fi d'aconseguir una major efectivitat
en la tasca educativa. A aquest efecte:
1.

Assistir a les entrevistes i reunions a les quals siguen convocats pel Director General, el
Director Pedagògic, el Coordinador d'Etapa, Orientador Educatiu, els Tutors o professors
per a tractar assumptes relacionats amb l'educació dels seus fills.

2.

Propiciaran les circumstàncies que, fora del Centre, puguen fer més efectiva l'acció
educativa del mateix.

3.

Informar als educadors d'aquells aspectes de la personalitat i circumstàncies dels seus fills
que siguen rellevants per a la seua formació i integració en l'entorn escolar.

4.

Conèixer i recolzar l'evolució del procés educatiu, en col·laboració amb els professors,
posant els mitjans perquè els seus fills cursen els nivells obligatoris de l'educació i
assistisquen puntual i regularment a classe.

5.

Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar ajuda en cas de dificultat, perquè els seus fills
prosseguisquen la seua formació.

6.

Estimular als seus fills perquè duguen a terme les activitats d'estudi que els concerneix.

7.

Col·laborar en el compliment de les mesures correctores imposades als seus fills en el
desenvolupament del pla de treball a realitzar fora del Centre a què aquestes pogueren
donar lloc.
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b) Complir les obligacions que es deriven de la relació contractual amb el Centre respectant les normes
d'organització i convivència del Centre en aquells aspectes que els concernisquen i col·laborar amb
el mateix.
c)

Respectar i fer respectar als seus fills les normes de treball i convivència establides en el Centre així
com l'autoritat i les indicacions o orientacions educatives del professorat.

d) Respectar l'exercici de les competències tècnic-professionals del personal del Centre.
e) Participar de manera activa en les activitats que s'establisquen en virtut dels compromisos educatius
que el Centre establisca amb la família, per a millorar el rendiment dels seus fills.
f)

Justificar, per escrit, les faltes d'assistència o puntualitat dels seus fills.

g) Respectar el Caràcter Propi així com el seu Projecte Educatiu de Centre, normes d’organització i
convivència del centre en aquells aspectes que els concernisquen, així com col·laborar en la
prevenció i correcció de conductes contràries a la convivència.
h) Participar en les actuacions previstes en el Pla de Convivència del Centre en els termes en ell
contemplats.
i)

Acceptar les decisions que siguen adoptades pels òrgans de govern del Centre dins del marc del
present Reglament.

j)

Exercir responsablement les facultats que els confereix la pàtria potestat.

Art. 9.
EL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
Art. 9.1. Drets.
El personal d'Administració i Serveis té dret a:
a) Formar part de la Comunitat Educativa Escolàpia i de tota la Família Calassància.
b) Ser informat sobre els objectius i organització general del Centre i participar en la seua execució en
allò que els afecte.
c)

Rebre formació permanent adequada al seu lloc de treball i funcions.

d) Ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa en l'exercici de les
seues funcions.
e) Col·laborar amb el Centre per a establir un bon clima de convivència.

Art. 9.2. Deures.
El personal d'Administració i Serveis està obligat a:
a) Exercir les seues funcions d’acord a les condicions estipulades en el seu contracte i/o nomenament.
b) Procurar el seu perfeccionament i desenvolupament professional.
c)

Col·laborar amb el Centre per a afavorir en el bon clima de convivència.

d) Adoptar una actitud de col·laboració cap als membres de la Comunitat Educativa Escolàpia, i des del
seu àmbit contribuir a l'ordre i a la disciplina dels alumnes.
e) Guardar sigil i confidencialitat respecte a les actuacions relacionades en l’àmbit educatiu de les quals
tinga coneixement.

Art. 9.3. Nomenament i cessament.
El personal d'Administració i Serveis serà nomenat i cessat per l'Entitat Titular seguint les indicacions del
“Document de Selecció de Personal” de l’Escola Pia Província Betània.

14

 RRI - Escola Pia Gandia 

Art. 10.
ALTRES MEMBRES.
1r. Podran formar part de la Comunitat Educativa altres persones (col·laboradors, antics alumnes, voluntaris i
uns altres) que participen en l'Acció Educativa i/o Pastoral del Centre d'acord amb els programes que
determine l'Entitat Titular del Centre.
2n. Els termes de la col·laboració s'atindran a la legislació vigent i a les determinacions de l'Entitat Titular.

Art. 10.1. Drets i Deures.
a) Aquests membres de la Comunitat Educativa tindran dret a:
1.

Fer públic en l'àmbit escolar la seua condició de col·laboradors o voluntaris.

2.

Exercir les seues funcions en els termes establits per la legislació que els siga aplicable.

b) Aquests membres de la Comunitat Educativa estaran obligats a:
1.

Desenvolupar la seua funció en els termes establits en el present Reglament.

2.

No interferir en el normal desenvolupament de l'activitat del Centre.

3.

Respectar les normes de convivència del centre.
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03 ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DEL CENTRE.
Art. 11.
ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DEL CENTRE.
1r. Els òrgans de govern i gestió del Centre uns són unipersonals i altres col·legiats.
a) Són òrgans unipersonals de govern i gestió, el Representant del Titular, el Director General, el Gerent, el
Director Pedagògic d'etapa, el Coordinador General de Pastoral, el Coordinador d'Acció Social, el
Coordinador de Cicle, els Tutors, les Prefectures de Departament, l'Administrador i el Secretari.
b) Són òrgans col·legiats de govern i gestió, l'Equip de Gestió de Centre, l'Equip Directiu del Centre, el
Claustre de Professors i el Consell Escolar.
c)

Els òrgans de govern i gestió desenvoluparan les seues funcions promovent els objectius del Caràcter
Propi i del Projecte Educatiu de Centre i de conformitat amb la legalitat vigent.

2n. Si les circumstàncies col·legials així ho aconsellaren, una mateixa persona podrà exercir les funcions
corresponents a diversos càrrecs, sentit el Representant del Titular i l'Equip Directiu, salvada sempre la
normativa legal.

ÒRGANS UNIPERSONALS.
Art. 12.
EL REPRESENTANT DEL TITULAR.
És la persona nomenada per l'Entitat Titular en el Centre, amb poders per a exercir, d'ordinari, les funcions de la
Titularitat.

Art. 12.1. Competències:
Són competències del Representant del Titular:
a) Exercir la representació ordinària (interna i externa) de l'Entitat Titular en el Centre.
b) Presidir i convocar l'Equip de Gestió de Centre (EGC)
c)

Vetlar per l'observança del Caràcter Propi, del Reglament de Règim Interior (Organigrama i funcions)
i del Projecte Educatiu de Centre, així com de les directrius programàtiques de l'Orde, de la Província
i de l'Església.

d) Impulsar i orientar l'elaboració i revisió del Projecte Educatiu de Centre, de la Programació General
Anual/Pla de Millora, i de la Memòria amb propostes de millora. Sancionar en última instància tots
els documents de referència que s'elaboren en el Centre.
e) Conèixer les programacions i memòries dels diferents plans que es desenvolupen en el centre,
especialment de Pastoral i Acció Social i animar el seu desenvolupament i abast.
f)

Signar els concerts educatius amb l'Administració i exercir aquelles altres funciones derivades de la
subscripció del Concert amb l'Administració educativa i altres Institucions.

g) Nomenar i cessar els representants de la Titularitat en el Consell Escolar.
h) Presidir les reunions de l'Equip Directiu i convocar de forma extraordinària al mateix quan ho estime
necessari i presidir, quan assistisca a elles, les diverses reunions del Centre sense menyscapte de
les facultats reconegudes als altres òrgans unipersonals.
i)

Exercir com a responsable final la prefectura de tot el personal del Centre i vetlar per la seua formació
adequada, sempre conforme a la legislació laboral i amb l'assessorament tècnic pertinent.

j)

Supervisar el procés d'admissió d'alumnes.

k) Formalitzar amb la col·laboració dels Directors i l'assessorament tècnic pertinent els processos de
contractació de personal, sempre conforme a la legislació laboral i acollir als nous educadors segons
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el document provincial “Formació de Nous Educadors” revisant els informes sobre la incorporació
dels mateixos facilitats per la Direcció del Centre.
l)

Proposar a l'Entitat Titular els nomenaments de Directors, Gerent i els diversos Coordinadors (Etapa,
Pastorals, Acció Social, Qualitat i TIC,) des de la proposta de l'Equip de Gestió de Centre.

m) Revisar i aprovar la distribució i organització del treball dels diversos components de la comunitat
escolar proposada pel Director General.
n) Gestionar la coordinació de la comunicació, difusió i desenvolupament de les planificacions de la
Província o de l'Orde posant l'accent a la comunitat educativa en el Projecte Institucional del Laïcat i
Missió Compartida.
o) Cuidar i animar, en estreta col·laboració amb l'Equip Directiu, la vivència i el respecte general dels
valors i drets fonamentals, que afavorisquen un clima adequat a les propostes explícitament
evangelitzadores.
p) Coordinar i supervisar l'oferta i el funcionament de les activitats extraescolars en relació amb
l'Equipo Directiu i l'Administrador/Gerent i altres serveis complementaris.
q) Vetlar, en últim terme, sobre la marxa educativa i econòmica del Centre, des de la proximitat i
presència en els diferents espais del mateix.
r)

Convocar oportunament reunions de la comunitat responsable de l'obra amb els altres religiosos
que treballen en el Centre amb la finalitat de compartir i dialogar sobre els diferents aspectes de la
vida del mateix, sent acompanyat pel Director General.

s) Atendre i vetlar segons el legislat la relació i intervenció de les Associacions de Pares d'Alumnes en
el funcionament del Centre. Assistir a les reunions de les seues Juntes en els termes que determine
el seu reglament de funcionament.
t)

Atendre als Representants o Delegats dels alumnes del Centre.

u) Fer-se càrrec de la correspondència diària que arribe al Centre i distribuir-la convenientment.
v) Autoritzar possibles reunions o l'ús d'espais i locals en el Centre.
w) Possibilitar els processos de Missió Compartida i Integritat Carismàtica.

Art. 12.2. Nomenament i cessament.
El Representant del Titular és nomenat i cessat pel Superior Provincial de l'Escola Pia Província Betania.

Art. 13.
EL DIRECTOR GENERAL.
És el responsable d'organitzar la marxa general del Centre i d'impulsar el desenvolupament de tots els seus
Projectes, garantint la coherència entre el Caràcter Propi de l'Escola Pia i el Projecte Educatiu de Centre.

Art. 13.1. Àmbit i nomenament.
a) El Director General és nomenat per l'Entitat Titular d'acord amb la legislació vigent, i sentit el parèixer
del Representant de la Titularitat.
b) La durada del mandat del Director General serà de 4 anys, renovable per altres quatre.
Excepcionalment podria abordar un tercer mandat.

Art. 13.2. Competències.
1.

Són competències del Director General:
a) Ser Director pedagògic-acadèmic d'una etapa educativa i assistir a les trobades de Directors de
l’Escola Pia Província Betània.
b) Informar i donar a conèixer a la Comunitat Educativa el Caràcter Propi de l'Escola Pia, el Projecte
Educatiu de Centre i els Objectius Generals perquè es desenvolupen.
c)

Assumir les funcions que el Representant de la Titularitat li delegue i estar present en els organismes
i esdeveniments, especialment de tipus cultural i social, que interessen a la vida del Col·legi.
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d) Formar part de l'Equip de Gestió de Centre (EGC).
e) Exigir el compliment de la normativa vigent emanada de les lleis de l'Administració educativa i de la
pròpia Institució.
f)

Convocar i presidir setmanalment l'Equip Directiu Educatiu (EDE).

g) Convocar i presidir el Consell Escolar.
h) Dirigir, supervisar i avaluar les activitats educatives i pastorals del Col·legi i coordinar l'elaboració de
la Programació General Anual, la Memòria Anual i l'informe de la Direcció del Pla de Gestió de
Qualitat. Mantenir el Caràcter Propi, tutelar el Projecte Educatiu Integral de la Província, i vetlar pel
desenvolupament dels plans i programacions educatives i pastorals del Centre, conforme a la
legislació educativa vigent.
i)

Responsabilitzar-se de l'elaboració i el compliment del Projecte Educatiu del Centre (PEC), dels altres
projectes del Centre (Curricular del Centre (PCC), Pastoral (PPC), Acció Social (PASC), el Reglament
de Règim Interior (RRI), el Pla d'Acció Tutorial (PAT).

j)

Donar a conèixer i promoure la realització dels objectius generals, orientacions i activitats que
vinguen dels diferents estaments de la Província i de l'Orde.

k) Mantenir contactes habituals amb altres Directors i amb els Assistents de Pedagogia i Pastoral.
l)

Afavorir les iniciatives i les noves experiències pastorals i pedagògiques en el Centre.

m) Dissenyar, en col·laboració amb el Representant del Titular, els plans de formació del personal
docent.
n) Dirigir, supervisar i avaluar els Planes específics de Seguretat, Evacuació i Prevenció de Riscos.
o) Coordinar als Directors Acadèmics del Centre i responsabilitzar-se de la bona marxa de cada secció.
p) Nomenar als Coordinadors d'Etapa d'acord amb el Representant de la Titularitat i a proposta del
Director Pedagògic corresponent.
q) Designar, en cada cas, d'acord amb el Representant de la Titularitat, i Director pedagògic de l'etapa,
la persona que ha de substituir les absències perllongades del personal docent.
r)

Respondre de la normal gestió del Centre, davant el Responsable del Titular i el Consell Escolar.

s) Mantenir contactes freqüents amb l'Associació Catòlica de Pares d'Alumnes (ACPA), Associació
d'Antics Alumnes, Associació d'Alumnes i altres grups vinculats al Col·legi, procurant assistir a les
seues reunions i informant-los de quant siga necessari.
t)

Participar en l'elaboració del pressupost i planificar les inversions necessàries per a millorar la
qualitat educativa.

u) Impulsar, organitzar i coordinar amb el Gerent els serveis de menjador, les activitats extraescolars i
complementàries i altres afins.
v) Facilitar la informació sobre la vida del Centre als diferents sectors de la Comunitat Educativa.
w) Promoure les relacions possibles amb altres col·legis, empreses i institucions, procurant obrir el
Centre a altres formes no reglades d'aprenentatge.
x) Impulsar les iniciatives perquè la vida de la ciutat, del poble o del barri es faça present de forma activa
en el Centre.
y) Oferir oportunament espais i col·laboració a l'Església i a l'entorn, d'acord amb la nostra missió
educativa i evangelitzadora.
z)

Relacionar-se amb altres Centres, amb els Centres de Professors i Recursos (CEFIRE) i amb els
Departaments en l'acció Pedagògica, Educativa i equips de Pastoral i Acció Social i facilitar
l'adequada coordinació amb els serveis formatius que hi haja en la zona.

2.

El Director General es responsabilitza juntament amb el Representant del Titular de què les
competències de l’Entitat Titular siguen respectades i ateses.

3.

El Director General segueix i està permanentment informat del funcionament del centre en tots els seus
aspectes.
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Art. 13.3. Cessament, suspensió i absència.
1r. El Director cessarà:
a) En concloure el període del seu mandat.
b) Per acord amb l'Entitat Titular.
c)

Per dimissió.

d) Per impossibilitat d'exercir el càrrec segons el parer de l'Entitat Titular.
e) Per cessar com a membre de la Comunitat Educativa del Centre.
2n. L'Entitat Titular podrà suspendre cautelarment o cessar al Director general abans del terme del seu mandat,
quan incomplisca greument les seues funcions, previ informe raonat i audiència a l'interessat. La suspensió
cautelar no podrà tenir una durada superior a un mes.
3r. En cas de cessament, suspensió o absència del Director assumirà provisionalment les seues funcions fins al
nomenament del substitut, rehabilitació o reincorporació la persona que siga designada per l'Entitat Titular.
En qualsevol cas i realitzat el que es disposa en el número 2 del present article, la durada del mandat de la
persona designada provisionalment no podrà ser superior a tres mesos consecutius, llevat que no es puga
procedir al nomenament del substitut temporal o del nou Director per causes no imputables a l'Entitat Titular.
4t. Si les circumstàncies col·legials així ho aconsellaren, l'Entitat Titular podrà determinar que el Director
assumisca habitual o temporalment les funcions corresponents a altres òrgans unipersonals de govern o de
gestió, salvada sempre la normativa legal.

Art. 14.
EL GERENT.
És el responsable de la gestió econòmica ordinària i dels aspectes jurídic-laborals del Centre i infraestructures
del Centre.

Art. 14.1. Competències de l'Administrador.
Són competències del Gerent:
a) Formar part de l'EGC.
b) Estudiar i elaborar els Pressupostos Ordinaris, tenint en compte les necessitats del Centre, per a la
seua aprovació pel Representant de la Titularitat, previ el Vistiplau de l'Equip Directiu.
c)

Estudiar i elaborar els Pressupostos Extraordinaris, a iniciativa del Representant de la Titularitat, per
a la seua aprovació posterior per l'Entitat Titular

d) Confeccionar la memòria econòmica, la rendició anual de comptes i l'avantprojecte de pressupost
del Centre corresponent a cada exercici econòmic. A aquests efectes, requerirà i rebrà oportunament
dels responsables directes dels diversos Centres de costos les dades necessàries.
e) Organitzar, administrar i gestionar els serveis de compra i magatzem de material fungible,
conservació d'edificis, obres, instal·lacions i, en general, els serveis del Centre.
f)

Dur a terme la recaptació i liquidació dels drets econòmics que procedisquen, segons la legislació
vigent, i el compliment, pel Centre, de les obligacions fiscals i de cotització a la Seguretat Social.

g) Elaborar i/o revisar les nòmines, les assegurances socials, les liquidacions de l'IRPF i IVA i qualsevol
altre document administratiu comptable. Preparar per a la seua signatura els contractes de treball i
les altes i les baixes en la Seguretat Social. Elaborar els rebuts dels alumnes, així com gestionar el
seu cobrament.
h) Ordenar els pagaments i disposar dels comptes bancaris del Centre conforme als poders que tinga
atorgats per l'Entitat Titular.
i)

Mantenir informat al Representant del Titular i al Director General de la marxa econòmica del Centre.

j)

Portar el control dels treballadors del Centre, pel que fa al compliment de la relació jurídic-laboral i
exercir la direcció del personal d'administració i serveis.
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k) Dirigir l'Administració i portar la comptabilitat i l'inventari del Centre.
l)

Controlar l'execució de totes les obres, tant de reparació com de nova planta, que afecten al Centre,
en estreta relació amb l’Entitat Titular i el Representant del Titular.

m) Supervisar de forma constant les instal·lacions educatives, de menjador, esportives, etc., per a un
manteniment i reparació eficaç de les mateixes.
n) Organitzar juntament amb el Director General els serveis de menjador, activitats extraescolars i
altres afins.
o) Coordinar al personal d'administració i serveis.
p) Cercar fonts de finançament alternatiu a l'ensenyament així com donar un seguiment a les
aportacions voluntàries del Centre.
q) Supervisar el compliment de les disposicions relatives a higiene i seguretat.
r)

Compliment de la LOPD (Llei de protecció de dades).

Art. 14.2. Nomenament i cessament.
El Gerent és nomenat i cessat pel Superior Provincial, escoltat el semblar del Representant del Titular.

Art. 15.
EL DIRECTOR PEDAGÒGIC D'ETAPA.
És el responsable de la marxa acadèmica de la seua secció i de promoure els objectius assenyalats en el Projecte
Educatiu, de forma coordinada amb els altres estaments.

Art. 15.1. Àmbit i nomenament
a) El Director Pedagògic és nomenat per l'Entitat Titular d'acord amb la legislació vigent, sentit el
parèixer del Representant de la Titularitat i el Director General.
b) En els nivells concertats, en cas de desacord dins del Consell Escolar, l'Entitat Titular procedirà
segons la legislació vigent. En tant es resol el conflicte, l'Entitat Titular podrà nomenar
provisionalment a un Director.
c)

La durada del mandat del Director pedagògic serà de 4 anys, renovable per altres quatre.
Excepcionalment podria abordar un tercer mandat.

d) Per a ser nomenat Director Pedagògic es requereix:
1r. Posseir la titulació adequada per a ser professor.
2n. Tenir en el moment d'inici de l'exercici del càrrec tres anys d'antiguitat en el Centre o cinc
anys de docència en uns altres Centres.

Art. 15.2. Competències.
Són competències del Director Pedagògic corresponents al seu àmbit i d’acord a les directrius de l’Entitat Titular:
a) Assumir les funcions que li atorga l'Administració Educativa i aquelles que li delegue el Director
General.
b) Respondre de la marxa del Col·legi en el seu àmbit o nivell davant el Director General i formar part
de l'Equip Directiu Educatiu i assistir a les reunions de Directors de l’Escola Pia Província Betània.
c)

Dirigir, supervisar i avaluar les activitats educatives i pastorals de la seua etapa, així com les
referents al personal docent de la mateixa.

d) Visar les certificacions i documents acadèmics corresponents, així com mantenir al dia la
documentació de la seua etapa.
e) Proposar, al Director General i al Representant de la Titularitat, el nomenament dels diferents
Coordinadors, Tutors i dels altres càrrecs unipersonals del seu àmbit pedagògic.
f)

Proposar al Director General i Representant de la Titularitat la distribució i organització del treball
dels diversos components de la comunitat escolar de la seua etapa, segons les directrius rebudes.
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g)

Responsabilitzar-se de l'aplicació del Pla de Convivència del Centre en el seu nivell corresponent.
Afavorint la convivència i garantint a mediació en la resolució dels conflictes, en compliment de la
normativa vigent, així com corregir les alteracions que es produïsquen en els termes assenyalats en
el present Reglament i normativa vigent al respecte.

h) Presentar al Director General les innovacions pedagògiques en projecte, les necessitats de formació
del professorat i les propostes d'etapa, perquè en prenguen coneixement i aprovació si escau.
i)

Convocar i reunir periòdicament al professorat d'Etapa, a fi d'estimular l'activitat pastoral i
pedagògica.

j)

Mantenir entrevistes periòdiques amb el professorat en relació amb les competències que li són
pròpies.

k) Organitzar els seminaris/departaments didàctics en la seua etapa i proposar-los al Director General.
l)

Cuidar de l'organització i del funcionament d'Etapa per a desenvolupar el Projecte Curricular del
Centre (PCC).

m) Solucionar les substitucions entre professors dins de la seua etapa.
n) Concedir permisos d'absència del treball als professors quan es tracte de mitja jornada, informant
d'açò a l'Equip de Gestió de Centre.
o) Donar seguiment al procés d'incorporació dels nous educadors de la seua etapa i informar al Tutor
de Nous Educadors i a l'Equip de Gestió de Centre.
p) Impulsar i afavorir les accions sobre la Missió Compartida en la Comunitat Escolar i Projecte
Institucional del laïcat.
q) Comunicar-se amb els pares de família sempre que siga necessari per a informar-los de les
orientacions de la seua secció i garantir l'atenció necessària.
r)

Garantir l'atenció a les Associacions de Pares d'Alumnes per mitjà de la informació i col·laboració
habitual.

s) Atendre als representants o delegats dels alumnes del Centre i reunir-los periòdicament per a
conèixer les seues propostes i facilitar l'acompliment de les funcions que estiguen establides.

Art. 15.3. Cessament, suspensió i absència.
1r. El Director Pedagògic cessarà:
a) En concloure el període del seu mandat.
b) Per acord entre l'Entitat Titular i el Consell Escolar.
c)

Per dimissió.

d) Per impossibilitat d'exercir el càrrec segons el parer de l'Entitat Titular.
e) Per cessar com a professor del Centre.
2n. L'Entitat Titular podrà suspendre cautelarment o cessar al Director Pedagògic abans del terme del seu
mandat, quan incomplisca greument les seues funcions, prèvia audiència a l'interessat i informe raonat al
Consell Escolar en els nivells concertats.
La suspensió cautelar no podrà tenir una durada superior a un mes.
3r. En cas de cessament, suspensió o absència del Director Pedagògic assumirà provisionalment les seues
funcions fins al nomenament del substitut, rehabilitació o reincorporació la persona que siga designada per
l'Entitat Titular. En qualsevol cas i realitzat el que es disposa en el número 2 del present article, la durada del
mandat de la persona designada provisionalment no podrà ser superior a tres mesos consecutius, llevat que
no es puga procedir al nomenament del substitut temporal o del nou Director Pedagògic per causes no
imputables a l'Entitat Titular.
4t. Si les circumstàncies col·legials així ho aconsellaren, l'Entitat Titular podrà determinar que el Director
Pedagògic d'etapa assumisca habitual o temporalment les funcions corresponents a altres òrgans
unipersonals de govern o de gestió, salvada sempre la normativa legal.
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Art. 16.
EL SECRETARI.
El Secretari és el responsable de l'arxiu documental del Centre en els aspectes acadèmics i realitza les seues
funcions en dependència de l'Equip de Gestió de Centre.

Art. 16.1. Competències.
Són funcions del Secretari:
a) Conèixer i diligenciar el compliment de quantes disposicions afecten al Centre relacionades amb
l'Administració Educativa.
b) Executar les decisions i instruccions de l'Equip de Gestió de Centre i fer les comunicacions oficials
als seus destinataris.
c)

Donar fe dels títols i qualificacions oficials, de les actes d'exàmens i expedients acadèmics i
disciplinaris dels alumnes i custodiar els documents acadèmics del Centre.

d) Despatxar la correspondència oficial que li siga encomanada.
e) Preparar la documentació que ha de presentar-se a les Administracions Educatives competents i
altres organismes.
f)

Formalitzar les admissions, les matrícules i el referent a beques i ajudes als alumnes.

g) Vetlar pel compliment de la legislació referent a la protecció de dades, amb total discreció, en les
seues funcions, i comunicar als membres del claustre del Centre les seues competències i
responsabilitats en aquest aspecte.

Art. 16.2. Nomenament i cessament.
El Secretari és nomenat i cessat pel Representant del Titular sentit el paréixer de l'Equip de Gestió de Centre.

ÒRGANS COL·LEGIATS.
Art. 17.
EQUIP DE GESTIÓ DE CENTRE.
1r. Identitat i components.
L'Equip de Gestió del Centre, és l'encarregat del funcionament del Centre. Està compost per les persones que
exercisquen les funcions de:
a) Representant del Titular,
b) Direcció general i
c)

Gerència.

2n. Competències
Són competència de l'Equip de Gestió de Centre.
a) Organitzar i supervisar la gestió global del Centre [pastoral, educativa i econòmica].
b) Participar, amb discreció, en els processos de selecció i contractació de personal.
c)

Presentar l'assignació i organització del treball dels diversos components de la Comunitat Educativa.

d) Mantenir reunions amb la comunitat responsable de l'obra i amb els altres religiosos que treballen
en el Centre amb la finalitat d'informar, compartir i dialogar sobre els diferents aspectes de la vida
del mateix.
e) Nomenar aquells coordinadors d'òrgans unipersonals que no són nomenats pel Superior Provincial.
f)

Mantenir contactes periòdics amb els Representants dels treballadors o Comitè d'empresa.

g) Supervisió general de la programació i seguiment dels Serveis, Activitats complementàries i
extraescolars.
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Art. 18.
EQUIP DIRECTIU.
1r. L'Equip Directiu està format per:
a) El Representant del Titular
b) El Director General, que el convoca i presideix
c)

El Director/és Pedagògic/s d'Etapa.

d) El Coordinador de Pastoral.
e) El Gerent.
f)

El Coordinador de Qualitat.

g) El Coordinador d'Acció Social.
h) L'Orientador Escolar.
i)

El Coordinador TIC

2n. A les reunions de l'Equip Directiu podran ser convocades pel Director General altres persones, amb veu però
sense vot.
3r. Els membres de les lletres e, h, i assistiran a les reunions de l'Equip Directiu quan es tracten assumptes de
la seua competència.

Art. 18.1. Competències.
Són competències de l'Equip Directiu:
a) Assessorar a l'Equip de Gestió de Centre en l'exercici de les seues funcions.
b) Coordinar el desenvolupament dels diferents aspectes del funcionament del Centre amb vista a la
realització dels seus objectius, sense perjudici de les competències pròpies dels respectius òrgans
de govern.
c)

Elaborar, controlar la seua execució i avaluar la Programació General Anual del Centre.

d) Estudiar i preparar les activitats educatives complementàries i extraescolars, d'acord amb la
Programació General Anual i segons directrius aprovades pel Consell Escolar.
e) Intercanviar informació sobre la marxa dels diversos sectors d'activitat confiats a cadascun dels
membres de l'Equip, i proposar tot el que es considere adient per a la millora de l'acció educativa.
f)

Estar informat de l'estat del pressupost ordinari del Centre.

g) Establir el procediment de seguiment, avaluació i si escau modificació del Projecte Educatiu de
Centre.
h) Promoure i coordinar l'avaluació global del Centre usant la memòria del curs.
i)

Preparar els assumptes que hagen de tractar-se en el Consell Escolar.

j)

Aprovar la selecció dels llibres de text i d'altres mitjans pedagògics a proposta dels
Seminaris/Departaments respectius, i d'acord amb les directrius de l'Entitat Titular.

Art. 18.2. Reunions.
a) El Director General convoca i presideix les reunions de l'Equip Directiu.
b) L'Equip Directiu es reunirà almenys cada quinze dies i sempre que ho crega oportú l'Equip de Gestió
de Centre o ho suggerisquen dos terços dels seus membres.
c)

Es triarà un secretari d'entre els membres de l'EDE que estendrà acta dels temes tractats i de les
decisions adoptades. Aquesta acta serà aprovada en la sessió següent quedant arxivades.

d) Les reunions de l'Equip Directiu seguiran les següents normes de funcionament:
1.

El Director General, previ acord amb l'EGC, prepara l'ordre del dia de la reunió i ho comunica
a tots els membres de l'Equip almenys amb dos dies d'anticipació.
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2.

L'Equip Directiu tractarà els diversos temes de l'ordre del dia amb l'ajuda de la
documentació prèviament preparada per qui corresponga. Els assumptes que s'hagen de
sotmetre al Consell Escolar sempre seran objecte d'estudi previ per part de l'Equip Directiu,
i es presentaran al Consell Escolar acompanyats de la documentació corresponent.

Art. 19.
CLAUSTRE DE PROFESSORS.
El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació del professorat del Centre. Formen part del mateix tots
els professors dels ensenyaments curriculars del Centre i els orientadors.

Art. 19.1. Competències.
Són competències del Claustre de Professors:
a) Participar en l'elaboració, seguiment i reforma del Projecte Educatiu de Centre, la Programació
General Anual i de l'avaluació del Centre.
b) Estar informat i informar sobre les qüestions que afecten a la globalitat del Centre, així com de les
normes d'organització, funcionament i convivència del Centre.
c)

Triar als seus representants en el Consell Escolar conforme a l’establert en el present Reglament.

d) Col·laborar en temes de formació permanent i d'actualització pedagògica i didàctica dels membres
del Claustre.
e) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el Centre i fomenten la innovació
educativa.
f)

Fixar i coordinar criteris sobre la tasca d'avaluació i recuperació dels alumnes.

g) Participar en les línies pedagògiques del Centre.
h) Participar en l'elaboració del Reglament de Règim Interior.
i)

Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.

j)

Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats
de les avaluacions del Centre que es realitzen.

k) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència i la millora de la qualitat educativa del
Centre.

Art. 19.2. Seccions del Claustre
a) L'Entitat Titular del Centre podrà constituir Seccions del Claustre per a tractar els temes específics
de cada nivell o etapa.
b) En les Seccions del Claustre participaran tots els professors del nivell o etapa corresponent i els
orientadors.

Art. 19.3. Competències de les Seccions.
Són competències de les Secció del Claustre en el seu àmbit:
a) Participar en l'elaboració i avaluació del Projecte Curricular de l'Etapa, conforme a les directrius de
l'Equip Directiu.
b) Coordinar les programacions de les diverses àrees de coneixement.
c)

Fixar i coordinar els criteris sobre avaluació i recuperació dels alumnes.

Art. 19.4. Règim de funcionament.
El funcionament del Claustre es regirà per les següents normes:
a) Convoca i presideix les reunions del Claustre el Director General o si escau el Director Pedagògic.
b) La convocatòria es realitzarà, almenys, amb 48 hores d'antelació i anirà acompanyada de l'ordre del
dia. Quan la urgència del cas ho requerisca, la convocatòria podrà realitzar-se amb vint-i-quatre
hores d'antelació.
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c)

A la reunió del Claustre podrà ser convocada qualsevol altra persona l'informe de la qual o
assessorament estime oportú el Director General o Representant de l'Entitat Titular.

d) Els acords hauran d'adoptar-se, almenys, pel vot favorable de la meitat més un dels assistents a la
reunió. En cas d'empat el vot del President serà diriment.
e) Tots els membres tindran dret a formular vots particulars i al fet que quede constància dels mateixos
en les actes.
f)

Les votacions seran secretes quan es referisquen a persones o ho sol·licite un terç dels assistents
amb dret a vot.

g) Tots els assistents guardaran reserva i discreció dels assumptes tractats.
h) El Claustre tindrà un Secretari triat entre tots els professors. De totes les reunions el Secretari
estendrà acta quedant fora de perill el dret a formular i exigir en la següent reunió les correccions
que procedisquen. Una vegada aprovada serà subscrita pel Secretari, que donarà fe amb el vistiplau
del President.
i)

L'assenyalat en els nombres anteriors serà aplicable a les Seccions del Claustre.

Art. 20.
CONSELL ESCOLAR.
a) El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de tota la Comunitat Educativa Escolàpia en el
Centre. La seua competència s'estén als ensenyaments reglats de règim general impartides en el
Centre sostingudes amb fons públics. No tindrà competències sobre els nivells no concertats.
b) La seua composició i competències són les assenyalades en el present Reglament que reflecteix les
que la legislació vigent atribueix al Consell Escolar del Centre concertat.
c)

En el Centre solament existirà un Consell Escolar amb independència de les seccions que hi hagués.

Art. 20.1. Composició.
El Consell Escolar de la Comunitat Educativa està format per:
a) El Director General del Centre
b) Tres representants de l'Entitat Titular.
c)

Quatre representants dels professors.

d) Quatre representants dels pares un d'ells a proposta de l'Associació(ns) de Pares, si ho creu
convenient.
e) Dos representants dels alumnes, a partir d'1r d’ESO.
f)

Un representant del personal d'administració i serveis.

g) Un regidor o representant de l'Ajuntament en el terme municipal del qual es trobe radicat el Centre,
sempre que la legislació competent ho exigisca en el lloc.
h) A les deliberacions del Consell podran ser convocats pel President, amb veu però sense vot, els altres
òrgans unipersonals i aquelles persones l'informe de les quals o assessorament estime oportú.

Art. 20.2. Elecció, designació i vacants
1r. L'elecció i nomenament dels representants dels professors, dels pares, dels alumnes i del personal
d'administració i serveis en el Consell Escolar i la cobertura provisional de vacants d'aquests representants,
es realitzarà conforme es realitzarà conforme al procediment que determine l'Entitat Titular del Centre pel
que fa a les normes reguladores del règim de concerts i altra normativa vigent.
2n. 2. El Consell Escolar es renovarà per meitats, cada dos anys. Les vacants que es produïsquen amb
anterioritat al final del termini del mandat es cobriran tenint en compte, si és el cas, el previst en l'apartat 1
del present article. En aquest supòsit, el substitut ho serà pel temps restant del mandat del substituït.

Art. 20.3. Competències.
Les competències del Consell Escolar es limiten als nivells concertats, i en els mateixos són:
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a) Participar en l'elaboració i aplicació del Projecte Educatiu de Centre.
b) Informar, a proposta de l'Entitat Titular, el Reglament de Règim Interior del Centre.
c)

Formular propostes sobre la Programació General Anual del Centre que elaborarà l'Equip Directiu.

d) Aprovar, a proposta del Titular, les qüestions de gestió econòmica en relació als fons provinents de
l’Administració i altres quantitats autoritzades, així com la justificació anual de comptes.
e) Intervenir en la designació i cessament del Director Pedagògic d'acord amb el previst en el present
Reglament.
f)

Intervenir en la selecció del professorat d'acord amb el que es disposa en la legislació vigent i en el
present Reglament.

g) Garantir el compliment de les normes generals sobre admissió d'alumnes.
h) Aprovar i avaluar la Programació General del Centre/Pla de Millora que, amb caràcter anual,
elaborarà l'equip directiu i de la mateixa manera la Memòria Anual. En les comunitats que ho
requerisquen, aprovarà el Pla de Normalització Lingüística del Centre.
i)

Conèixer les correccions als alumnes per a restaurar la convivència en el cas d'alteracions de la
mateixa de caràcter greu i vetlar perquè aquestes s'atinguen a la normativa vigent.

j)

Participar en l'aplicació del PEI de la Província i en el desenvolupament del Projecte Educatiu de
Centre, elaborant les directrius per a la programació i desenvolupament d'activitats escolars
complementàries, activitats extraescolars i serveis escolars.

k) Proposar, si escau, a l'Administració l'autorització per a establir percepcions als pares dels alumnes
per la realització d'activitats escolars complementàries en nivells concertats.
l)

Aprovar, si escau, a proposta de l'Entitat Titular, les aportacions dels pares dels alumnes per a la
realització d'activitats extraescolars, i els serveis escolars en nivells concertats si tal competència
fóra reconeguda per l'Administració Educativa.

m) Informar els criteris sobre la participació del Centre en activitats culturals, esportives i recreatives,
així com en aquelles accions assistencials a les quals el Centre poguera prestar la seua col·laboració.
n) Participar en l’avaluació del funcionament general del Centre, en els aspectes administratius i
docents, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que el Centre o/i les
Administracions Educatives realitzen.
o) Designar comissions, dins del marc de la seua competència, per a donar agilitat al funcionament del
Centre.
p) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el Centre, la igualtat entre homes
i dones la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a les quals es refereix l’article 84.3 de
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de
la violència de gènere, en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
q) Realitzar el seguiment i avaluació del Pla de Convivència, així com determinar la constitució de la
Comissió de Convivència del Centre.
r)

Quantes altres tinga atribuïdes legalment.

Art. 20.4. Règim de funcionament.
El funcionament del Consell Escolar es regirà per les següents normes:
a) El President del Consell Escolar serà el Director General, que serà director pedagògic d'una etapa
concertada. Si no es compleix aquesta premissa, el president serà el director pedagògic d'un nivell
concertat i que serà membre del Consell Escolar a proposta de l'Entitat Titular, com un dels tres
membres als quals té dret
b) Les reunions del Consell Escolar seran convocades conjuntament pel President, amb el vistiplau del
Representant del Titular. La convocatòria es realitzarà, almenys, amb 5 dies d'antelació i anirà
acompanyada de l'ordre del dia. Quan la urgència del cas ho requerisca, la convocatòria podrà
realitzar-se amb vint-i-quatre hores d'antelació.
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c)

El Consell Escolar es reunirà ordinàriament tres vegades a l'any coincidint amb cadascun dels tres
trimestres del curs acadèmic. Amb caràcter extraordinari es reunirà a iniciativa del President, a la
seua instància o a sol·licitud de l'Entitat Titular o de, almenys, la meitat dels membres del Consell.

d) Els consellers electius es renovaran per meitats cada dos anys. Les vacants que es produïsquen amb
anterioritat al final del termini del mandat es cobriran tenint en compte, si escau, la normativa
general. En aquest supòsit el substitut ho serà pel restant temps de mandat del substituït.
e) El Consell Escolar quedarà vàlidament constituït quan assistisquen a la reunió la meitat més un dels
seus components en primera convocatòria o amb els presents en segona, salvada sempre la
legislació vigent.
f)

Els acords hauran d'adoptar-se, almenys, pel vot favorable de la meitat més un dels presents, llevat
que, per a determinats assumptes, siga exigida una altra majoria. En cas d'empat el vot del President
serà diriment.

g) Tots els membres, tindran dret a formular vots particulars i al fet que quede constància dels mateixos
en les actes.
h) Les votacions seran secretes quan es referisquen a persones o ho sol·licite un terç dels assistents
amb dret a vot
i)

Tots els assistents guardaran reserva i discreció dels assumptes tractats.

j)

El Secretari del Consell serà un membre del Consell proposat per l'Entitat Titular del Centre. De totes
les reunions el Secretari estendrà acta, quedant fora de perill el dret a formular i exigir, en la següent
reunió, les correccions que procedisquen. Una vegada aprovada serà subscrita pel Secretari que
donarà fe amb el vistiplau del President.

k) La inassistència dels membres del Consell Escolar a les reunions del mateix haurà de ser justificada
davant el President.
l)

De comú acord entre l'Entitat Titular del Centre i el Consell es podran constituir Comissions amb la
composició, competències, durada i règim de funcionament que es determinen en l'acord de creació.
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04 ÒRGANS DOCENTS DE COORDINACIÓ I ORIENTACIÓ
Art. 21.
ÒRGANS DE COORDINACIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA.
a) Els òrgans de coordinació educativa són unipersonals i col·legiats.
b) Són òrgans unipersonals de coordinació educativa: El Coordinador d'etapa, El Coordinador de Cicle,
El Tutor, El Coordinador de Pastoral, El Coordinador d'Acció Social, El Cap de Seminari o
Departament, El Cap de l'Equip d'Orientació, El Coordinador de Qualitat, El Coordinador TIC, El Tutor
de nous educadors, El Coordinador de formació, Coordinador de Normalització Lingüística, sempre
que estiguen contemplats en l'Organigrama de Centre.
c)

Són òrgans col·legiats de coordinació educativa la Comissió de Coordinació Pedagògica, Equips
d'Etapa/Cicle; els Equips Docents; els Equips de Pastoral, l'Equip d'Acció Social, l'Equip d'Orientació,
els Seminaris/Departaments didàctics; l'Equip de Qualitat.

ÒRGANS UNIPERSONALS.
Art. 22.
EL COORDINADOR D'ETAPA / EL CAP D'ESTUDIS.
Són competències del Coordinador d'etapa / Cap d'Estudis, en el seu corresponent àmbit:
a) Coordinar les activitats educatives de l'etapa.
b) Col·laborar amb el Director Pedagògic en el compliment de la programació anual i la seua avaluació
final mitjançant la Memòria corresponent.
c)

Respondre del funcionament ordinari de la seua secció davant el Director Pedagògic.

d) Proposar al Director Pedagògic les necessitats de material didàctic de la secció.
e) Ser sentit amb caràcter previ al nomenament dels Coordinadors de Cicle, i dels Tutors d'etapa.
f)

Vetlar perquè el professorat de la seua secció complisca amb les seues obligacions quant al règim
acadèmic.

g) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic de la seua secció i vetlar pel compliment dels horaris.
h) Facilitar la participació dels alumnes de la seua secció en els òrgans i activitats del Centre.
i)

Afavorir la convivència i corregir les alteracions que es produïsquen en els termes assenyalats en el
present Reglament.

j)

Col·laborar amb els Equips d'Orientació, Pastoral i Acció Social per a una major coordinació amb els
tutors.

k) Coordinar l'actuació dels Caps dels seminaris/departaments didàctics.
l)

Exercir qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel Director, dins de l'àmbit de les seues
competències.

Art.22.1. Identitat, nomenament i cessament.
a) És el professor que col·labora amb el Director Pedagògic en l'organització, formació i convivència
dels alumnes.
b) És nomenat i cessat pel Representant del Titular, sentits el Director General i el Director Pedagògic
corresponent.
c)

La durada del seu mandat serà de 4 anys, renovable per altres quatre. Excepcionalment podria
abordar un tercer mandat.
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Art. 23.
EL COORDINADOR PEDAGÒGIC
Són competències del Coordinador Pedagògic, en el seu corresponent àmbit:
a) Col·laborar amb el Director Acadèmic o Cap d'Estudis en el desenvolupament de les activitats del
Centre.
b) Coordinar les activitats educatives de l'etapa.
c)

Promoure i coordinar, a través dels tutors, el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes del
cicle o del nivell.

d) Convocar i presidir, en absència del Director Pedagògic o del Cap d'Estudis, les reunions de l'Equip
Docent de Cicle o del nivell.
e) Col·laborar amb el Director Pedagògic i Cap d'Estudis per a afavorir la convivència i corregir les
alteracions que es produïsquen en els termes assenyalats en el present Reglament.
f)

Proposar al Director la dotació del material necessari per al desenvolupament de les activitats
educatives pròpies de la seua competència.

g) Proposar al Director Pedagògic tot el que considere necessari amb vista al perfeccionament del
professorat.
h) Presidir la Comissió de Coordinació Pedagògica [COCOPE]
i)

Conèixer els parts d'assistència dels professors i proveir a les corresponents suplències.

j)

Coordinar l'ús de les dependències comunes, com són la sala d'audiovisuals, els laboratoris, la
biblioteca, etc., i vetlar pel manteniment i l'actualització del material respectiu.

Art. 23.1. Àmbit, nomenament i cessament.
a) La determinació d'etapes educatives que comptaran amb Coordinador Pedagògic competeix a
l'Entitat Titular.
b) El Coordinador Pedagògic és un professor del Centre. És nomenat i cessat pel Representant del
Titular sentit el parèixer del Director General i del Director Pedagògic corresponent.

Art. 24.
EL TUTOR.
El tutor és cadascun dels professors als quals se'ls confia la tutoria dels alumnes d'un grup/curs d'entre els
professors que imparteixen docència en l'etapa corresponent.

Art. 24.1 Competències.
Són competències del Tutor:
a) Ser l'immediat responsable del desenvolupament del procés educatiu del grup i de cada alumne a ell
confiat.
b) Desenvolupar les activitats previstes en el Pla d'Acció Tutorial i el Pla d'Orientació per a dirigir
l'aprenentatge, transmetre'ls valors i ajudar-los en col·laboració amb els seus pares, a superar les
seues dificultats.
c)

Dirigir i moderar la sessió d'avaluació dels alumnes del grup que té assignat.

d) Conèixer la marxa del grup i les característiques i peculiaritats de cadascun dels alumnes.
e) Coordinar l'acció educativa dels professors del grup i la informació sobre els alumnes.
f)

Orientar individualment, en coordinació amb l'Equip d'Orientació, a l'alumne al seu càrrec i
desenvolupar quantes tasques d'informació es precisen per a la millora en el procés d'aprenentatge
i ajudar-li a descobrir i potenciar les seues possibilitats intel·lectuals, físiques i afectives, i acceptar
les pròpies possibilitats i limitacions.

g) Mantenir relació personal amb els alumnes i els seus pares a través de les oportunes entrevistes i
reunions periòdiques.
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h) Col·laborar amb el Director Pedagògic en la creació d'un clima de convivència i disciplina.
i)

Acollir i acompanyar als Delegats dels alumnes en les seues funcions.

Art. 24.2. Nomenament i cessament.
El Tutor és nomenat i cessat pel Director General a proposta del Director Pedagògic.

Art. 25.
EL COORDINADOR GENERAL DE PASTORAL.
És el responsable de l'acció pastoral del Centre, i presideix i dirigeix l'Equip de Pastoral local i serà un dels
Coordinadors de pastoral d'etapa del Centre.

Art. 25.1. Competències.
Són competències del Coordinador General de Pastoral:
a) Formar part de l'Equip Directiu Educatiu amb la finalitat de coordinar totes les activitats de pastoral des
de l’EDE i vetlar perquè totes les decisions preses en aquest equip estiguen en clau calassància.
b) Respecte la cura de les persones:





c)

Ser suport per a tots els implicats en l'acció pastoral del centre.
Conèixer als professors del seu centre i el seu nivell de càrrega de treball, aclaparament, il·lusió,
pors, capacitats…
Cercar i acompanyar a nous agents de pastoral i preocupar-se de la seua formació.
Promoure moments d'interioritat, silenci i oració.
Estar obert a suggeriments d'alumnes, professors, famílies... respecte a l'acció evangelitzadora
del centre.

Convocar i presidir en absència del Representant del Titular les reunions de l'Equip de Pastoral del
Centre.

d) Formar l’Equip Local de Pastoral en coordinació amb el Representant del Titular i el Director General.
e) Elaborar i avaluar, en l'Equip de Pastoral, la Memòria i la Programació de Pastoral per a la seua
presentació i aprovació per l'EDE.
f)

Buscar, amb l’Equip de Pastoral, canals d’informació sobre les activitats pastorals programades pel
Centre o proposades des de la Província.

g) Respecte a la gestió:











Dissenyar el Projecte Local de Pastoral del Centre, d'acord amb l'equip local de pastoral i el EPP,
tenint en compte la realitat del Centre, el seu context sociocultural i els documents de la Província.
Les seues accions han de seguir una línia que vertebre tot el centre d'una forma processual i
d’acord amb els projectes pastorals de la Província.
Coordinar les activitats de pastoral, tant acadèmiques com extraacadèmiques (amb especial
comunicació amb el Coordinador del Moviment Calassanç).
Vetlar pel correcte desenvolupament de les activitats que concerneixen al Seminari d'Ensenyament
Religiós Escolar.
Col·laborar en l'elaboració del pressupost del Departament de Pastoral i portar el seu seguiment.
Informar als directors, coordinadors, tutors i professors de les activitats previstes i convidar-los a
participar en elles.
Promoure la participació en les activitats i coordinar la seua realització en l'Equip Local de Pastoral.
Revisar i proporcionar el material adequat per a l'oració del matí, les celebracions, les tutories de
pastoral...
Coordinar-se amb els sacerdots escolapis per a la realització d'Eucaristies, penitencials i altres
celebracions.
Promoure l'ambientació dels espais escolars a propòsit de campanyes o temps litúrgics..

h) Coordinar-se amb altres coordinadors de pastoral d'etapa i amb els responsables dels Equip
d'Orientació i Acció Social.
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i)

Animar la coordinació de l'acció pastoral del Centre amb altres Centres de l'Orde, de la Parròquia i
l'Església Diocesana.

j)

Assistir puntualment a les reunions provincials i assemblees on siga requerida la seua presència, o
assegurar la representació del Centre en les mateixes en cas d’absència justificada.

k) Respecte al Moviment Calassanç:
 Ser coneixedor i responsable últim de totes les activitats dels grups del Moviment Calassanç.
 Coordinar-se amb el Coordinador del Moviment Calassanç del seu centre.
l) Respecte a la formació:
 Proposar cursos de formació pastoral tant per al professorat com per als catequistes.
 Vetlar, al costat de el Coordinador del Moviment Calassanç, per la formació dels catequistes del
centre.

Art. 25.2. Nomenament i cessament.
La determinació d'Etapes Educatives que comptaran amb Coordinador de Pastoral, competeix a l'Entitat Titular,
establint almenys dues (Educació Infantil i Educació Primària i Secundària).
a) És nomenat i cessat pel Superior Provincial a proposta del Representant de la Titularitat, sentits el
Director General del Centre, i l'Assistent de Ministeri Pastoral.
b) La durada del mandat de Coordinador de Pastoral serà de 4 anys, renovable per altres quatre.
Excepcionalment podria abordar un tercer mandat.

Art. 26.
EL COORDINADOR D'ACCIÓ SOCIAL.
És el responsable que coordina i dinamitza de forma sistemàtica l'educació dels alumnes en la justícia, la pau i la
solidaritat (Acció Social) en totes les etapes i nivells.

Art. 26.1. Competències.
Són competències del Coordinador d'Acció Social:
a) Formar part de l'Equip Directiu.
b) Programar anualment i dirigir l'Educació per a l'Acció Social dels alumnes, impulsant la participació
dels diferents estaments de la Comunitat Educativa i en les activitats tant escolars com a
extraescolars del seu àmbit.
c)

Convocar i presidir les reunions de l'Equip d'Acció Social.

d) Proposar a l'Equip Directiu accions i cursos de perfeccionament del professorat, relatius a l'Educació
per a l'Acció Social.
e) Impulsar la integració de l'Educació per a l'Acció Social en les programacions d'aula.
f)

Detectar i realitzar seguiment d'aquelles famílies i alumnes amb dificultades socials i econòmiques,
en relació amb l'Equip d'Orientació .

g) Afavorir l'acostament experiencial dels membres de la Comunitat Educativa a situacions de
marginació i pobresa.
h) Treballar perquè l'escola siga un lloc de trobada que possibilite la creació de xarxes de solidaritat i
cercar camins que afavorisquen el contacte directe amb fenòmens de marginació i immigració.
i)

Col·laborar en l'elaboració del pressupost del Departament d'Acció Social i realitzar el seu seguiment
i proposar al Director la dotació del material necessari per al desenvolupament de les activitats
d'acció social pròpies de la seua competència.

j)

Promoure relacions estables i fluïdes de cooperació i coordinació amb entitats de l'entorn i animar
la coordinació de l'Acció Social del Centre amb la d'altres Col·legis escolapis i altres institucions
educatives, eclesials i civils.

Art. 26.2. Nomenament i cessament
a) És nomenat i cessat pel Superior Provincial a proposta del Representant del Titular i sentit el Director
General del Centre.
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b) La durada del mandat del Coordinador d'Acció Social serà de 4 anys, renovable per altres quatre.
Excepcionalment podria abordar un tercer mandat.

Art. 27.
EL COORDINADOR DE L'EQUIP D'ORIENTACIÓ I ATENCIÓ A la DIVERSITAT.
És el responsable dels serveis d'orientació i Atenció a la Diversitat i impulsa i coordina l'acció tutorial d'acord
amb el Projecte Educatiu de Centre. Actuarà sota la dependència directa dels Directors Pedagògics i en estreta
col·laboració amb l'Equip Directiu. Serà un dels Orientadors del Centre.

Art. 27.1. Competències.
Són competències del Coordinador de l'Equip d'Orientació i Atenció a la Diversitat:
a) Formar part de l'Equip Directiu.
b) Presidir, dirigir i organitzar l'Equip d'Orientació així com les seues activitats.
c)

Coordinar i assessorar en els aspectes generals de la funció d'Orientació i Atenció a la Diversitat, als
diferents òrgans col·legials

d) Redactar el pla d'activitats del Departament i la memòria de final de curs.
e) I els propis com a orientador de la seua etapa.

Art. 27.2. Competències.
Són competències dels Orientadors Educatius:
a) Desenvolupar programes d'orientació i Atenció a la Diversitat amb grups d'alumnes i coordinar les
activitats de suport i les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats
educatives específiques.
b) Elaborar i revisar anualment, seguint els criteris de l'Equip Directiu, el Pla d'Acció Tutorial de l'etapa,
amb la col·laboració dels tutors.
c)

Participar en l'elaboració i revisió dels criteris de promoció.

d) Fixar, juntament amb els altres membres de l'Equip d'Orientació, els criteris organitzatius,
metodològics i didàctics per al millor desenvolupament del procés educatiu dels alumnes amb
necessitats educatives especials.
e) Treballar amb els altres Orientadors de l’Escola Pia Província Betània en la recerca de noves
propostes educatives.
f)

Assistir a les reunions d'avaluació dels alumnes, donant pautes d'orientació.

g) Donar criteris i orientar als professors en les necessitats d'atenció individuals i col·lectives.
h) Col·laborar amb els professors del Centre en la prevenció, detecció primerenca i intervenció en els
problemes acadèmics o d'integració dels alumnes.
i)

Participar en l'elaboració del Consell Orientador al final d'una etapa educativa i col·laborar en
l'elaboració del projecte curricular d'etapa.

j)

Participar en el disseny i aplicació del Pla de Convivència del Centre.

k) Realitzar l'orientació acadèmica, professional i vocacional dels alumnes en les etapes que siga
necessari.
l)

Donar a conèixer a les famílies les funcions de l'Equip d'Orientació i orientar-les quant a les pautes
d'actuació tant en el Centre com en la família en cas de necessitat educativa.

Art. 27.3. Nomenament i cessament
a) És nomenat i cessat per l’Equip de Gestió de Centre escoltat l’EDE.
b) La designació del Coordinador de l'Equipe Orientació recaurà en un dels orientadors d'etapa que
reunisca les condicions previstes en la normativa vigent.
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Art. 28.
LA PREFECTURA DELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS.
Al nostre centre s’estableixen els següents Departaments Didàctics en Secundària i Batxillerat:
-

Departament d’Idiomes: Anglés, Francés.
Departament de Llengües-Ciències Religioses: Religió, Llengua Castellana, Literatura Universal,
Valencià, Llatí, Grec.
Departament de Ciències Socials-Activitats: Música, Geografia-Història, Filosofia, Educació Física.
Departament de Matemàtiques: Matemàtiques, Informàtica.
Departament de Ciències: Tecnologia, Biologia, Física-Química, Plàstica, Dibuix Tècnic.
Departament d’Orientació.

Són competències de la Prefectura del Departament Didàctic:
a) Convocar i moderar les reunions del Departament.
b) Coordinar el treball del Departament en l'elaboració de les programacions de l as àreas de cada curs,
procurant la coherència en la distribució dels continguts al llarg dels nivells i cicles; en la proposta
dels objectius mínims i criteris d'avaluació i en la selecció de materials curriculars.
c)

Elaboració, seguiment i avaluació del pla del Departament dins de la Programació General Anual.

d) Supervisar les proves d'avaluació, els materials curriculars, el compliment de la programació
didàctica del Seminari i la correcta aplicació dels criteris d'avaluació.
e) Elaborar els oportuns informes sobre les necessitats del Departament per a la confecció del
pressupost anual del Centre.
f)

Elaborar, a principi de curs, les propostes del Departament per al Pla de Millora i realitzar la Memòria
del Departament a final de curs.

g) Formar part de la Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE).
h) Promoure l'avaluació de la pràctica docent del seu Departament.

Art. 28.1. Nomenament i cessament.
a) La Prefectura de Departament és nomenada i cessada pel Representant del Titular a proposta de
l’EGC escoltat l’EDE, d'entre els membres del Departament, a proposta del Director Pedagògic i sentit
el parèixer dels membres del Departament.
b) La designació de la Prefectura de Departament Didàctic recaurà en un professor que reunisca les
condicions previstes en la normativa vigent.

Art. 29.
EL COORDINADOR DE QUALITAT.
Is el responsable de la Gestió de la Qualitat del Centre, del seguiment de les auditories i de les tasques pròpies
dels processos de Qualitat, juntament amb l'EDE.

Art. 29.1. Competències.
Són competències del Coordinador de la Qualitat:
a) Formar part de l'Equip Directiu.
b) Servir d'enllaç amb l'Equip de Gestió de Centre en la Gestió de la Qualitat.
c)

Coordinar el funcionament dels Grups de Treball/Millora.

d) Dinamitzar la gestió del Grup de Qualitat, si existeix en el Centre.
e) Preparar les trobades per a analitzar els índexs de satisfacció.

Art. 29.2. Nomenament i cessament.
És nomenat i cessat per l'Equip de Gestió de Centre escoltat l’EDE.
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Art. 30.
EL COORDINADOR TIC.
És el responsable de la Gestió i Implantació de les Noves Tecnologies del Centre juntament amb l'EDE.

Art. 30.1. Competències.
Són competències del Coordinador TIC:
a) Formar part de l'Equip Directiu.
b) Servir d'enllaç amb l'Equip de Gestió de Centre per a gestionar les Tics en el Centre.
c)

Coordinar i revisar el funcionament de les Tics en el Centre.

d) Dinamitzar el bon ús de les TICS en el Centre tant a nivell pedagògic com de gestió.
e) Proposar a l’Equip de Gestió de Centre les necessitats que sorgeixen per a ser incloses en l'elaboració
dels pressupostos.
f)

Proposar a l'EDE iniciatives de formació per al personal del Centre.

Art. 30. 2. Nomenament i cessament.
És nomenat i cessat per l'Equip de Gestió de Centre escoltat l’EDE.

Art. 31.
EL TUTOR DE NOUS EDUCADORS.
És el responsable de la bona integració i acompanyament dels Nous Educadors juntament amb l'EDE.
Ha d’ajustar-se el següent perfil:
a) Disposar del recolzament de l'Equip Directiu de Centre.
b) Estar integrat i identificat amb la institució, carisma, missió i ministeri.
c)

Assumir responsablement la implicació en la tasca proposada i assumir-la.

Art. 31.1. Competències.
Són competències del Tutor de Nous Educadors:
a) Explicar el Pla d'incorporació, el tipus de treball i relació que tindran amb els Nous Educadors,
individual i col·lectivament.
b) Convocar i coordinar les reunions de formació de Nous Educadors necessàries.
c)

Fer l'acta d'aquestes reunions i remetre-les al Director General del Centre.

d) Acompanyar la inserció, evolució i desenvolupament personal des de la proximitat i amistat,
abordant especialment les dificultats que puguen aparèixer.
e) Prestar una atenció personalitzada segons les necessitats del Nou Educador.
f)

Avaluar la integració, implicació i el desenvolupament de la tasca del Nou Educador en el Centre
trimestralment.

Art. 31.2. Nomenament i cessament.
És triat i cessat per l'EGC escoltat l'EDE.

Art. 32.
EL COORDINADOR DE FORMACIÓ.
És el responsable dels plans específics de formació en el Centre juntament amb l'EDE.

Art. 32.1. Competències.
Són competències del Coordinador de Formació:
a) Gestionar i coordinar juntament amb l’EDE la formació en el Centre i els plans que es duguen a terme.
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b) Proposar a l'EDE iniciatives de formació per al personal del Centre.
c)

Gestionar els recursos formatius que vagen sorgint contactant amb els organismes competents.

d) Fer aportacions al Pla de millora del Centre sobre la formació del personal

Art. 32.2. Nomenament i cessament.
És nomenat i cessat per l'EGC escoltat l'EDE .

Art. 33.
EL COORDINADOR DE PLURILINGÜISME.
a) És el responsable d'impulsar els plans de llengües que es desenvolupen en el Centre juntament amb
l'EDE, i els departaments corresponents.
b) El coordinador de plurilingüisme serà un professor que imparteix alguna de les matèries específiques
d'aquest camp.

Art. 33.1. Competències.
Són competències del Coordinador de Plurilingüisme:
a) Gestionar, juntament amb l'EDE, la implantació progressiva del plurilingüisme en el Centre.
b) Coordinar el treball dels Departaments implicats en l'elaboració de les programacions referents al
plurilingüisme.
c)

Seguiment i avaluació del pla de foment del Plurilingüisme dins de la Programació General Anual.

d) Elaborar, a principi de curs, les propostes de plurilingüisme per al Pla de Millora i realitzar la Memòria
de les mateixes al final de curs.
e) Formar part de la COCOPE quan siga convocat.
f)

Promoure l'avaluació de la pràctica docent de les matèries implicades i dels diferents projectes i
activitats proposats.

Art. 33.2. Nomenament i cessament.
És triat i cessat per l'EGC escoltat l'EDE .

ÒRGANS COL·LEGIATS
Art. 34.
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA. (COCOPE)
a) Aquesta Comissió està integrada pel Director Pedagògic d'Etapa, que serà el seu president, els
coordinadors de Cicle i l'Orientador i on existisca, el Coordinador de Normalització Lingüística. En
Educació Infantil i Educació Primària estarà integrada, almenys, pel Director Pedagògic, que serà el
seu president, els Coordinadors de Cicle i l'Orientador. En Educació Secundària i Batxillerat estarà
integrada, almenys, pel Director Pedagògic, que serà el seu president, cap d'estudis, el coordinador
d'etapa, l'Orientador i els Caps de Departament.
b) Un membre de la comissió actuarà com a secretari, i serà l’encarregat de redactar i custodiar les
corresponents actes.

Art. 34.1. Competències.
Són competències de la Comissió de Coordinació Pedagògica:
a) Establir les directrius generals per a coordinar l'elaboració, revisió i desenvolupament dels projectes
curriculars d'etapa.
b) Analitzar i informar al claustre sobre la coherència entre el Projecte Educatiu de Centre, els projectes
curriculars d'etapa, la programació general anual i els programes d'atenció a la diversitat que el
Centre establisca.
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c)

Establir les directrius generals per a l'elaboració de les programacions didàctiques dels
Departaments i dels diferents Plans Específics. Proposar al Claustre d'etapa el Pla d'Avaluació dels
Projectes Curriculars.

d) Promoure i col·laborar amb el Director Pedagògic en la coordinació de les activitats de
perfeccionament del professorat.
e) En l'àmbit de les Comunitats Autonòmiques que així ho requerisquen, analitzar el context cultural i
sociolingüístic del Centre a fi de promocionar l'ús de la Llengua Pròpia en totes les activitats que li
competeixen segons el Pla de Normalització Lingüística.

Art. 35.
EQUIPS D'ETAPA / CICLE.
L'Equip d'etapa/cicle està integrat pels professors del respectiu cicle, curs o grup.

Art. 35.1. Competències.
Són competències de l'Equip d'etapa/cicle:
a) Desenvolupar el treball interdisciplinari del curs o cicle.
b) Proposar a la COCOPE corresponent els plans generals d'avaluació.
c)

Col·laborar amb l'Equip d'Orientació Educativa (EOE) en l'elaboració, en els diferents nivells
educatius, dels projectes, adaptacions i diversificacions curriculars.

d) Proposar, a la COCOPE, iniciatives i experiències pedagògiques i didàctiques.
e) Avaluar als alumnes i decidir sobre la seua promoció

ART 36.
EQUIPS DOCENTS.
L'Equip Docent està integrat pels professors que treballen en el mateix grup d'alumnes del respectiu cicle, curs
o grup.

Art. 36.1. Competències.
Són competències de l'Equip Docent:
a) Desenvolupar el treball interdisciplinari del curs o cicle.
b) Aplicar els criteris generals d'avaluació.
c)

Col·laborar en l'elaboració dels projectes, adaptacions i diversificacions curriculars.

d) Avaluar als alumnes i decidir sobre la seua promoció o titulació.

Art. 37.
EQUIPES DE PASTORAL LOCAL
És el grup de persones que animen i coordinen l'acció evangelitzadora i pastoral en totes les activitats escolars i
extraescolars que es realitzen en cadascuna de les etapes en el Centre. És coordinat i dirigit pel Coordinador de
Pastoral d'Etapa.

Art. 37.1. Composició.
L'Equip de Pastoral està format per:
a) El Coordinador General, que serà un dels Coordinadors d'Etapa, el Director General i el Representant
de la titularitat.
b) Els Coordinadors de Pastoral d'etapes o nivells, si els hi haguera.
c)

Els Directors Pedagògics.

d) El Cap de Seminari de Religió.
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e) En Infantil i Primària per un tutor de cada cicle. En Secundària i Batxillerat per un tutor de cada curs.
En els Centres d'una i dues línies es pot acomodar a la realitat.

Art. 37.2. Competències.
Són competències de l'Equip de Pastoral:
a) Realitza el Pla d’Acció Pastoral del Centre, així com la programació i memòria anual de l'Acció
Pastoral del col·legi.
b) Proposar les línies d'acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu i realitzar el seu
seguiment.
c)

Actuar en col·laboració amb el Seminari de Religió pel que fa a l'ensenyament religiós.

d) Responsabilitzar-se de la marxa de les accions de pastoral per al seu convenient desenvolupament .
e) Perllongar l'acció pastoral de l'escola entre les famílies de la Comunitat Educativa Escolàpia.
f)

Coordinar-se amb l'Equip d'Acció Social.

Art. 37.3. Règim de funcionament.
a) L'Equip de Pastoral local és convocat, coordinat, animat i presidit pel Coordinador de Pastoral.
b) Es reuneix quinzenalment.
c)

El Representant del Titular podrà convocar reunions especials sempre que ho considere oportú.

Art. 38.
EQUIP D'ACCIÓ SOCIAL LOCAL.
És el grup de persones que animen i coordinen l'Acció Social en totes les activitats escolars i extraescolars que
es realitzen en el Centre. És coordinat i dirigit pel Coordinador General d'Acció Social.

Art. 38.1. Composició.
a) El Coordinador d'Acció Social.
b) El Representant del Titular, el Director General.
c)

Els responsables o coordinadors d'Acció social d'etapes.

d) El Coordinador de Pastoral.
e) Altres membres de la Comunitat Educativa que ho sol·liciten.

Art.38.2. Competències.
Són competències del Departament d'Acció Social
a) Elaborar el Pla d’Acció Social del Centre i programar anualment l'Educació per a l'Acció Social dels
alumnes, impulsant la participació de tota la Comunitat Educativa, i fer el seu seguiment i memòria
al final del curs.
b) Proposar i coordinar accions i cursos de perfeccionament del professorat relatiu a l'educació per a
l'Acció Social.
c)

Proposar d'acord amb el Projecte Educatiu i els Projectes curriculars corresponents, la
trasversalització de l'Educació per a l'Acció Social en les programacions d'aula, integrant aquesta
àrea com un tema transversal.

d) Conèixer les possibles necessitats socials i econòmiques dels alumnes que integren el Col·legi i les
seues famílies.
e) Mantenir relacions fluïdes de coordinació i cooperació amb entitats de l'entorn; Serveis Socials,
Educació Compensatòria, Aules d'enllaç, ONGs., Centres educatius i assistencials, etc.
f)

Responsabilitzar-se de la marxa i seguiment de les activitats d'acció social que es desenvolupen en
el Centre proporcionant els mitjans adequats per al seu convenient acompliment

g) Fomentar, impulsar i coordinar les campanyes de solidaritat en coordinació amb l'Equip docent.
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h) Perllongar l'Acció Social de l'escola entre les famílies de la Comunitat Educativa Escolàpia.
i)

Coordinar-se amb l'Equip de Pastoral.

Art. 38.3. Règim de funcionament.
a) L'Equip d'Acció Social és convocat, coordinat, animat i presidit pel Coordinador d'Acció Social.
b) Es reuneix almenys quinzenalment.
c)

El Representant del Titular podrà convocar reunions especials sempre que ho considere oportú.

Art. 39.
EQUIP D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA (EOE)
És el responsable de coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes segons les seues
capacitats, necessitats i interessos. També col·laborarà en la confecció i aplicació del Pla de Convivència del
Centre.

Art. 39.1. Composició.
L'Equip d'Orientació està format per:
a) Els orientadors del Centre.
b) El Director General.
c)

El Director/és Pedagògics.

d) Els Tutors.
e) Els professors per a l'atenció a les necessitats educatives específiques (NEE) el perfil professional
dels quals tinga una funció orientadora (Especialistes en Audició i Llenguatge, Logopedes,
Especialistes en Pedagogia Terapèutica, etc.).
f)

Altres professors que, per designació do Director General del Centre, puguen contribuir a l'orientació
des de la seua especialitat, coneixements o experiència professional.

Art. 39.2. Competències.
Són competències de l'Equip d'Orientació:
a) Elaborar propostes per al pla de l'equip del Departament, el Pla d’Acció Tutorial, així com la programació
i la memòria al final del curs.
b) Coordinar l'elaboració, aplicació i avaluació del pla d'orientació educativa del Centre i realitzar les
activitats d'orientació educativa del Centre.
c)

Assessorar tècnicament als òrgans del Centre en NEE, així com en els criteris d'avaluació i promoció
d'alumnes.

d) Proporcionar a les famílies i als alumnes informació sobre alternatives educatives i professionals.
e) Proves col·lectives d'orientació en els grups i informar de les mateixes als interessats.
f)

Realitzar l'avaluació psicopedagògica individualitzada dels alumnes que ho necessiten i elaborar
propostes d'intervenció si fóra necessari.

g) Oferir suport tècnic a activitats d'orientació, tutoria, i de formació i perfeccionament del professorat.
h) Col·laborar en la formulació del Consell Orientador en finalitzar cada etapa educativa.
i)

Col·laborar amb el professorat del Centre en la prevenció, detecció i avaluació de problemes
d'aprenentatge.

j)

Participar en les accions formatives i reunions d’orientació que promoga l’Entitat Titular del Centre.

Art. 40.
DEPARTAMENTS/SEMINARIS DIDÀCTICS.

38

 RRI - Escola Pia Gandia 
Són els encarregats d'organitzar, desenvolupar i avaluar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o
assignatures corresponents i de les activitats que els siguen pròpies.

Art. 40.1. Configuració i composició.
a) El Seminari és el grup dels professors que imparteixen un àrea, matèria o assignatura o diverses
d'elles del mateix àmbit en el Centre.
b) La creació i modificació dels Seminaris competeix a l'EGC, sentit l'Equip Directiu. Es reflectirà en
l'organigrama del Centre. La creació i modificació dels Departaments s'ajustarà a la normativa
vigent.

Art. 40.2. Competències.
Són competències del Departament/Seminari:
a) Elaborar, al final del curs, una memòria en la qual s'avalue el desenvolupament de la programació
didàctica, els resultats obtinguts i que arreplegue propostes de millora.
b) Elaborar a l'inici de cada curs acadèmic, la programació didàctica de les àrees, matèries i assignatures
integrades en el Departament/Seminari, sota la coordinació i direcció de la Prefectura de
Departament/Seminari, i d'acord amb les directrius generals del projecte educatiu de Centre.
c)

Elaborar els criteris d’avaluació tant generals com específics de cadascuna de les matèries o àrees
integrades en el Departament/Seminari.

d) Garantir la coherència de les programacions de les àrees, matèries o assignatures al llarg de tota l'etapa.
e) Col·laborar en l'elaboració de les propostes de necessitats educatives i suport educatiu juntament amb
l'EOE dels projectes, adaptacions i diversificacions curriculars i col·laborar amb l'equip d'Orientació i
Atenció a la Diversitat en la prevenció, detecció i desenvolupament, de les adaptacions curriculars i dels
programes individualitzats de diversificació curricular.
f)

Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament dels seus membres,
necessàries per a actualitzar la metodologia i la pràctica didàctica.

g) Organitzar i realitzar les proves necessàries per a les necessitats educatives i suport educatiu, la
recuperació de matèries o àrees pendents.
h) Resoldre, en primera instància, les reclamacions derivades del procés d'avaluació que els alumnes
formulen al Departament/Seminari i dictar els informes pertinents.

Art. 41.
EQUIP DE QUALITAT.
L'Equip Coordinador de Qualitat és l'encarregat de fer el seguiment permanent de la Gestió del Sistema de
Qualitat del col·legi.

Art. 41.1. Configuració i composició.
Els membres fixos del Grup Coordinador de Qualitat són:
a) El Director General del Centre.
b) Els Directors Pedagògics.
c)

El Coordinador de Qualitat.

d) El representant de la Titularitat.
e) Els Representants dels diversos sectors del Centre:
1.

Gerent del Centre.

2.

Coordinador de Pastoral General del Centre.

3.

Coordinador General d'Acció Social.

4.

Coordinador de l'Equip d'Orientació.

Art. 41.2.
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D'acord als temes tractats i amb el criteri de l'EGC, podran aportar sobre alguna qüestió específica: membres de
la comunitat educativa: pares, col·laboradors, monitors, consultor, prefectures de departaments/seminaris,
personal d'administració i serveis, membre/s del claustre.

Art. 41.3. Competències.
Són competències de l'Equip de Qualitat:
a) Definir, difondre, els objectius del Pla de Gestió de Qualitat.
b) Organitzar i assignar tasques als Responsables dels Grups de Millora.
c)

Assignar tasques de Qualitat als diversos sectors de la comunitat educativa.

d) Seguiment de l'evolució del Pla de Gestió de Qualitat.
e) Recolzar la tasca del Coordinador de Qualitat.
f)

Implicar en els objectius del Pla de Gestió de Qualitat i del Pla de millora contínua a tots els membres
de la Comunitat Educativa.

40

 RRI - Escola Pia Gandia 

05 PLANS I INFORMES ESPECÍFICS DEL CENTRE.
Art. 42.
APROVATS EN EL CONSELL ESCOLAR:
Art. 42.1. Pla de Convivència.
a) El Centre elaborarà i disposarà del seu propi Pla de Convivència, de conformitat amb el que es disposa
per la legislació educativa autonòmica, seguint el model que s'assenyala en el PEI de l’Escola Pia
Província Betània.
b) El Pla de Convivència contribuirà a afavorir l'adequat clima de treball, respecte mutu i prevenció dels
conflictes entre els membres de la Comunitat Educativa Escolàpia, per mitjà de l'adquisició de les
competències bàsiques per a viure i conviure en una societat en constant canvi. El bon clima de
convivència escolar afavorirà la consecució dels objectius educatius i acadèmics.
c)

El Representant del Titular i el Director General coordinaran la seua elaboració, seguiment i
avaluació, accions en les quals participaran tots els membres de la Comunitat Educativa Escolàpia
en l'àmbit de les seues respectives competències; serà objectiu prioritari la prevenció d'actuacions
contràries a les normes de convivència, per mitjà de mesures educatives i formatives que
afavorisquen el normal desenvolupament de l'activitat educativa en l'aula i en el Centre.

d) El Representant del Titular podrà proposar als pares o tutors, o si escau a les institucions públiques
competents, l'adopció de mesures dirigides a millorar aquelles circumstàncies personals, familiars
o socials que puguen ser determinants de conductes contràries a les normes de convivència.
e) Aquest Pla serà aprovat pel Consell Escolar del Centre.
Art. 42.2. Pla de Normalització Lingüística.
a) El Pla de Normalització Lingüística serà aplicable en els Centres pertanyents a Comunitats
Autònomes que ho exigeixen en la seua legislació i arreplega les línies d'acció lingüística del Centre
d'acord amb la normativa vigent establida per l'administració i la realitat de l'entorn en què es troba
el Centre.
b) L'Equip de Gestió de Centre, consultat l'Equip Directiu, nomenarà la Comissió de Normalització
Lingüística, que elaborarà el Pla i s'encarregarà del seu seguiment i avaluació. Aquest Pla serà
aprovat pel Consell Escolar del Centre.

Art. 43.
APROVATS PER L'EQUIP DIRECTIU (EDE)
Art. 43.1. Pla d'Acció Pastoral.
a) El Pla d'Acció Pastoral és el marc que comprén els elements, criteris i procediments per a l'organització
i funcionament de l'acció pastoral i l'educació en la Fe en les diferents etapes educatives.
b) Aquest pla ha d'articular els documents programàtics pastorals de l’Escola Pia Província Betània en la
línia del Caràcter Propi i Projecte Provincial de Pastoral o Marc Pastoral, oferint als alumnes una proposta
Educativa Integral que incloga l'educació en la Fe des de la concepció cristiana del ser humà, de la vida i
del món.
c)

Forma part imprescindible del Projecte Educatiu de Centre i afecta a totes les activitats educatives
ordinàries, complementàries i extraescolars.

d) L’elabora l'Equip de Pastoral Local seguint el model que s'assenyala en l’Escola Pia Província Betània, es
desenvolupa i avalua per tota la Comunitat Educativa. Aquest Pla serà aprovat per l'Equip Directiu.

Art. 43.2. Pla d'Acció Social.
a) El Pla d'Acció Social és el marc que comprén els elements, criteris i procediments per a l'organització
i funcionament de l'acció social en les diferents etapes educatives del Col·legi.
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b) Aquest pla ha d'articular-se sobre l'estil educatiu dels documents programàtics de l’Escola Pia
Província Betània, oferint als alumnes una proposta educativa integral que comprén l'educació social
de la persona, que cerca crear actituds de col·laboració, de compromís amb l'entorn social i de
participació democràtica responsable.
c)

Forma part imprescindible del Projecte Educatiu de Centre i afecta a totes les activitats educatives
ordinàries, complementàries i extraescolars.

d) L’elabora l'Equip d'Acció Social seguint el model que proposa l’Escola Pia Província Betània, es
desenvolupa i avalua per tota la Comunitat Educativa. Aquest Pla serà aprovat per l'Equip Directiu.

Art. 43.3. Pla d'Acció Tutorial.
a) El Pla d'Acció Tutorial és el marc que arreplega les línies d'actuació dels tutors amb els alumnes,
grups i famílies, així com amb el claustre corresponent en les diferents etapes educatives.
b) Aquest pla s'articula en la línia del Caràcter Propi del nostre Col·legi, oferint als alumnes seguiment
i orientació en el procés educatiu de cadascun d'ells i de la manera més personalitzada possible.
c)

Forma part imprescindible del Projecte Educatiu de Centre

d) L’elaboren l'Equip d'Orientació amb els tutors de cadascuna de les Etapes, seguint el model que
s’assenyala en el PEI de l’Escola Pia Província Betània. Es desenvolupa i avalua per la Comunitat
Educativa.
e) Aquest Pla serà aprovat per l'Equip Directiu.

Art. 43.4. Pla d'Orientació, Atenció a la Diversitat i a les dificultats Educatives.
a) Aquest pla recopila les línies d'actuació del Departament d'Orientació i Atenció a la Diversitat, en les
diferents etapes educatives.
b) Aquest pla s'articula en la línia dels documents programàtics de l’Escola Pia Província Betània,
garantint als alumnes l'atenció de les seues necessitats educatives específiques, en el procés
educatiu de cadascun d'ells, de la manera més personalitzada possible i segons la legislació vigent.
c)

Forma part imprescindible del Projecte Educatiu de Centre

d) L’elaboren els components de l'Equip d'Orientació i atenció a la diversitat del Centre, seguint el model
que s'assenyala en el PEI de l’Escola Pia Província Betània, coordinats amb els tutors de cada Etapa
i amb altres especialistes si els hi hagués.
e) Aquest Pla es desenvolupa i avalua por tota la Comunitat Educativa i serà aprovat per l'Equip Directiu.
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06 DOCUMENTS MARC O DE REFERÈNCIA
Art. 44.
CARÀCTER PROPI.
a) L'Entitat Titular té dret a establir i modificar el Caràcter Propi del Centre. Aquest document inspirarà
els altres documents bàsics de referència en els quals s'explicitarà la unitat escolàpia de Pietat i
Lletres.
b) El Caràcter Propi del Centre defineix:
1.

La naturalesa, característiques i finalitats fonamentals del Centre, la raó de la seua fundació,
la seua missió.

2.

La visió d'home i de persona que orienta la seua acció educativa.

3.

Els valors, actituds i comportaments que es potencien en el Centre.

4.

L'estil i els criteris pedagògics bàsics del Centre.

Art. 45.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE.
a) El Projecte Educatiu de Centre, té com a model d'inspiració i referència el Projecte Educatiu Integral
(PEI) proposat per l’Escola Pia Província Betania.
b) Incorpora tots els documents programàtics de l’Escola Pia Província Betània i prioritza els seus
objectius per a un període de temps determinat, responent a les demandes que es presenten amb
major rellevància a la llum de l'anàlisi de:

c)

1.

L'entorn immediat en el qual se situa el Centre.

2.

Les característiques dels membres de la Comunitat Educativa Escolàpia.

3.

La realitat social, immediata i las prioritats pastorals i educatives de l'Orde de l'Escola Pia.

Cada Col·legi fa la seua adaptació que aprovarà l'Entitat Titular, incorporant la concreció dels
currículums establits per l'Administració Educativa, a través dels Projectes Curriculars d'Etapa. En
la seua elaboració participaran els diferents sectors de la Comunitat Educativa Escolàpia: òrgans de
govern, gestió i de coordinació del Centre, conforme al procediment que establisca la pròpia Entitat
Titular. Dirigeix la seua elaboració, execució i avaluació l'EGC.

Art. 46.
PROJECTE CURRICULAR D'ETAPA.
a) El Projecte Curricular d'Etapa i el desenvolupament i concreció del mateix, adapta les finalitats que
han de desenvolupar-se en la mateixa, relacionant entre si les diferents facetes de l'acció educativa
del Centre, d'acord amb el seu Projecte Educatiu.
b) El Projecte Curricular d'Etapa inclourà, almenys:
1.

Justificació del projecte curricular d'etapa

2.

La concreció dels objectius de la mateixa.

3.

La seqüenciació dels continguts i les programacions d'aula.

4.

La metodologia pedagògica.

5.

Els criteris d'avaluació, qualificació i promoció.

6.

Les mesures per a atendre a la diversitat.

7.

Les mesures de coordinació de cada àrea o matèria amb la resta dels ensenyaments
impartits en el Centre.
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c)

El Projecte Curricular d'Etapa és aprovat pel Claustre de l'Etapa. Dirigeix la seua elaboració, execució
i avaluació el Director Pedagògic.

Art. 47.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL / PLA DE MILLORA.
a) La Programació General Anual del Centre, basada en l'avaluació i dinàmica del mateix i del seu
entorn, inclourà:
1.

Les modificacions del Projecte Curricular d'Etapa derivades del resultat de l'avaluació del
mateix.

2.

Els horaris dels alumnes i del professorat.

3.

Les accions de formació permanent del professorat.

4.

El procediment d'avaluació dels diversos aspectes del Centre (Direcció, funció docent,
formatius, pastorals) incorporats al seu Projecte Educatiu.

b) La Programació General Anual del Centre és elaborada per l'Equip Directiu i informada i avalada pel
Consell Escolar a proposta del Director General que dirigeix la seua elaboració, execució i avaluació.
c)

Els plans de millora del Centre s'elaboraran a partir de la memòria final del curos anterior i formen
part de la PGA.

Art. 48.
MEMÒRIA.
a) La Memòria Anual arreplega els resultats finals de reflexió i avaluació que els diferents sectors de la
Comunitat Educativa Escolàpia realitzen sobre el desenvolupament de la Programació General Anual
i el Pla de Millora del Centre, tenint com a referent els plans específics.
b) L'elaboració correspon al Claustre de Professors; la seua direcció i avaluació al Director General.
c)

La seua aprovació correspon al Consell Escolar de Centre, convertint-se així en el punt de partida de
la Programació General Anual i el Pla de Millora per al curs següent.

d) L'Informe de Revisió per la Direcció prescrit pel Pla de Gestió de Qualitat, s'incorporarà a la Memòria
Anual

Art. 49.
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DELS DEPARTAMENTS/SEMINARIS.
Cada departament/seminari realitzarà la programació de les assignatures que integren els mateixos, conforme
a les determinacions del Projecte Curricular de l'Etapa i en coordinació amb els altres professors de cada Cicle o
curs. La mateixa serà avaluada per la Comissió de Coordinació Pedagògica de l'Etapa corresponent.

Art. 50.
PROGRAMACIÓ D'AULA.
Els professors de cada àrea realitzaran la programació d'aula conforme a les determinacions del Projecte
Curricular de l'Etapa i en coordinació amb els altres professors del mateix Cicle o curs. La mateixa serà avaluada
per la Comissió de Coordinació Pedagògica de l'Etapa corresponent.
La programació d'aula ha d'ajustar-se al que exigisca la legislació vigent i és aprovada pel Departament/Seminari
de l’assignatura amb el vistiplau del Coordinador General d’Etapa.

Art. 51.
SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT.
a) És l'instrument per a la verificació del compliment dels objectius del Centre i la base per a l'adopció
de mesures correctives per a un millor assoliment de les seues finalitats.
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b) Abasta tots els aspectes del funcionament del Centre i de l'Equip Directiu Educatiu i/o Equip de Gestió
de Qualitat que implicarà a tota la Comunitat Educativa Escolàpia en el mateix.
c)

Dirigeix la seua elaboració i execució el Coordinador di Qualitat en unió del seu equip.
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07 ORGANITZACIÓ GENERAL.
Art. 52.
HORARIS.
a) És competència de la Titularitat fixar l'horari del Centre, sempre d'acord amb la Legislació vigent.
b) L'horari cercarà i fixarà els períodes apropiats i més adequats perquè es puga desenvolupar el
Projecte Educatiu de Centre.
c)

Es procurarà harmonitzar les activitats lectives amb les complementàries i extracurriculars.

Art. 53.
ESPAIS, INSTAL·LACIONS, RECURSOS I SERVEIS. NORMES D'ÚS.
a) El Centre haurà de disposar de les instal·lacions, recursos i serveis necessaris per a desenvolupar la
seua tasca educativa.
b) És competència de l’Equip de Gestió de Centre l'ús de les mateixes, sempre d'acord amb la Legislació
Vigent.
c)

Tindran sempre preferència en el seu ús els alumnes i tot el que comporta el seu procés educatiu.

d) Fora de l'horari escolar competeix al Representant de la Titularitat permetre o no l'ús dels mateixos,
tenint sempre prioritat les activitats relacionades amb alumnes.

Art. 54.
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
Són activitats extraescolars aquelles que es realitzen en les nostres obres fora de l'horari lectiu, que guarden
relació amb el Projecte Educatiu de Centre i amb l'ideari de l'Orde i que disposen de l'autorització de l'EGC. Per
mitjà d'elles es pretén:
1.

Complementar el procés educatiu dels alumnes.

2.

Reforçar la identitat escolàpia de la nostra proposta educativa.

3.

Promoure processos que vagen més enllà dels cicles escolars.

4.

Respondre a la demanda de necessitats educatives complementàries no formals.

Art. 54.1.
La Planificació i estructuració de les activitats extraescolars han d'estar en sintonia amb el Projecte Educatiu de
Centre.
De cadascuna d'aquestes activitats extraescolars existirà una planificació que responga almenys els següents
apartats:
1.

Títol.

2.

Objectius.

3.

Destinataris.

4.

Descripció del desenvolupament de l'activitat.

5.

Organització: Educadors: Característiques, funcions, etc.

6.

Infraestructures: temps, espais, calendaris.

7.

Pressupost econòmic.

8.

Seguiment i avaluació.
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08 ALTRES ÒRGANS DE COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT.

Art. 55.
LES ASSOCIACIONS.
a) Els diferents estaments de la Comunitat Educativa podran constituir Associacions, conforme a la
legislació vigent, amb la finalitat de:
1.

Promoure els drets dels membres dels respectius estaments.

2.

Col·laborar en el compliment dels seus deures.

3.

Coadjuvar en la consecució dels objectius del Centre plasmats en el Caràcter Propi i en el
Projecte Educatiu.

b) Les Associacions es gestionen segons el document provincial de les Associacions.
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09 PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.
Art. 56.
LA CONVIVÈNCIA.
L'adequada convivència en el Centre i entre els diferents membres de la Comunitat Educativa Escolàpia és un
objectiu coherent amb el Caràcter Propi del Centre i amb el Projecte Educatiu del mateix.
Constitueixen la millor prevenció en el tema de la convivència la previsió de les accions educatives ordinàries i la
col·laboració entre tots els membres de la Comunitat Educativa.
Es resoldran les situacions que alteren la convivència amb els mitjans disponibles, atenint-se al Pla de
Convivència del Centre i al present Reglament.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de Règim Interior del Centre aprovat pel Consell Escolar del Centre, a proposta de
l'Entitat Titular, en data 28 de setembre de 2009 així com les seues Addendes aprovades durant la seua vigència.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del Reglament.
La modificació del present Reglament competeix a l'Entitat Titular, que haurà de sotmetre-la a l'aprovació del
Consell Escolar.

Segona. Entrada en vigor.
El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell Escolar.
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ANNEX I. NORMES QUOTIDIANES DE CONVIVÈNCIA
Ací pots trobar les normes que regeixen el funcionament del centre. Són unes mínimes consideracions
necessàries per a l’organització de la vida diària d’un centre amb vora 900 alumnes.


L’assistència a classe és un dret i un deure de l’alumne. En cas de faltar algun dia portaran un justificant quan
tornem a classe. A més a més, es pot avisar mitjançant la plataforma educativa o per l’agenda el mateix dia
o amb antelació. Ara bé, totes les absències han d’estar justificades.



En Infantil l’entrada i eixida dels alumnes es realitza per l’entrada principal (Plaça Escola Pia, 7). La porta
s’obri a les 8,55 i a les 14,55 i els pares/mes han de deixar-los en la porta del vestíbul d’accés al Claustre.



En Primària l’entrada i eixida dels alumnes es realitza per l’entrada principal (Sant Francesc de Borja, 5). La
porta s’obri a les 8,45 i a les 14,45 i els pares/mares han deixar-los en la porta d’accés al centre. Una vegada
es tanca la porta uns minuts més tard, únicament es podrà accedir o eixir del centre a l’hora del pati (10,45
a 11,15 h) amb motiu justificat i amb presència del pare/mare o tutor.



Si un alumne/a falta a un examen, sols si ho justifica per escrit degudament, el professor/a podrà repetir
l’examen qualsevol dia posterior a la seua incorporació (sense avisar prèviament). Cas que hi haguera notes
suficients o el professor/a ho considere, podria no realitzar un altre examen.



No poden eixir de l’aula i passejar pels corredors ni bramar ni romandre a la porta de l’aula.



S’han de respectar els temps d’oració abans de començar la jornada escolar.



Està prohibit entrar a la sala de professors i dependències adjacents, si no es baix la supervisió i l’autorització
d’un professor.



Està prohibit eixir als balcons de les aules.



En Educació Física serà obligatòria la utilització del xandall del col·legi i sabatilles amb cordons.



No es pot eixir del Centre en hores lectives, incloent pati, excepte en el cas que es tinga autorització prèvia –
i per escrit- del pare, mare o tutor.



Les hores lectives són per a treballar: no es pot menjar, ni beure a les aules, ni portar aparells musicals a
les aules i tindrem el mòbil apagat (no en silenci). El col·legi no es fa responsable de la possible pèrdua o
desaparició d’alguns d´aquests aparells.



Els alumnes de Batxillerat han d’eixir al carrer per tal d’esmorzar a l’hora del pati. Els pares o tutors han
d’autoritzar l’eixida del centre amb l’autorització corresponent.



La utilització de mòbils està prohibida, no obstant això no es pot “impedir” que els porten (han d’estar
desconnectats), però han de tenir clar que si sona o l’utilitzen sense permís podran ser sancionats amb les
següents mesures:





a)

Si és la primera vegada que es produeix el fet, el mòbil s’arreplegarà divendres de la setmana vinent
durant el primer pati. L’alumne tindrà una amonestació escrita.

b)

Si el fet es repetira, l’alumne tindrà una falta contrària a la convivència i el mòbil s’arreplegaria al mes.

c)

Si fos reincident per tercera vegada, s’obrirà expedient disciplinari i el mòbil s’arreplegaria a fi de curs.

Menjador:
a)

El menjador i les seues normes de funcionament quedaran regulades pel present Reglament.

b)

Durant el dinar els alumnes han de respectar les normes bàsiques d’higiene, neteja i educació amb els
seus companys i amb tot el personal que atén el servei de menjador i la seua cura.

c)

Els alumnes que utilitzen el menjador no podran eixir del Col·legi ni abans ni després del mateix.

Les activitats complementàries i extraescolars formen part de l’activitat educativa del Centre. L’alumne
haurà de comportar-s’hi dignament i amb responsabilitat. També en qualsevol d’aquestes activitats regiran
les normes previstes en aquest Reglament i en el Pla de Convivència del centre.

Totes aquestes consideracions s’estableixen per a organitzar la vida del centre i per tal que els nostres alumnes
se senten atesos i segurs dins del mateix. Es prega, per tant, el respecte a cadascuna d’elles. La confiança,
comprensió i col·laboració que ens donen els pares dels nostres alumnes ens permeten fer-los arribar aquestes
consideracions per al seu compliment.
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ANNEX II. ÚS DE L’UNIFORME I ROBA ESPORTIVA


Uniforme.
1.

L’ús diari de l’uniforme complet és obligatori per a totes les etapes educatives des de la seua
implantació, que començà el curs 2012/2013 per a Educació Infantil i Educació Primària i 2013/2014
per a Educació Secundària. La seua implantació fou aprovada pel Consell Escolar el 23 de febrer de
2012 i ratificada el 5 de desembre de 2012 per a la seua inclusió en el RRI.

2.

Els alumnes tindran cura del seu endreç personal i assistiran al Centre correctament uniformats,
segons el model establert. El model de l’uniforme és l’escollit per l’ Escola Pia Província Betània.

3.

L’uniforme s’utilitzarà de la següent forma:


Davantal s’utilitza des de 3 anys d’Infantil fins a 2n de Primària d’octubre a maig.



Roba esportiva-xandall  s’utilitza en les sessions de psicomotricitat i Educació Física des
d’Educació Infantil fins a Batxillerat.



Uniforme escolar  en Educació Infantil 5 anys i Primària els dies que no hi ha Educació
Física.



Els calcetins i leotards han de ser de color gris i el calçat de color obscur.

4.

El funcionament de l’ús i compra de l’uniforme escolar i la roba esportiva es farà a través de DITEXT.

5.

El desenvolupament de l’activitat docent exigeix que totes les persones que intervenen (professorat,
alumnat i personal d’administració i serveis) utilitzen una indumentària adequada a un espai de
treball que es caracteritza per un nivell estàndard de formalitat. Per tant, cal evitar l’ús de gorres,
l’exhibició de roba interior i l’ús de qualsevol altre element que contravinga d’una forma manifesta
les normes convencionals relacionades amb la vestimenta en una institució educativa.
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ANNEX III. DRET DE L’ALUMNAT A L’OBJECTIVITAT EN L’AVALUACIÓ
1.

L’alumnat major d’edat o els seus representats legals, si es tracta d’un alumne menor d’edat, podrà
presentar a la Direcció del centre, una reclamació escrita d’acord amb l’annex I de l’Orde 32/2011, de 20 de
desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, contra les qualificacions obtingudes i les
decisions de promoció o obtenció del títol que corresponga.

2.

Les reclamacions que es presenten, no tindran caràcter administratiu, no resultant d’aplicació la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

3.

El termini per a presentar la reclamació serà de 3 dies hàbils a computar des del dia següent a la comunicació
oficial de la qualificació objecte de la reclamació.

4.

En el termini de 5 dies hàbils, es constituirà, en el seu cas, la Comissió de Reclamacions. Dins d’aquest
termini la Direcció del centre decidirà sobre la reclamació presentada en base als informes que pogueren
emetre’s.

5.

La decisió del centre es notificarà als alumnes majors d’edat o als seus representats legals en el cas dels
alumnes menors d’edat.

6.

La comissió de reclamacions estarà constituïda, almenys, per les següents persones:
6.1. Educació Primària: Cap d’estudis, tutor i un professor de l’etapa designat per la Direcció.
6.2. ESO i Batxillerat: Cap d’estudis, tutor, Cap del departament en el qual es trobe integrada la matèria sobre
la qual recau la reclamació i un professor de l’etapa designat per la Direcció, preferentment de la matèria
o àrea objecte de la reclamació.
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ANNEX IV. REGLAMENT PER ALS ALUMNES SOBRE L’IPAD
L’iPad és una eina de treball. L’ús correcte d’un dispositiu mòbil es considera en la nostra escola una norma
bàsica del nostre treball diari.
La finalitat de l’ús dels dispositius mòbils serà sempre educativa, buscant sempre el caràcter formatiu que han
de tindre totes les accions escolars.


CURA I ATENCIÓ DE L’iPAD

1. L’escola instal·larà una aplicació en l’iPad dels alumnes per a garantir el control de l’eina per part
dels professors i dels pares.

2. Els iPads han de transportar-se amb molta cura sempre dins de la motxilla o funda pertinent. Queda
prohibit traure’ls de les aules sense consentiment dels professors.

3. Per a un correcte ús del dispositiu, és bo conèixer les següents normes bàsiques de funcionament:
- No menjar o beure prop de l’iPad.
- Assegurar-se que l’iPad queda ben guardat a l’hora de transportar-lo.


NORMES D’UTILITZACIÓ

4. Els iPads només podran utilitzar-se dins de les aules sempre i quan el professor ho permeta.
5. No es podran instal·lar aplicacions i jocs sense l’autorització del centre. La Instal·lació d’aplicacions
sense permís comporta una amonestació per conducta contrària o molt contrària de la convivència.

6. L’accés a internet estarà controlat per l’escola dins del centre.
7. Només es podran utilitzar les aplicacions que el professor permeta durant la classe.
8. La càmera de fotos i vídeo ha de ser utilitzada únicament i exclusivament quan algun projecte ho
requeresca i un professor de l’escola ho haja autoritzat. Queda totalment prohibit la difusió de
vídeos o arxius que es realitzen en l’escola o en activitats escolars fora del recinte escolar. El
propietari dels documents és l’escola i per tant, només podran difondre aquelles que tinguen
l’autorització expressa de la Direcció del centre.

9. Cada alumne es responsabilitzarà de portar l’iPad a l’escola tots els matins amb la bateria a plena
càrrega.

10. Queda prohibida la utilització de l’iPad en els intercanvis de classe, així com en zones comuns, com
corredors, menjador, patis o la biblioteca. Excepte que haja una autorització i supervisió per part
d’un professor.

11. Els alumnes evitaran deixar el seu iPad i dir la seua contrasenya a altres companys o prendre prestat
el d’un altre, a menys que el professor ho considere necessari.

12. La utilització del dispositiu a l’aula ha de ser tal que el professor fàcilment puga vore com està
treballant l’alumne.

13. Els iPads s’han de guardar en l’armari corresponent quan abandonem l’aula (pati, menjador, etc.).
14. L’incompliment de les normes d’aquest reglament estarà sotmesa al Reglament de Règim
Intern de l’escola.

15. Els alumnes es faran una còpia de seguretat setmanal a casa.
16. Si un alumne trenca l'iPad el centre li deixarà un durant la reparació del seu dispositiu, sempre que
tinguem algun dispositiu lliure. Cal portar el justificant de reparació.

17. El centre donarà una adreça de correu amb emmagatzemament al núvol per a tots els alumnes.
També tindran una id d’Apple del centre que hauran de posar al dispositiu.

18. La contrasenya de la id d’Apple, el codi de verificació lliurant a l’inici de curs i la contrasenya del
correu institucional @escolapiagandia.org s’ha de guardar de manera segura i no oblidar en cap
moment.
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19. L’eliminació de la supervisió per part del centre a través d’un MDM segons el RRI implica:

•

La primera vegada una amonestació verbal per part del tutor/a.

•

La segona vegada una amonestació escrita de conducta contrària a la convivència.

•

La reiteració implicarà una amonestació escrita de conducta greument contrària a la convivència
i l’obertura d’un expedient disciplinari.

20. Es considera una conducta molt contrària a la convivència la suplantació de la identitat, hackeig del
dispositiu propi o d’altres companys, així com l’accés no autoritzat a l’iPad d’un company.

21. El professor pot en qualsevol moment comprovar que el contingut del dispositiu és l’adequat i que
estan obertes únicament les aplicacions que es precisen per a eixa classe.
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ANNEX V. AULA DE CONVIVÈNCIA - RETARDS
Dins del marc del nostre pla de convivència intentem donar solució als possibles problemes que
esdevenen en el nostre centre. Al llarg del curs escolar actual hem detectat que hi ha alumnes que accedeixen al
centre amb retard de forma reiterada. Per açò, no es va a permetre que els alumnes que arriben tard al centre
accedisquen a classe fins que no finalitze la sessió a les 8:55 (8:45 al setembre i juny). Aquests alumnes
romandran en un aula de convivència supervisats per un professor fins que finalitze la sessió.
En aquest sentit volem posar l'accent en els motius pels quals hem decidit prendre aquesta mesura:
1- El retard és alguna cosa ocasional que pot passar a qualsevol alumne però quan veiem que es converteix
en costum hem de posar els mitjans des del centre perquè açò no ocórrega. Creiem que hem d'inculcar
als alumnes la responsabilitat que suposa arribar a l'hora al lloc de treball com a ensenyament per a la
vida.
2- Cada vegada que un alumne arriba tard interromp el normal desenvolupament de les classes, perjudicant
entre uns altres als alumnes que compleixen amb les normes i han arribat a temps a l'aula.
Els alumnes romandran en l'aula de convivència fins que acabe la sessió. Durant aquest temps:
1- Es trobaran en un ambient de treball en el qual no podran estar xarrant amb companys.
2- Estarà prohibit estudiar per a cap examen que tinguen al llarg del dia. (No podem premiar al que arriba
tard regalant-li una hora d'estudi per a l'examen que els seus companys no tenen).
3- Quedarà prohibit escoltar música.
4- Els alumnes que acumulen 3 retards tindran una falta contrària a la convivència.
5- Els alumnes que acumulen un 25% de sessions d'una mateixa assignatura i no arriben a l'hora, no seran
avaluats per faltes d'assistència.
Les úniques excepcions que es realitzaran a aquesta norma serà quan els alumnes tinguen un examen
a primera hora del matí. En aquest cas l'alumne accedirà a l'aula i comptarà amb menor temps per a realitzar la
prova.
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