Organització i funcionament
dels centres educatius públics
d’educació infantil i primària i
d’educació especial
Novetats

Curs 2009-2010

Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels
centres públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 20092010
Les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics
d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2008-2009
constitueixen un recull, elaborat per acumulació en anys successius, que s’ha
demostrat d’utilitat per a les escoles, tant pel seu contingut com per les facilitats
d’accés telemàtic. Aquesta utilitat, basada en la síntesi ordenada d’orientacions,
instruccions per a la prestació del servei i recordatoris de continguts de la normativa
d’abast general, es vol mantenir i, si escau, millorar, amb vista al curs 2009-2010.
En no haver-se completat encara la tramitació parlamentària del Projecte de llei
d’educació de Catalunya, no s’incorporen en les instruccions actuals les
modificacions que es derivaran de l’eventual aprovació de la llei. Per aquesta raó,
l’annex d’aquesta resolució només incorpora els apartats en què s’han introduït les
modificacions de contingut que s’han considerat imprescindibles d’acord amb el
marc normatiu actualitzat i les prioritats del Departament. Tanmateix, es manté
l’accés telemàtic a la globalitat del document d’instruccions resultant, i l’usuari
trobarà indicacions explícites dels apartats que han experimentat modificacions
significatives de contingut.
En conseqüència, sens perjudici de les normatives específiques que regulen
situacions particulars, i en virtut de les atribucions que em confereix l’article 16 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
RESOLC:
1. Per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació infantil i
primària i d’educació especial en el curs 2009-2010 són d’aplicació les instruccions
aprovades per la Resolució de 30 de juny de 2008 per al curs 2008-2009, amb les
modificacions de contingut que s’estableixen a l’annex d’aquesta resolució, sens
perjudici de les correccions formals i de les altres actualitzacions que, per raó de
normativa superior, són pertinents.
2. El text únic de refosa de les instruccions que seran vigents en el curs 2009-2010
es publica a la pàgina web del Departament d’Educació (www.gencat.cat/educacio),
tot indicant els apartats que han experimentat modificacions de contingut. Les
direccions dels centres públics d’educació infantil i primària i d’educació especial
informaran els diferents sectors de la comunitat educativa sobre les instruccions i els
en facilitaran l’accés.

Barcelona, 29 de maig de 2009

Maria Dolors Rius i Benito
Secretària general

Annex

Nova redacció, d’aplicació al curs 2009-2010, dels apartats que es modifiquen de les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació
infantil i primària i centres públics d’educació especial per al curs 2008-2009
aprovades per la Resolució de 30 de juny de 2008

I. Organització general del centre
Atenent els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per al 2010, el
contingut del Pacte Nacional per a l’Educació, el Pla de cooperació per al
suport a la implantació de la LOE i els objectius del Pla de Govern 20072010, i de manera concordant amb el text del Projecte de llei d'educació de
Catalunya que s'està tramitant al Parlament, es consideren objectius
prioritaris a assolir en tots els centres la millora de resultats educatius i la de
la cohesió social.
Els centres educatius estableixen, en el marc del seu projecte educatiu i
lingüístic, i com a conseqüència dels processos d’avaluació que es duguin a
terme, les fites que progressivament esdevenen objecte d’acció prioritària de
la institució escolar. Aquestes fites han d’estar alineades amb els objectius
generals del sistema educatiu i poden generar projectes a curt o mitjà termini.
Les programacions generals anuals dels centres expliciten les actuacions que
es duran a terme cada curs escolar en relació amb aquestes prioritats.
El Projecte de llei d'educació de Catalunya planteja que els centres educatius
assoliran nivells més alts d’autonomia. Aquesta autonomia dels centres ha de
ser l’instrument que els permeti adaptar-se a les necessitats concretes del
seu alumnat i donar-hi una resposta positiva.
Prioritats generals
Es consideren aspectes prioritaris a consolidar en els centres:
•
•

•

•

•

•

•

L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de
comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.
L’escolarització inclusiva de l'alumnat atenent, des d'un plantejament
global del centre, les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre
que sigui possible i adequat, la màxima participació de tot l'alumnat en
els entorns escolars ordinaris.
El desplegament de l'organització, objectius i continguts de les àrees
del currículum, establint com a finalitat central el desenvolupament de
les competències bàsiques en l'alumnat.
L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora,
d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de
problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.
L'impuls d'un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a
eix vertebrador, s'articuli de manera coherent amb l'ensenyament de
les altres llengües i la resta del currículum, tot establint la necessària
relació entre les diferents estratègies didàctiques.
L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en
experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús
de la llengua estrangera en continguts d'àrees no lingüístiques, d'acord
amb el projecte educatiu del centre.
La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les
diferents àrees del currículum.
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•

•

La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de
continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència,
l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la
informació i el gust per la lectura, d'acord amb el projecte educatiu del
centre.
La coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de
primària i secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la
millora dels aprenentatges dels alumnes.

El projecte educatiu del centre orienta la programació general anual, que ha
d’incloure les actuacions per a la implementació de les prioritats anteriors.
2. Integració escolar i social de l'alumnat: el centre acollidor
2.2. Promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació
Cal promoure l'equitat per poder assolir la igualtat en les possibilitats i el ple
desenvolupament de les potencialitats de cada infant o jove a fi d'evitar
qualsevol tipus de marginació i exclusió. Amb aquest objectiu cal crear en els
centres educatius les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats
per accedir a una educació de qualitat.
Per assolir aquest objectiu el centre ha de:
•

•

•

•

•

Garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb una atenció
especial a l’alumnat amb més risc d’exclusió social i vetllar per obtenirne el màxim rendiment escolar. A aquests efectes, convé utilitzar
totes les eines disponibles i mostrar expectatives positives respecte a
les possibilitats d’aquest alumnat.
Adoptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i fer-ne
un seguiment acurat. Aquestes mesures poden fer referència tant a les
estratègies del centre per acollir l'alumnat amb dificultats o amb risc
d'exclusió, com a les expectatives del professorat envers aquest
alumnat i a la capacitat del centre d'activar accions positives. Aquestes
mesures normalment resultaran fruit d'un treball coordinat entre els
responsables del centre i els agents de l'entorn implicat.
Detectar les necessitats específiques de l’alumnat (físiques, cognitives,
afectivorelacionals i socials), preveure’n la tutorització adequada i
vetllar pels aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi
especial en l’alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió.
Vetllar per la no-discriminació de l’alumnat per raons econòmiques,
facilitar la informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i
beques que tenen a l’abast i promoure que tot l’alumnat disposi del
material escolar necessari i tingui accés a les activitats
complementàries i extraescolars programades pel centre.
Fomentar la integració social dels alumnes i de les famílies i potenciar
el desenvolupament, si escau, d'un pla educatiu d'entorn. La
continuïtat educativa es veu facilitada per la col·laboració en xarxa
amb el teixit associatiu i corporatiu de la localitat.
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•

Col·laborar en el desenvolupament dels objectius del Pla integral per al
poble gitano, especialment en les zones on intervenen els promotors i
promotores escolars. Aquests promotors escolars són professionals
del poble gitano que actuen coordinadament amb els serveis educatius
i intervenen en casos relacionats amb l'absentisme, la noescolarització, l'abandonament i la desescolarització de l'alumnat
gitano, per poder ajudar-lo a aconseguir l'èxit escolar.

2.4. Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència
Són moltes les bones pràctiques en matèria de convivència que els centres
de Catalunya han anat desenvolupant de manera individual o amb el suport
de programes existents. Així mateix el Departament d’Educació ja ha avançat
algunes iniciatives, com la carpeta de la convivència en els centres
d’educació infantil i primària (setembre, 2007). En aquest document, a més
de les línies generals d’actuació, hi ha un recull de bones pràctiques i
recursos.
El Decret 142/2007, de 26 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de
l'educació primària, preveu a l'article 18.3 que cada centre ha d’establir els
principis per a l'elaboració del pla de convivència del centre, que formarà part
del seu projecte educatiu.
D'altra banda, el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no
universitaris de Catalunya reforça el caràcter educatiu que han de tenir els
processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir
conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer tant el dret al
desenvolupament personal com el deure d'aprendre i mantenir actituds de
responsabilitat per a resoldre conflictes de convivència.
Projecte de convivència
El projecte de convivència (PdC) és el document que reflecteix les accions
que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta
de la comunitat educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i
social i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar
adreçades a la millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès
que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la
transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.
El projecte de convivència és un document viu, d’acord amb els principis del
projecte educatiu de centre i del seu saber fer quotidià. És per això que la
seva elaboració no respon a terminis concrets sinó a la necessitat percebuda
col·lectivament amb tota la comunitat educativa, és a dir, és fruit d’un procés
d’aprenentatge organitzatiu.
El Departament d’Educació posa a l’abast de tots els centres una eina de
suport informàtic amb instruments de diagnosi, orientacions i recursos per tal
de facilitar l’elaboració del Projecte de convivència de centre. Els centres hi
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podran accedir mitjançant el seu codi de centre o bé veure’n el contingut a
“Projecte de convivència i èxit educatiu” document que podran trobar en
l’espai LIC de la pàgina de l’XTEC.
2.5. Centre educatiu i entorn: l'educació comunitària
2.5.1. Pla català d'esport a l'escola (PCEE)
El Pla català d’esport a l’escola (PCEE) és un pla impulsat pel Departament
d'Educació i el Departament de la Vicepresidència (Secretaria General de
l'Esport) que pretén posar a l'abast de tot l’alumnat de primària i secundària la
pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial
d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels infants i
joves.
Els directors i directores dels centres educatius que formen part del Pla català
d’esport a l’escola nomenen un coordinador/a del Pla entre el professorat del
claustre, preferentment de l’àrea d’educació física i faciliten el
desenvolupament de les seves funcions. La compensació per la dedicació
professional extraescolar, addicional a la tasca docent, d’aquests
coordinadors l’assumeix la Secretaria General de l’Esport amb una aportació
econòmica complementària i nominal anual.
La funció principal d’aquest coordinador/a és dinamitzar i coordinar les
activitats esportives i culturals del PCEE i garantir el seu lligam amb el
projecte educatiu de centre. Amb aquesta finalitat es concreten les actuacions
següents:
•
•
•
•

•

Elaborar el programa d’activitats.
Col·laborar en la constitució de l’associació esportiva escolar.
Seleccionar i coordinar els dinamitzadors i les dinamitzadores.
Assistir a les reunions de formació organitzades per la Secretaria
General de l'Esport o bé d’altres organitzades pel Departament
d’Educació.
Gestionar la documentació relativa al Pla.

En el cas que el centre educatiu formi part d’un pla educatiu d’entorn, el
coordinador/a del PCEE serà el responsable de garantir la coherència de les
actuacions del PCEE amb els objectius del pla educatiu d’entorn.
3. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
3.2. Atenció a la diversitat. Plans individualitzats
L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha de plantejar-se des
de la perspectiva global del centre i ha de formar part de la seva planificació.
Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat poden ser
organitzatives --intervenció de dos mestres a l’aula, agrupaments flexibles,
suport en petits grups o de manera individualitzada preferentment dins l'aula
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ordinària o atenció fora de l’aula…--, però han d’incidir fonamentalment en les
estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de
l’alumnat.
A més del professorat que desenvolupa tasques de suport, els centres han de
destinar prioritàriament les hores del professorat del centre que quedin
disponibles, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents cicles,
a l'atenció específica de l'alumnat que presenti més necessitats de suport
educatiu.
Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, inclòs el que manifesta més
dificultats per aprendre i també el que té altes capacitats intel·lectuals, cal
establir la programació de l’aula amb les adaptacions necessàries d’acord
amb els aspectes següents:
1. Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les
característiques de l’alumnat.
2. Preveure en les unitats de programació activitats amb diferent grau de
complexitat per assolir un determinat objectiu o una determinada
competència, i identificar les més adequades per a cada alumne/a.
3. Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i
participar plenament a l’aula, i incloure de manera progressiva
aquestes noves opcions de treball en la programació d'aula com a
propostes que també poden ser útils per a la resta de l'alumnat.
4. Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament
en les programacions.
A fi d’aplicar mesures metodològiques i d’organització per atendre la diversitat
de l’alumnat, els centres que estan situats en entorns socials i econòmics
desfavorits --i, per tant, imparteixen ensenyaments a un nombre elevat
d’alumnes que tenen especials dificultats per assolir els objectius generals a
causa de les seves condicions socials i culturals--, han de fer un ús adequat
dels recursos humans de què disposen que els permeten mantenir grups
d’alumnes amb una ràtio inferior a l’establerta amb caràcter general.
Plans individualitzats
S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a (article 5.2 de l'Ordre
EDU/296/2008) quan es consideri que per al seu progrés són insuficients les
adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o
ampliació previstes. El pla individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i
adaptacions que l'alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i
contextos escolars.
La comissió d’atenció a la diversitat ha de promoure les mesures d’informació
general, ajuda i assessorament al tutor/a coordinador/a del pla i a l’equip de
professorat per a la seva elaboració i aplicació.
La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot ser arran d’un dictamen
d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de
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qualsevol altre mestre/a o professor/a de l’equip docent si identifiquen que
per al progrés d’un alumne/a no són suficients les mesures d’atenció a la
diversitat planificades per al centre en general o per al seu grup classe en
particular. L’elaboració d’un pla individualitzat pot requerir la revisió de com
s’organitzen els recursos disponibles del centre.
El pla individualitzat l’elabora l’equip de mestres o de professorat i els altres
professionals que participen en l’atenció educativa de l’alumne/a coordinats
pel tutor/a. Es demana la participació de l’equip d’orientació i assessorament
psicopedagògic (EAP), sempre que es consideri necessari, o d'altres
professionals dels serveis educatius que tinguin relació amb l’alumne/a. Si el
centre ho considera convenient, també poden formar part de l’equip que
elabora el pla individualitzat professionals d’altres àmbits, com el social o de
la salut.
El tutor o tutora de l’alumne/a és el coordinador/a responsable de l’elaboració
i seguiment del pla, a menys que es decideixi que la tutoria del pla l’exerceixi
un altre mestre/a o professor/a.
S’ha de comptar amb la participació de pares, mares o representants legals
de l’alumne/a escoltant-los durant el procés de presa de decisions, donant-los
a conèixer el contingut del pla, i s’ha de tenir en compte el seu acord en les
decisions finals.
El pla individualitzat pot incloure, de manera orientativa:
-Les dades personals, acadèmiques, nom del tutor/a del pla i resta de
mestres o professors i professionals que hi intervenen; data d’inici del
pla i previsió de seguiment i avaluació.
-La justificació: descripció dels motius pels quals es planteja la
necessitat de realitzar un pla individualitzat per a l’alumne/a.
-La planificació dels objectius i de les actuacions: la relació d’objectius
educatius prioritaris i competències a assolir per part de l’alumne/a i de
les actuacions que se’n deriven.
-L’avaluació: criteris d’avaluació d’acord amb els objectius proposats.
-L’horari de l’alumne/a i els suports: quadre horari setmanal de
l’alumne/a on s’indica la distribució setmanal de les activitats en les
quals participa l’alumne/a, d’emplaçaments escolars i de suports. Cal
incloure els espais de menjador i esbarjo si són emplaçaments on es
treballen actuacions per assolir objectius prioritaris del pla
individualitzat.
El pla individualitzat té la durada que determini l’equip que l’elabora. En
acabar el curs escolar s’han d’avaluar els resultats obtinguts, planificar les
actuacions per al proper curs i decidir si l’alumne/a ha de seguir amb el pla
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individualitzat o és oportú aplicar unes altres mesures d’atenció menys
singulars.
El director/a del centre educatiu aprova, si escau, el pla individualitzat, a
proposta de la comissió d’atenció a la diversitat. El pla individualitzat l’han de
signar el tutor/a coordinador/a del pla i el director/a del centre educatiu. Hi ha
de constar la participació i el coneixement del pare, mare o representants
legals. Una còpia del pla ha de restar a l’expedient de l’alumne/a.
Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps
inicialment previst, a proposta del tutor/a coordinador/a del pla i amb l’acord
de l’equip que el porta a terme i escoltada la família. Si és a demanda dels
pares o tutors legals, la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la
sol·licitud raonada de la família i el tutor/a coordinador/a informa el director/a
de la conveniència de continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne/a.
La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha de
prendre i signar el director/a, hi ha de constar el coneixement de la família i
es farà constar en el document del pla i en l’expedient acadèmic de
l’alumne/a.
3.2.1. Comissió d'atenció a la diversitat
A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a
terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, es
constituirà en cada centre una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel
director/a o el/la cap d’estudis.
Llevat que el centre n'aprovi una altra composició equivalent, la comissió
d’atenció a la diversitat està formada per:
•
•
•
•
•
•

el/la director/a o el/la cap d’estudis.
els/les mestres d'educació especial i, si escau, els/les mestres
d'audició i llenguatge,
el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del
centre,
els coordinadors de cicle o altre professorat que el centre consideri
convenient,
els professionals de la USEE, si s'escau,
el o la professional de l’equip d'orientació i assessorament
psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre.

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i
prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i
seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures
adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats
educatives especials i específiques i la proposta dels plans individualitzats i
les altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix.
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El Decret 142/2007, de 26 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de
l'educació primària, preveu a l'article 18.3 que cada centre ha d’establir els
principis per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat.
És recomanable que els centres puguin recollir aquests principis en un pla
d'atenció a la diversitat, que ha de formar part del PEC. Aquest pla inclourà
totes les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats
educatives específiques de l'alumnat. Correspon a la comissió d’atenció a la
diversitat la concreció per a cada curs escolar d'aquest pla d’atenció a la
diversitat de l'alumnat.
3.3. Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials
En el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció als
alumnes ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui
possible i adequat, en entorns escolars ordinaris, proporcionant-los el suport
necessari per possibilitar-los la participació en les activitats generals i els
aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències bàsiques.
L’aprenentatge cooperatiu, la intervenció de més d’un professional a l’aula, la
planificació de la participació de tot l’alumnat en les activitats d’aula i la
resolució col·laborativa de conflictes, entre altres, poden afavorir la inclusió de
tot l’alumnat a l’aula ordinària.
Els mestres d’educació especial han de prioritzar l’atenció directa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials greus en els entorns escolars ordinaris
i el suport al professorat en la participació d'aquest alumnat a l’aula ordinària.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats
educatives especials ha de seguir el mateix procés que la resta d’alumnat.
Els plans individualitzats han d’esdevenir el referent per a l’avaluació d’aquest
alumnat, tenint en compte --en el marc dels objectius del curs, del cicle i de
l’etapa-- l’assoliment de les competències bàsiques, l’autonomia personal i
social (adaptació a l’aula ordinària, grup específic, grup reduït) i l’adquisició
d’hàbits de treball i d’aprenentatge.
La comissió d’avaluació, amb la col·laboració de l’EAP, ha de fer el seguiment
dels aprenentatges dels alumnes i adoptar les decisions que corresponguin
en relació amb l’atenció educativa que es dóna a l’alumne/a, procurant
sempre la màxima participació de l’alumnat en els entorns i grups ordinaris.
En els informes trimestrals s’explicitarà l’evolució de l’alumne/a en les
diferents àrees (continguts treballats i objectius assolits), l’assoliment d’hàbits
d’autonomia i desenvolupament personal i l’adaptació al centre i al grup.
La implicació de les famílies i l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que
es tracten i els acords que es prenen seran essencials per poder fer el
seguiment de l’evolució de l’alumnat.
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En els documents oficials d’avaluació es faran constar les mesures d’atenció
a la diversitat adoptades i el pla individualitzat, si escau.
3.3.1. Unitats de suport a l'educació especial (USEE)
Les unitats de suport a l’educació especial (USEE) són unitats de recursos
per facilitar que els alumnes amb manca d’autonomia per causa de
discapacitats motrius, discapacitats intel·lectuals severes o trastorns greus
del desenvolupament i la conducta, susceptibles de ser escolaritzats en
centres específics, puguin participar en entorns escolars ordinaris.
Els professionals assignats a aquestes unitats han d’atendre entre 5 i 8
alumnes, dels esmentats en el paràgraf anterior, prioritzant el suport al
professorat del grup ordinari mitjançant l’elaboració de materials específics o
adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats
generals del grup i la concreció d’estratègies per possibilitar la seva
participació a l’aula ordinària, i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests
alumnes en les activitats a l’aula ordinària, i la col·laboració en el procés
educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques,
individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a
desenvolupar ho facin indispensable.
Els alumnes dels centres ordinaris als que s'aplica el recurs USEE han de
formar part d’un grup ordinari. En la presa de decisions referides a
aquest alumnat han de participar els tutors i el professorat especialista per
mitjà dels equips docents i de la comissió d’atenció a la diversitat.
L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de
referència, amb caràcter general, el mateix que s’estipula per al conjunt de
l’alumnat, reflectit en el projecte educatiu, prioritzant aspectes que afavoreixin
la seva autonomia i equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats
socials. Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en
el seu pla individualitzat. Serà l’equip docent qui establirà els criteris per a
l’atenció i l’avaluació d’aquest alumnat treballant de manera coordinada amb
la comissió d’atenció a la diversitat.
El mestre o la mestra de la USEE col·labora amb el tutor/a del grup ordinari
en la tutoria individual dels alumnes que atén i en el seguiment del seu
procés d’aprenentatge i aporta a la comissió d’avaluació tota la informació
sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles àrees en què tingui una intervenció
directa, i els elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de
maduresa. Així mateix, tot el professorat que imparteixi docència a
l’alumne/a hi ha d’aportar les valoracions corresponents.
Correspon a l’equip directiu del centre la dinamització de la comunitat
educativa per avançar en l’educació inclusiva de tot l’alumnat.
A efectes d’aquestes instruccions, es consideren unitats de suport a
l’educació especial les unitats definides com d’educació especial en l’article
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7.5 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives especials.
3.3.2. Escolaritat compartida entre centre ordinari i centre d'educació especial
D’acord amb la Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s’aproven
les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per
al curs 2009-2010 (DOGC núm. 5333, de 6.3.2009), els alumnes que
s’escolaritzin de manera compartida entre un centre ordinari i un centre
d’educació especial es matricularan al centre en el qual s’estiguin més temps,
segons la resolució de la direcció dels serveis territorials. Aquest centre tindrà
la custòdia de la documentació acadèmica corresponent. A la ciutat de
Barcelona, correspon al Consorci d’Educació l’emissió de la resolució sobre
escolaritat compartida d’un/a alumne/a.
L’escolaritat compartida requereix la coordinació entre els professionals dels
centres que atendran l’alumne/a. A fi de garantir la coherència i la
complementarietat de les actuacions cal que, abans de l’inici de curs, els
professionals d’ambdós centres que participin en l’atenció educativa a
l’alumne/a, conjuntament amb l’EAP, concretin l’atenció que es donarà a
l’alumne/a en un pla individualitzat --prioritats educatives, emplaçaments en
què es duran a terme i criteris per al seguiment i l’avaluació-- i es facin els
ajustaments horaris que correspongui. Tal com s’estableix en l’article 19.2 de
la resolució esmentada, aquesta escolarització no pot comportar el trasllat de
l’alumnat entre els dos centres durant l’horari lectiu.
Per fer el seguiment de l’evolució de l’alumne/a i del pla individualitzat, i
introduir si escau modificacions en l’atenció educativa, es crearà una
comissió integrada, almenys, per un professional de cada centre i el
professional de l’EAP corresponent. El coordinador/a del pla individualitzat
serà un/a mestre/a o un/a professor/a del centre on l’alumne/a està
matriculat. El professorat i els professionals d’ambdós centres que atenguin
l’alumne/a aportaran a l’equip docent informació sobre la seva evolució i els
seus aprenentatges.
La comissió d’atenció a la diversitat del centre ordinari vetllarà per
l’elaboració, l’aplicació i el seguiment dels plans individualitzats de l’alumnat
amb escolaritat compartida entre centre d’educació especial i centre ordinari.
El director/a del centre on l’alumne/a està matriculat aprova el pla
individualitzat a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat.
3.4. Atenció a l'alumnat nouvingut
Es considera alumne/a nouvingut aquell alumne/a que s’ha incorporat per
primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos i,
excepcionalment, en els darrers trenta-sis mesos si procedeix d’àmbits
lingüístics i culturals molt allunyats del nostre.
Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a
un entorn social i cultural completament nou, el centre preveu mesures
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específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el respecte de la
comunitat educativa envers la seva llengua i cultura. Cal organitzar els
recursos i estratègies adequades perquè, al més ràpidament possible, pugui
seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit
escolar o social.
El centre dóna una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la
llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest
alumnat, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que
facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment.
Correspon al tutor o tutora del grup i a la comissió d'atenció a la diversitat
determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats
educatives d’aquest alumnat, així com els trets tècnics de les formes
organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més apropiats.
3.6. L'educació bàsica als centres d'educació especial
Mentre no s’emeti la pertinent disposició reglamentària, els centres
d’educació especial s’atindran a les indicacions següents en el tractament
curricular de l’educació bàsica:
1. El currículum que imparteixen els centres d’educació especial és el conjunt
de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i
criteris d’avaluació que formen part de les programacions del centre,
incorporades al seu projecte educatiu degudament aprovat, corresponents a
les etapes de l’educació bàsica. El referent per al seu desenvolupament és
l’establert amb caràcter general al Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i al Decret
143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria.
Per a la planificació de les competències i continguts dels aprenentatges a
assolir pel seu alumnat, les programacions prenen com a referent principal el
desenvolupament de la comunicació, l’autonomia personal i les habilitats
socials que afavoreixin la seva participació en entorns socials i escolars
normalitzats i que facilitin la seva vida familiar, el gaudi de l’oci i la cultura i la
incorporació posterior a entorns laborals i la transició a la vida adulta. Per a
aquests alumnes cal adaptar l’organització dels continguts de les àrees i
matèries i la metodologia, específica i personalitzada. Aquesta organització
pot ser diferent de la dels centres educatius ordinaris.
2. En l’etapa d’educació secundària obligatòria el centre elabora les
concrecions curriculars corresponents al tercer i al quart curs amb l’estructura
de programes de diversificació curricular, d’acord amb el que determina
l’article 14 del Decret 143/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
3. Quan es considera que per al progrés d’un alumne/a són insuficients les
adaptacions de les programacions del centre d’educació especial o les
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mesures de reforç, el centre pot elaborar un pla individualitzat, d’acord amb el
que s’estableix a l'apartat "3.2 Atenció a la diversitat. Plans individualitzats".
4. L’avaluació de l’alumnat que cursa les etapes de l’educació bàsica
obligatòria en els centres d’educació especial es regeix per les ordres
EDU/296/2008 i EDU/295/2008, que determinen el procediment, els
documents i els requisits formals del procés d’avaluació.
Els documents oficials del procés d’avaluació en l’educació primària són les
actes d’avaluació de final de cicle, l’expedient acadèmic, l’historial acadèmic,
l’informe individualitzat, que s’emplena en finalitzar l’etapa, i l’informe
personal per trasllat. En l’educació secundària obligatòria són documents
oficials del procés d’avaluació les actes d’avaluació final, l’expedient
acadèmic i l’historial acadèmic d’educació secundària, així com l’informe
personal per trasllat en el cas previst en el punt 1 de l’article 21 de l’Ordre
EDU/295/2008.
5. Si el centre així ho decideix, per a aquell alumnat amb discapacitat
associada a retard mental o altres circumstàncies personals que ho
justifiquin, els resultats de les avaluacions per àrees es podran consignar
amb els termes “satisfactori” / “no satisfactori”, i es resumirà a l’apartat
d’observacions aquella informació rellevant sobre la programació o el pla
individualitzat de l’alumne/a i l’avaluació qualitativa, que recollirà bàsicament
el grau d’assoliment de les competències bàsiques d’acord amb el currículum
del centre. En l’apartat de “mesures de suport” s’hauran de fer constar els
serveis i recursos interns de què ha disposat l’alumne/a, mentre que en
“altres” es reflectiran els serveis externs.
En la documentació oficial caldrà emplenar, almenys, la informació relativa a
l’últim cicle o curs en què l’alumne hagi estat avaluat, o la darrera avaluació
en cas de trasllat.
En acabar l’educació bàsica, el director del centre educatiu li ha d’expedir un
certificat d’escolarització, on han de constar els anys d’escolarització, les
matèries cursades i, si escau, les qualificacions obtingudes.
6. Si es preveu que un alumne/a, pel seu nivell competencial, pot obtenir el
títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, cal elaborar un pla
individualitzat, que haurà de recollir els criteris d’avaluació per a l’assoliment
dels objectius i continguts bàsics de l’etapa.
7. En cas que un alumne/a finalitzi l’etapa d’educació secundària obligatòria
en un centre d’educació especial i, a criteri de la comissió d’avaluació,
assoleixi les competències, objectius i continguts bàsics de l’etapa, el centre
d’educació especial sol·licitarà a la Direcció General de l’Educació Bàsica i el
Batxillerat autorització per a l’expedició del títol de graduat/ada en educació
secundària obligatòria. Amb aquests efectes, el centre trametrà als serveis
territorials i, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació, la sol·licitud
d’expedició de títol, acompanyada de la còpia del document d’identitat i d’una
còpia autenticada de l’expedient acadèmic de l’alumne/a. La Direcció General
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de l’Educació Bàsica i el Batxillerat dictarà resolució autoritzant l’expedició del
títol, previ informe de la Inspecció d’Educació, i efectuarà els tràmits
pertinents d’acord amb el procés que sigui d’aplicació.
5. Programes educatius
5.2. Pla de llengües estrangeres
En el pla de llengües estrangeres, correspon al professorat implicat en el
projecte:
•

•

•
•

•

Col·laborar en el desplegament o actualització del projecte lingüístic,
conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i
cohesió social del centre i amb l'assessorament puntual del
coordinador/a o referent de llengües dels serveis territorials i, a la
ciutat de Barcelona, de l'òrgan competent del Consorci d'Educació.
Promoure acords i criteris per a la bona pràctica en la coordinació, la
docència i el treball conjunt amb la resta del professorat, relatius a les
metodologies integrades de les llengües (en especial del "Content and
Language Integrated Learning", i de "L'enseignement d'une Matière
Integrée à une Langue Étrangère").
Fer difusió en el centre dels materials elaborats en el marc del pla, així
com promoure’n el bon ús.
Promoure, conjuntament amb el coordinador/a de llengua,
interculturalitat i cohesió social del centre, i el coordinador o referent de
llengües estrangeres dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona,
l'òrgan competent del Consorci d'Educació, les activitats de recerca, de
mobilitat, d’associació escolar, d’aprofundiment en la reflexió
pedagògica i de coordinació amb la resta de projectes, d’acord amb la
planificació del pla i del projecte lingüístic del centre.
Dinamitzar accions educatives en llengües estrangeres a la biblioteca,
en especial si el centre participa en el programa de biblioteques
escolars "puntedu" o projectes internacionals en diferents idiomes.

Totes aquestes accions tindran com a finalitat última la millora d’èxit educatiu
de l’alumnat, el desenvolupament professional del professorat i la promoció
de les accions de sensibilitat plurilingüe i intercultural de tota la comunitat
educativa.
El professorat participant en el pla de llengües estrangeres realitzarà la
formació obligatòria durant el primer any. Aquesta formació proporciona eines
i recursos que permeten, a partir de la reflexió sobre la pròpia tasca docent,
posar en pràctica amb l’alumnat els continguts de les diferents propostes a
partir del segon any del pla. La formació del segon i tercer any del pla es
vehicula a través dels plans de formació de zona amb la finalitat d’aprofundir
en les metodologies emprades i en l’elaboració de material adient.
En els centres que estiguin desenvolupant algun Projecte Educatiu
Internacional o un Pla Experimental de Llengües Estrangeres hi haurà un/a
responsable de la coordinació d'aquests projectes.
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Els centres que disposen d'auxiliars de conversa d'altres països o de
professorat complementari de llengües d'origen en horari extraescolar hauran
de vetllar per l'adequada acollida d'aquest professorat i per la coherència de
les seves activitats amb el Projecte lingüístic del centre.
5.3. Programa de convivència
Els objectius, continguts i orientacions del programa de convivència escolar
s'han inclòs en les orientacions per a l'elaboració del projecte de convivència
que ha elaborat el Departament d'Educació per als centres educatius. Veure
l'apartat: “2.4. Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència”.
6. Innovació i bones pràctiques educatives
6.1. Projectes d'innovació
El Departament d’Educació, mitjançant convocatòries públiques, promou el
disseny i desenvolupament de projectes d’innovació educativa en els centres
educatius.
Els centres podran elaborar un projecte d’innovació educativa que s’haurà
d’emmarcar en el seu projecte educatiu. El projecte d’innovació haurà d’estar
vinculat als eixos següents:
•
•
•

•

el desenvolupament curricular des d’una perspectiva competencial i
integradora d’àrees o matèries,
la inclusió educativa per a tots els alumnes del centre,
l’ús habitual de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
(TAC) com a eines d’aprenentatge i afavoridores d’estratègies
col·laboratives,
la presència de continguts transversals.

Cada un d’aquests projectes d'innovació s’haurà de desenvolupar al llarg de
dos cursos escolars i haurà de preveure l’existència d’evidències que facin
palesa la seva incidència en la millora dels resultats educatius de l’alumnat i
la incorporació posterior dels seus postulats, o d’alguns, a la cultura educativa
del centre.
6.2. Bones pràctiques educatives
El Departament d’Educació, mitjançant la Direcció General d’Innovació,
promou la identificació, selecció i difusió de les bones pràctiques educatives.
Els centres educatius, amb l’aval dels serveis educatius i la supervisió de la
Inspecció d’Educació, podran fer arribar les seves propostes a la Direcció
General d’Innovació. A partir de l’informe i la validació d’una comissió
constituïda a l’efecte, les pràctiques seleccionades es faran públiques a la
web “Pràctica compartida”.
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7. Avaluació de centre
L’avaluació és una eina per al coneixement i la millora constant del servei
educatiu que ofereix el centre.
Sens perjudici del caràcter reservat de les dades que s'hi obtenen, el conjunt
d’actuacions d’avaluació ha de proporcionar un coneixement aprofundit i
interrelacionat de la realitat educativa, útil per a la presa de decisions, que
contribueixi a la millora de la gestió del centre i del currículum, posant una
atenció especial en la millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat.
Cal un plantejament de l’avaluació que relacioni els resultats d’aprenentatge
dels alumnes, els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels
recursos i els objectius que el centre es proposa, d’acord amb les
característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa.
L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global del funcionament i dels
resultats que aconsegueix el centre, identificant les bones pràctiques i els
aspectes susceptibles de millora.
Tots els centres han de tenir elaborat i aprovat pel consell escolar el propi pla
d’avaluació. El pla d’avaluació del centre ha d’emmarcar-se en el projecte
educatiu i ha de prendre en consideració la valoració del pla d’avaluació
anterior.
En el curs 2005-2006, el Departament d’Educació va iniciar un nou pla
d’avaluació integrat que inclou la planificació i l’aplicació de tota l’activitat
avaluativa que realitza el Departament d’Educació, des dels diferents àmbits
(avaluació del sistema educatiu, avaluació de programes, avaluació de
centres, avaluació de la funció directiva i de la funció docent…), així com la
planificació i l’aplicació de l’avaluació de centre des d’una perspectiva
integrada (avaluació interna - avaluació externa).
L’avaluació de centres, en el marc del Pla d’avaluació del Departament
d’Educació, preveu incorporar progressivament l’avaluació global diagnòstica
(AGD) i els indicadors de centre.
L’avaluació global diagnòstica serveix per avaluar el centre en el seu conjunt,
tot i que no implica l’avaluació detallada de tots els aspectes. Aquesta
avaluació proporciona una visió panoràmica del centre.
L’avaluació global diagnòstica s’aplicarà en centres que en el curs 2009-2010
iniciïn un pla estratègic de centre, de manera que la informació obtinguda
serveixi de punt de partida per a l’elaboració del pla. També es podrà aplicar
en centres que així ho sol·licitin o bé en aquells que el Departament
d'Educació determini.
L’aplicació dels indicadors de centre té dues finalitats essencials: d’una
banda, proporcionar informació útil als centres educatius i, de l’altra, facilitar
informació al Departament d’Educació perquè pugui decidir i aplicar polítiques
educatives més eficients.
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Els indicadors de centre faciliten informació mesurable d’un conjunt acotat de
variables educatives que s’actualitza cada curs escolar i que permet analitzar
l’evolució del centre i fer valoracions comparatives. Dels indicadors de centre
cal destacar-ne el seu caràcter sintètic. Mentre que l’avaluació global
diagnòstica aporta informació sobre la situació del centre com a punt de
partida per plantejar millores, els indicadors de centre educatiu aporten
informació que permet controlar el procés i conèixer si aquest procés va en la
direcció adequada per aconseguir les fites proposades i fer els reajustaments
necessaris.
Aquests indicadors inclouen informació de context, de resultats, de processos
i de recursos, si bé en el seu nivell d’aplicació més reduït (indicadors de nivell
1) no es consideren els processos. La informació referida a aquest conjunt de
variables s’actualitza cada curs escolar i serveix tant per analitzar l’evolució
del centre com per comparar la seva situació amb la de la resta de centres
que els hagin aplicat. Aquest coneixement ha d’esdevenir el punt de
referència per a l’adopció de decisions sobre aspectes de docència i de
gestió del currículum, i per afavorir la seva implantació (objectius anuals,
plans o projectes específics, activitats de formació, etc.).
Per interpretar, explicar i millorar els resultats reflectits en els indicadors de
centre cal analitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge aplicats en
els diferents cursos: activitats d’aprenentatge, estratègies didàctiques i
metodològiques, i criteris i estratègies d’avaluació.
Durant el curs 2008-2009 es va iniciar l’aplicació generalitzada dels
indicadors de centre. L’aplicació dels indicadors en el curs 2009-2010
permetrà obtenir informació per disposar d'una sèrie de dos cursos
consecutius i analitzar el procés que està seguint el centre per prendre
decisions a partir de dades contrastades.
10. Programacions didàctiques
Els centres han d’elaborar, d’acord amb el seu projecte educatiu i el
currículum establert, les programacions didàctiques, que formen part del
projecte educatiu de centre.
La programació consisteix en la planificació de la tasca educativa adreçada a
l'alumnat de cada cicle de l'etapa i comporta la concreció, distribució i
temporització al llarg de cada cicle dels objectius, continguts i criteris
d’avaluació i de la relació d’aquests elements amb les competències
bàsiques. Així mateix, també s’han de prendre decisions en relació amb les
opcions metodològiques, organitzatives i d’atenció a la diversitat de tot
l’alumnat i amb les connexions entre les diferents àrees curriculars.
El Departament d’Educació contribueix al desenvolupament del currículum
afavorint l’elaboració de models oberts de programació docent i de materials
didàctics que atenguin les diferents necessitats dels alumnes i del
professorat. El desenvolupament i la concreció del currículum s’ha d’entendre
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de manera oberta i flexible, promovent l’autonomia dels centres i del
professorat.
La programació permet fer el seguiment de les actuacions previstes per tal de
modificar-les, adaptar-les i millorar-les, quan calgui. També és útil per a
l’equip de mestres, ja que permet reflexionar sobre la seva tasca educativa,
tenir constància del que es treballa amb l’alumnat de manera simultània i
poder establir connexions entre les diferents àrees i projectes. Així mateix,
permet fer el seguiment de la progressió dels aprenentatges al llarg dels
cicles i garantir la continuïtat educativa quan es produeixen canvis en l'equip
docent.
Correspon als equips de cicle elaborar, revisar i actualitzar les programacions
i les unitats didàctiques de les diferents àrees, el projecte interdisciplinari de
cicle i les possibles adaptacions de la programació ordinària de l'aula tenint
en compte les característiques de l'alumnat. Aquesta tasca s’ha de realitzar
cada curs, amb les prioritzacions que cada centre estableixi, i s’ha de
relacionar amb els processos d’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, de
les mateixes programacions i de la seva aplicació pràctica a les aules.
S’entén per unitat didàctica, o unitat de programació, cada conjunt d’activitats
d’ensenyament i d’aprenentatge i d’avaluació ordenades, estructurades i
articulades per a la consecució d’uns objectius educatius, i més
específicament per a l’assoliment de les competències bàsiques.
Es disposa d’orientacions i d’informació complementària per a l’elaboració de
les programacions a: www.xtec.cat/edubib i als documents:
•
•

Desplegament del currículum a l'educació primària
Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió
pedagògica a l’educació bàsica.

23

II. Organització del currículum
11. Normativa d'aplicació
En el curs 2009-2010 seran d’aplicació en l'organització del currículum,
el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (DOGC núm. 5216, de
16.9.2008), el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació
dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007),
i l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008), per
la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del
procés d'avaluació en l'educació primària.
12. Aspectes prioritaris
12.1. Competències bàsiques
En l'educació primària cal prioritzar l'assoliment de les competències
bàsiques que afavoreixen l'autonomia necessària per a l'aprenentatge i per al
desenvolupament personal i social. En l'annex 2 del Decret 142/2007, de 26
de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació
primària (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007), s'estableixen les competències
bàsiques, que són les mateixes per a tot l'ensenyament obligatori.
L'eficàcia en la consecució de les competències bàsiques depèn d'una bona
coordinació de les activitats escolars de totes les àrees curriculars;
l'organització de l'equip docent; la participació de l'alumnat en la dinàmica del
centre i en el mateix procés d'aprenentatge; la complementació del treball
individual i el treball cooperatiu; l'ús de determinades metodologies i recursos
didàctics; l'acció tutorial amb atenció especial a les relacions amb les famílies,
i, finalment, la planificació de les activitats complementàries i extraescolars.
En el marc del seu projecte educatiu, els centres han de precisar els objectius
que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques i determinar
l'atenció que cal donar, des de cada una de les àrees, a les competències
que tenen un caràcter més transversal.
El portal “Currículum i organització“ de l’XTEC ofereix recursos i materials
com a eina de suport als centres per a la millora de l’adquisició de les
competències bàsiques dels alumnes.
En el curs 2009-2010 es preveu aplicar, els dies 5 i 6 de maig de 2010, les
proves d’avaluació de l’educació primària (6è curs). Es disposa d’informació
complementària a la pàgina web del Departament d’Educació creada a tal
efecte “Prova d’avaluació de sisè curs d’educació primària - Departament
d’Educació”.
Així mateix, en el primer trimestre del curs 2009-2010 s'aplicarà a l’alumnat
del primer curs del cicle superior la prova d’avaluació diagnòstica que preveu
la LOE en l’article 21.
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13. Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
13.1. La planificació de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el
coneixement: el Pla TAC de centre
L’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per
aprendre a aprendre en un context digital mitjançant noves metodologies i
continguts que aprofitin els recursos d’Internet per a l’aprenentatge i la
generació compartida de coneixement.
L’abundància i la multiplicitat de les fonts d’informació disponibles a la xarxa
comporten que totes les persones hagin de desenvolupar noves capacitats,
destreses i criteris: és el que s’anomena competència digital, recollida als
decrets de currículum.
La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar
com un procés d’innovació i gestió del canvi que afecta, d’una banda, tots els
seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu,
organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de
manera harmònica, és necessària una planificació a curt i a més llarg termini.
Se suggereix el Pla TAC de centre com a instrument per formalitzar la
governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del
projecte educatiu. Amb aquest Pla TAC:
•
•
•
•
•
•

•

S'assignen responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia
en el centre.
Es concreten les necessitats d'assessorament i formació.
Es planifiquen el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits
educactius, administratius i comunicatius.
Es fa el seguiment i l'avaluació dels usos curriculars de les TAC.
Es defineixen les prioritats per a la dotació dels recursos tecnològics.
Es vetlla pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia,
especialment en allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a
la Llei de propietat intelectual (LPI).
S'estableix la presència del centre a Internet (portal del centre,
plataforma virtual).

L’elaboració del Pla TAC de centre és en si mateix un mecanisme
d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais
i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre,
compartir i, en suma, per aprendre.
La implementació del Pla TAC de centre és un procés que requereix un
impuls decidit per part de l’equip directiu i reclama el consens del claustre de
professorat i la participació de tota la comunitat educativa.
A l’adreça http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf s’hi pot trobar un
document de treball al respecte, elaborat pel Departament d’Educació.
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15. Avaluació i promoció de l'alumnat
En l’educació primària, el procediment d'avaluació de l'alumnat i els
documents i requisits formals del procés es regulen per l'Ordre
EDU/296/2008, de 13 de juny (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008).
L'avaluació de l'alumnat ha de ser contínua i global. La finalitat que es
persegueix amb l'avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es
produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi
que l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.
L’avaluació s’ha de dur a terme amb referència a l'assoliment de les
competències bàsiques i els criteris d’avaluació establerts en el projecte
educatiu del centre. S'ha de tenir en compte també el treball fet a classe i
l'interès i l'esforç per progressar demostrat per l'alumne.
Els centres educatius, per tal de fer efectiu el compromís de l'alumnat i de la
família en el procés d'aprenentatge, han de fer públics els criteris d'avaluació,
que establerts en el projecte educatiu, s'aplicaran en l'avaluació dels
aprenentatges.
Atès que els ritmes personals de creixement físic i intel·lectual de l'alumnat
poden tenir diferències importants respecte als valors mitjans corresponents a
l’edat natural, en el moment de decidir si un alumne o alumna ha d’estar un
any més en qualsevol dels cicles de l’etapa, convé analitzar acuradament la
situació real de desenvolupament del nen o de la nena i valorar la
conveniència d’aquesta mesura per tal de garantir l’assoliment o afermament
de les competències bàsiques. Aquesta anàlisi s’ha de fer especialment al
final del cicle superior a fi de garantir que l'alumnat tingui assolides les
competències necessàries per a l’inici de l’educació secundària obligatòria.
Per a aquells alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius
de l’anterior, caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir
la consolidació d’aquests aprenentatges. Les mesures poden ser
organitzatives però han d’incidir fonamentalment en les estratègies
didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat. En
qualsevol cas, s’ha d’avaluar contínuament el progrés en l’assoliment dels
objectius dels cicles anteriors i, consegüentment, s’han de revisar
constantment les estratègies més convenients per detectar i atendre les
dificultats al més aviat possible.
Així mateix, a partir de l’avaluació s’han d’analitzar els resultats globals del
grup i prendre, si escau, decisions de millora sobre els objectius i les
estratègies metodològiques que s’utilitzen.
Tot i que amb caràcter general en el conjunt de l’educació primària només hi
ha una possibilitat ordinària de mantenir-se un any més en un cicle, s’ha de
tenir present que l'alumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs més la
seva permanència a l'etapa, sempre que això afavoreixi la seva evolució
personal i social i el progrés en els seus aprenentatges, segons es preveu en
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l'article 6.5 de l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés
d'avaluació a l'educació primària.
L’adquisició de les capacitats a assolir en l’etapa d’educació infantil no és una
condició necessària per a l’accés a l’educació primària. Només en casos
excepcionals es pot considerar la conveniència que un infant resti un any més
al parvulari. En aquests casos s’ha d’actuar d’acord amb els procediments
que s’estableixin en l'ordre, actualment en tramitació, per la qual es
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés
d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.
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III. Organització del curs
18. Horari de l'alumnat
L'horari de classes de l’alumnat és el corresponent a l’horari propi del procés
d’ensenyament i aprenentatge del currículum establert, inclosa la sisena hora.
Aquest horari inclou el temps d’esbarjo, que es considera una activitat
educativa integrada en l'horari lectiu de l'alumnat i per tant s'hi han de
respectar també els principis del projecte educatiu. El temps d’esbarjo ha de
ser tutelat per mestres segons la distribució horària aprovada pel consell
escolar.
Els continguts i els aspectes organitzatius de la sisena hora estan recollits a
l'apartat "12.3 Educació primària".
L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria. El tutor o tutora comunicarà
les absències no justificades als pares, mares o tutors legals dels alumnes.
En el cas d’absències repetides, dins el marc d’actuacions previst per a
aquests casos en el centre, es procurarà en primer lloc la solució del
problema amb l’alumne/a i el pare, mare o tutor legal, i, si cal, se sol·licitarà la
col·laboració dels professionals dels serveis educatius i dels serveis
d’assistència social del municipi. Veure també l'apartat: "38. Actuacions en el
supòsit d'absentisme de l'alumnat".
19. Horari del professorat
19.1. Horari general del professorat
Els mestres tindran l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general
per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és
de 37 hores i 30 minuts. La distribució setmanal d’aquestes hores és la
següent:
1 - Docència: 23 hores, que inclouran:
•

Activitats docents amb grups classe.

•

Activitats de suport: intervenció de dos mestres dins l’aula,
agrupaments flexibles, ampliació d’àrees, ensenyament optatiu d’una
segona llengua estrangera…

•

Atenció a la diversitat: atenció a grups reduïts, atencions
individualitzades, reforç dins i fora de l’aula, atenció específica a
alumnes que romanen un any més al mateix curs o cicle.

•

Activitats de tutoria individual i de grup.

•

Esbarjo.

•

Substitució d’absències de curta durada, inferiors a 4 dies.
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•

Activitats de la sisena hora.

Es comptabilitzaran, dins d’aquestes hores, les previstes en l’apartat “19.3.
Dedicació horària dels òrgans de govern i càrrecs de coordinació” per als
òrgans unipersonals de govern i les que l’equip directiu, d’acord amb les
disponibilitats del centre, assigni als càrrecs de coordinació.
Quant a la substitució d’absències de curta durada, la direcció del centre
haurà de preveure les activitats de suport docent que els mestres faran dins
el seu horari de docència, quan no sigui necessària la substitució.
2 - Activitats d’horari fix: 7 hores, que inclouran:
•

Coordinació docent: reunions del claustre, de revisió i adequació del
projecte, de coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluació, del consell
escolar i de les seves comissions, etc.

•

Activitats relacionades amb la tutoria no incloses en l’apartat 1 anterior
(atenció individual als alumnes, entrevistes i reunions amb pares i
mares, documentació acadèmica, etc.), l’adaptació del currículum a les
necessitats i a les característiques de l’alumnat, etc.

•

Activitats relacionades amb la col·laboració amb altres professionals
que intervenen en l’atenció a l’alumnat nouvingut i amb necessitats
educatives especials.

•

Activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat.

•

Col·laboració en
extraescolars.

•

Encàrrecs o responsabilitats específiques.

•

Coordinació amb altres centres.

la

realització

d’activitats

complementàries

i

Els centres podran redistribuir les hores no lectives de permanència del
professorat al centre acumulant dues o tres hores seguides en un mateix dia,
que hauran de coincidir amb el dia que no es facin activitats de formació al
seu àmbit territorial. Aquesta flexibilització haurà de ser acordada pel consell
escolar de cada centre educatiu, s’inclourà en la programació general anual
del centre i ha de comportar una major atenció a la tutoria individual, tant amb
l’alumnat com amb les seves famílies.
3 - Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts
•

Entre aquestes activitats cal entendre-hi preparació de classes,
correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació
de programacions i d’intervencions educatives individualitzades, etc.,
que no han de ser realitzades necessàriament en el centre ni cal que
tinguin horari fix.
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A l’hora de confeccionar els horaris s'ha de facilitar, tant com es pugui, que
les persones que formen part d’equips de formació relacionats amb els
programes que es porten a terme des del Departament d’Educació o
institucions que hi col·laboren, puguin tenir un horari al centre que sigui
compatible amb l’horari en què hagin d’impartir la formació permanent que els
sigui encarregada.
Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l’autorització
de compatibilitat corresponent, d’acord amb allò que estableix la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
Excepcionalment, la direcció dels Serveis Territorials i, a la ciutat de
Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació, podrà autoritzar, a
proposta de la direcció del centre, una dedicació lectiva especial a
professorat que hagi expressat la seva disponibilitat i conformitat voluntàries,
en els termes establerts en el corresponent acord de govern.
19.3. Dedicació horària dels òrgans de govern i càrrecs de coordinació
Els òrgans unipersonals de govern dedicaran una part del seu horari lectiu a
les tasques pròpies del seu càrrec en la quantia explicitada en el reglament
de règim interior del centre, segons les responsabilitats assignades i amb les
limitacions globals que l’assignació de plantilla preveu per a aquest concepte.
Els centres disposaran del nombre global d’hores lectives dedicades a la
gestió, a distribuir entre els membres de l’equip directiu i dels càrrecs de
coordinació, que s’indica a continuació:

Òrgans unipersonals de
govern
Càrrecs de coordinació

1 línia

2 línies

3 línies

25 h

35 h

41h

10 h

15 h

15 h

L’apartat 4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent no universitari
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de
novembre de 2005, aprovat per Acord de Govern de 22 de novembre de 2005
i fet públic per la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer (DOGC núm. 4608,
de 5.4.2006), estableix que tots els membres dels equips directius hauran de
realitzar 35 hores setmanals de dedicació al centre, les quals inclouen
reunions i gestions que es facin fora del centre. Aquesta dedicació especial,
que no caldrà que s’especifiqui en horari fix sinó que es farà constar de
manera global en la dedicació horària individual, comportarà la percepció del
corresponent increment retributiu previst en l’Acord esmentat.
La dedicació horària del professorat que pertany a l’equip directiu ha de
garantir la presència al centre d’un càrrec directiu durant l’horari de classes.
En els dies del mes de juliol en què el centre romangui obert per raó de les
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tasques organitzatives, acadèmiques, administratives i d’atenció al públic
pròpies d’aquest mes, hi haurà d’haver necessàriament un membre de l’equip
directiu en el centre. Un cop concloses totes les activitats abans esmentades,
la direcció del centre, d’acord amb la programació anual d’activitats aprovada
en el consell escolar, pot disposar-ne el tancament fins al final del període de
vacances d’agost.
En els centres que tinguin autoritzat un pla d’autonomia de centre, en el marc
del Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics
de centres docents sostinguts amb fons públics, i que voluntàriament s’acullin
a la modalitat organitzativa de responsabilitats específiques de coordinació, el
professorat que correspongui tindrà el règim de dedicació horària i de
complement retributiu establerts en l’acord de govern que ho regula.
22. Personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu
22.2. Organització i condicions laborals
22.2.2. Permisos i llicències. Comunicats. Control horari. Faltes d'assistència
o de puntualitat
Autorització dels permisos i llicències
Als efectes del gaudi dels permisos i llicències (incloses les reduccions de
jornada), caldrà atenir-se a allò previst en el Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, per qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; en
la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya, i en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, en allò que sigui d’aplicació. Respecte al personal laboral, caldrà tenir
en compte també allò establert en el VI conveni col·lectiu únic.
Les sol·licituds han de tramitar-se als serveis territorials i, a la ciutat de
Barcelona, al Consorci d’Educació, amb una antelació mínima al seu gaudi de
set dies. En tots els casos, la corresponent sol·licitud requerirà el
coneixement previ o el vistiplau del director/a del centre, quan estigui subjecte
normativament a les necessitats del servei.
Comunicats
Els comunicats de baixa mèdica, alta i altres incidències les ha d’adreçar el
personal afectat al centre d’adscripció, el qual haurà de tramitar-los de
manera immediata als serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, al
Consorci d’Educació. En cas que afectin personal substitut, caldrà comunicarho telefònicament als serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, al
Consorci d’Educació, sens perjudici de la seva tramitació. Quan els
comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre, el
personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials i, a la ciutat
de Barcelona, al Consorci d’Educació.
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Control horari. Faltes d’assistència i puntualitat
La responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el
secretari o secretària del centre, per delegació del director/a, sens perjudici
de les competències que corresponen als directors o directores dels serveis
territorials (o a la gerència del Consorci d’Educació en el cas de la ciutat de
Barcelona). Cada centre ha d’establir un sistema de control d’assistència i de
puntualitat i ha d’arxivar i tenir a disposició del consell escolar del centre i dels
òrgans que correspongui del Departament d'Educació la documentació
interna emprada per fer el control d’absències, i també els justificants
presentats
Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís
concedit.
Quan es produeixi una falta d’assistència o de puntualitat i no es justifiqui, el
director o directora ho ha de comunicar immediatament a la persona
interessada, d’acord amb el model “Notificació individual de faltes
d’assistència o de puntualitat no justificades del personal”, la qual disposarà
de cinc dies per presentar les al·legacions que consideri procedents.
Finalitzat aquest termini, el director o directora ha de comunicar a la Inspecció
de Serveis de la Secretaria General del Departament d’Educació les faltes
d’assistència o de puntualitat sense justificar, amb expressió del nombre
d’hores no treballades i les possibles al·legacions de la persona interessada
si escau. La tramesa es farà directament a la Inspecció de Serveis per fax (al
número 932.415.333) o per correu electrònic (sgis.educacio@gencat.cat),
amb el benentès que en ambdós casos es confirmarà immediatament per
correu ordinari (Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021 Barcelona). Cal
adjuntar-hi una còpia de la notificació de la falta i les possibles al·legacions de
l’interessat o interessada. El model per fer aquestes comunicacions serà el
model “Comunicació de faltes d’assistència o de puntualitat no justificades a
la Subdirecció General de la Inspecció de Serveis de la Secretaria General”.
En aquesta tramesa no s’hi han d’incloure les faltes d’assistència degudes a
l’exercici del dret de vaga, ja que aquest supòsit comporta la deducció dels
havers corresponents però no pas responsabilitats disciplinàries.
Exercici del dret de vaga
En cas de vaga i un cop finalitzada, el director o directora ha de fer servir
l’aplicació telemàtica d’introducció i gestió de la informació de la vaga. Amb
aquesta aplicació ha de confeccionar la relació d’incidències derivades de
l’exercici del dret de vaga per part del personal, donar-la a conèixer
individualment, amb acusament de rebuda, a les persones interessades
(model "Comunicació de faltes d'assistència per haver exercit el dret
de vaga") i donar-los un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions.
Transcorregut aquest termini, ha de trametre telemàticament la relació del
personal que ha exercit el dret de vaga per tal que es pugui fer la
corresponent deducció automàtica de retribucions en la nòmina, i arxivar en
el centre els comunicats lliurats i les al·legacions rebudes.
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IV. Zones escolars rurals
25. Dedicació horària dels òrgans de govern - ZER
El fet que a les zones escolars rurals hi hagi una direcció doble --la de la zona
i la de cada centre-- comporta la necessitat de preveure en la programació
general de la zona la distribució de responsabilitats directives entre el conjunt
de la zona i cada una de les escoles que en forma part.
L’equip directiu de la zona escolar rural, constituït pel director/a, el o la cap
d’estudis i el secretari o secretària de la zona escolar rural, disposarà d'un
màxim de 25 hores setmanals de dedicació a la funció directiva, que
distribuirà en funció del volum d’alumnes, grups i nombre d’escoles i d’acord
amb l’autonomia d’organització interna prevista en el reglament de règim
interior de la ZER, sens perjudici de les hores que els directors i secretaris
dediquen a la pròpia escola:
•
•

col·legis amb una plantilla de 4 o més mestres: director, 3 hores, i
secretari, 2 hores,
col·legis amb una plantilla d’1-3 mestres: director, 2 hores.

Aquestes hores de gestió de l'equip directiu han de possibilitar, com a mínim,
dues reunions setmanals de treball conjunt dels membres de l'equip directiu.
Els centres que tenen la consideració de col·legis de dues línies disposaran
d'un màxim de 35 hores setmanals de dedicació a la funció directiva.
El director o la directora dels serveis territorials pot autoritzar projectes
d’organització de ZER que continguin models singulars en relació amb la
gestió de les hores assignades per a l’exercici de les tasques de direcció i de
coordinació, que permetin donar una resposta adequada a les seves
necessitats. Aquests projectes han de comptar amb l’aprovació del consell
escolar de la ZER i amb un informe favorable de la Inspecció d’Educació.
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V. Aspectes generals
27. Assistència del professorat
27.2. Permisos
Els permisos es concedeixen per les causes següents:
a. El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret
a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a
la data de naixement, o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar
familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o
acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de
dos fills i a quinze dies si en són tres o més.
b. Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a
quatre dies.
c. Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres
proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres
esmentats, el temps indispensable per fer-les.
d. Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal (la
causa ha de justificar-se per escrit, i el temps de permís serà l’indispensable
per al compliment del deure).
e. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o
consanguinitat, un dia. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni
té lloc fora de Catalunya.
f. Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps
necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la
necessitat de fer-ho dins la jornada laboral. Les parelles que opten per
l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del
lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per
l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la
justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada laboral.
g. Per assistir a activitats de formació del Departament d’Educació, quan així
ho disposi la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan
competent del Consorci d’Educació. Això inclou la possibilitat d’assistència a
jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.
h. Els funcionaris amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un
permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats
psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on
rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport
addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari pot gaudir de dues
hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre
d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció,
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amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del
domicili familiar i el marc horari del centre.
i. Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un familiar fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies laborables si l’esdeveniment
es produeix al mateix municipi i fins a quatre dies si és en un municipi diferent
del municipi del lloc de treball. Excepcionalment, i per motius degudament
justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.
j. Per matrimoni, o per inici de convivència, en el cas de les unions estables
de parella, quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en
poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de
l’inici de la convivència.
k. Per maternitat, adopció o acolliment, setze setmanes ininterrompudes, que
són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues
setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol
dels dos progenitors. El permís per adopció o acolliment s’ampliarà en dues
setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per
cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple. Si
es tracta d’una adopció internacional, el permís pot començar fins a sis
setmanes abans.
l. Els funcionaris amb un fill o filla de menys de nou mesos tenen dret a un
permís per lactància d’una hora diària d’absència del treball, la qual es pot
dividir en dues fraccions de trenta minuts, d’acord amb el que estableix
l’article 14 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el
permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions
d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i
té una durada màxima de vint setmanes. A petició de l’interessat o
interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per
gaudir-ne en jornades senceres de treball, de setze dies consecutius, sense
alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en compte les
necessitats del servei.
m. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per
maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives
des del finiment del permís per naixement del fill, des de la resolució judicial
per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o
judicial d’acolliment, i fins que finalitza el permís per maternitat, o també
immediatament després del finiment d’aquest permís. El progenitor o
progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill
o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.
n. En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi de ser
hospitalitzat a continuació del part, s’atorga un permís equivalent al temps
d’hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s’inicia a
partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior
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al part, l’adopció o l’acolliment. Si el període del permís de maternitat, de
paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment
amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un
cop finit el permís. El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de
finiment del permís.
o. Es poden concedir permisos sense retribució per atendre un familiar fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i
màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més.
Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta
suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
p. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest
motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes
d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els
serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a
les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta,
siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.
q. Permisos de flexibilitat horària recuperable: els directors o directores dels
centres educatius públics podran autoritzar permisos d’absència del lloc de
treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves
mèdiques del cònjuge i dels ascendents i descendents fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents
responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona
afectada en el termini d’un mes a partir del dia que gaudeix del permís. En el
cas que aquests permisos hagin de ser periòdics, caldrà ajustar l’horari
setmanal del personal docent que en gaudeixi, tenint en compte les
necessitats de la prestació del servei educatiu.
r. En els casos d’adopció o acolliment internacional, si fos necessari el
desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es tindrà
dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es podrà gaudir de
forma fraccionada, i durant aquest període es perceben exclusivament les
retribucions bàsiques.
Els permisos regulats en els punts a), b), c), d), e), f), g), h), i), p), q) els
concedeix el director o directora del centre. S’han de sol·licitar prèviament en
els casos b), c), d), e), f), g). En cas que el deure de caràcter personal
esmentat en el punt d) pugui entendre’s com de força major, sense
possibilitat de ser sol·licitat prèviament, el director o directora podrà qualificarlo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit.
En aquest cas, correspon a la direcció del centre apreciar el caràcter justificat
de l’absència, atenent la singularitat o reiteració de la situació produïda i les
altres circumstàncies que consideri oportú de tenir en compte.
La resta de permisos (j, k, l, m, n, o, r) els concedeix el director o directora
territorial i, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci
d’Educació.
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Els permisos de fins a nou dies l’any previstos en el punt segon de l’article 96
del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i els dies
de lliure disposició establerts a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007), en el cas dels funcionaris
docents es consideren inclosos en aquells dies els períodes de vacances
escolars en els quals no s’exigeix la seva presència al centre (Nadal,
Setmana Santa), ja que durant el període lectiu no es pot garantir que “la
mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a
terceres persones o per a la mateixa organització les tasques del funcionari o
funcionària al qual es concedeix el permís”, condició a la qual la Llei
subordina la concessió del permís.
Les vacances anuals es fan durant el mes d’agost. Les vacances anuals
retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o
la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui
inferior a l’any. En aquest cas els dissabtes no tenen la consideració de dies
hàbils. Els dies addicionals de vacances que preveu el punt 11.2 de l’Acord
general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la
Mesa General de Catalunya per als anys 2005-2008 (publicat per Resolució
TRI/3345/2005, de 15 de novembre, DOGC núm. 4517, de 24.11.2005),
s’aplicaran en l’àmbit docent durant el mes de juliol, període de vacances
escolars en el qual no s’exigeix habitualment la presència del professorat en
els centres, llevat de situacions específiques.
27.4. Faltes d'assistència o de puntualitat
En interès del centre, el director o directora podrà assignar un encàrrec de
serveis a qualsevol mestre/a, sempre que es compleixin les condicions
següents:
•
•

•

Que hi hagi l’acord del mestre o la mestra.
Que el consell escolar, escoltats els arguments del claustre (en
encàrrecs que afectin els aspectes docents generals del centre) o de
l’equip directiu (en qualsevol cas), hi doni la conformitat.
Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant les
hores o els dies que duri aquest encàrrec de serveis.

Els encàrrecs de serveis es comunicaran al claustre i, en relació mensual, a
la Inspecció d’Educació. En cap cas no poden superar els cinc dies lectius a
l’any per mestre/a, llevat que es refereixin a activitats de formació incloses en
el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu dels alumnes.
Quan es produeixi una falta d’assistència o de puntualitat i no resulti
justificada, el director o directora ho notificarà immediatament a la persona
interessada, d’acord amb el model “Notificació individual de faltes
d’assistència o de puntualitat no justificades del personal“.
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Els centres han de disposar d’un registre d’absències, que s’ha de mantenir
al dia i en el qual s’ha d’explicitar el motiu de l’absència segons la
classificació següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malaltia
Llicència
Permís
Encàrrec de serveis
Accident laboral o en servei
Accident no laboral
Força major
Exercici del dret de vaga
Sense justificar

La direcció del centre ha d’arxivar i tenir a disposició dels mestres afectats, de
la Inspecció d’Educació i del consell escolar, la documentació interna
emprada per fer el control d’absències, els justificants presentats i les
relacions mensuals acumulatives (on han de constar les faltes dels mesos
anteriors). En acabar el curs, al mes de juny, trametrà a la Inspecció
d’Educació la relació de mestres amb les faltes d’assistència acumulades
durant el curs, classificades per grups de motius.
Totes les absències, justificades o no, s’han de donar a conèixer als mestres
afectats, que han de poder presentar-hi al·legacions.
Faltes d'assistència o de puntualitat justificades
Les absències justificades es poden donar a conèixer mitjançant l’exposició a
la sala de mestres o mitjançant comunicació individual mensual
Amb aquests efectes, no més tard del dia 5 de cada mes el director o
directora del centre podrà exposar, a la sala de mestres, una relació de tot el
professorat del centre amb les faltes d’assistència i de puntualitat a les
diferents activitats (classes, guàrdies, reunions, claustres, tutories, etc.)
corresponents al mes anterior, fent-hi constar els motius, agrupats d’acord
amb la llista anterior.
Constarà també en aquesta relació la suma acumulada per cada mestre/a de
les faltes d’assistència o de puntualitat corresponents als mesos anteriors.
Així mateix, s’hi farà constar el nombre de classes no impartides per cada
mestre o mestra amb motiu d’encàrrecs de serveis o, en el cas dels càrrecs
directius, per assistència a convocatòries de l’Administració. Els mestres
podran presentar a la direcció les al·legacions pertinents en aquest respecte.
El consell escolar del centre podrà requerir tenir coneixement de la relació de
faltes del personal del centre als efectes previstos a l’article 127.j) de la Llei
orgànica 2/2006.
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Faltes d'asistència o de puntualitat no justificades
Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior les faltes d’assistència
o de puntualitat no justificades s’han de donar a conèixer a la persona
afectada mitjançant la notificació individual d’acord amb el model “Notificació
individual de faltes d’assistència o de puntualitat no justificades del personal”.
No més tard del dia 10 de cada mes el director o directora del centre trametrà
a la Subdirecció General de la Inspecció de Serveis de la Secretaria General
del Departament d’Educació la relació del personal dependent del
Departament d’Educació amb faltes d’assistència o de puntualitat sense
justificar del mes anterior, tot especificant, per a cada persona, el dia de la
falta i les hores no treballades, amb expressió del còmput total mensual
d’hores no treballades i, si escau, les possibles al·legacions de la persona
interessada.
La tramesa es farà directament a la Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis per fax (al número 932 415 333) o per correu electrònic
(sgis.educacio@gencat.cat). En ambdós casos es trametrà també
immediatament per correu ordinari (Via Augusta, 202-226, planta 5B, 08021
Barcelona). S’adjuntarà a aquesta relació còpia de la respectiva “Notificació
individual de faltes d’assistència o de puntualitat no justificades del personal”,
lliurada a la persona interessada i l’escrit de les seves al·legacions si n’hi
hagués.
Per fer aquesta comunicació s'utilitzarà el model “Comunicació de faltes
d’assistència o de puntualitat no justificades a la Subdirecció General de la
Inspecció de Serveis de la Secretaria General”. En aquesta tramesa no
s’inclouran les faltes d’assistència degudes a l’exercici del dret de vaga, ja
que aquest supòsit comporta la deducció dels havers corresponents, però no
responsabilitats disciplinàries.
Exercici del dret de vaga
En cas de vaga i un cop finalitzada, el director o directora ha de fer servir
l’aplicació telemàtica d’introducció i gestió de la informació de la vaga. Amb
aquesta aplicació ha de confeccionar la relació d’incidències derivades de
l’exercici del dret de vaga per part del personal, donar-la a conèixer
individualment,
amb
acusament
de
rebuda,
a
les
persones
interessades (model: "Comunicació de faltes d'assistència per haver exercit el
dret de vaga") i donar-los un termini de cinc dies hàbils per presentar
al·legacions. Transcorregut aquest termini, ha de trametre telemàticament la
relació del personal que ha exercit el dret de vaga per tal que es pugui fer la
corresponent deducció automàtica de retribucions en la nòmina, i arxivar al
centre els comunicats lliurats i les al·legacions rebudes.
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30. Recollida de dades a efectes estadístics
Els centres educatius han de lliurar al Departament d’Educació les dades de
matriculació, resultats acadèmics, ús de serveis i altres, d’acord amb el Pla
Estadístic i el Programa anual d’actuació estadística vigents. A aquests
efectes, cal seguir les Instruccions de la Secretaria General, de 13 de maig
de 2009 per a la recollida de dades per a l’elaboració de l’estadística del curs
2009-2010, referent a l’alumnat i les Instruccions de la Secretaria General, de
13 de maig de 2009 per a la recollida de dades per a l’elaboració de
l’estadística del curs 2009-2010, referent al centre, recollides a l’annex 1.
La informació es captarà del Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica
(SAGA) un dia determinat, que es comunicarà amb antelació al centre.
Aquest procés és automàtic i no requereix cap intervenció del centre.
Els centres de primària que utilitzen el programari WINPRI trametran la
informació per mitjà del Sistema d’Intercanvi d’Informació. El Departament
d'Educació comunicarà als centres el termini de lliurament de les dades.
36. Seguretat i salut
36.1. Plans d'emergència
La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació
d’adoptar les mesures de prevenció contra incendis i evacuació dels
treballadors i treballadores. Aquestes mesures s’han de comprovar
periòdicament.
Tots els centres hauran d’elaborar, revisar i actualitzar periòdicament el pla
d’emergència. És aconsellable utilitzar el manual Pla d’emergència del centre
docent, editat pel Departament d’Educació (www.gencat.cat > Departament >
Publicacions).
Els centres, a l’inici de curs, hauran de comprovar que el pla d’emergència
està actualitzat i hauran de garantir que, com a mínim, es farà un simulacre
durant el curs escolar, preferiblement durant el primer trimestre. Aquest
simulacre es planificarà tenint en compte totes les activitats que es porten a
terme en el centre incloses les que es fan en horari de menjador, en el cas
que l’alumnat romangui al centre dins d’aquesta franja.
Una vegada s’hagi fet el simulacre, el director/a del centre farà arribar a la
direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de
Barcelona, segons escaigui, un informe amb les fitxes 1, 26, 27, 28 i 29 del
manual “Pla d’emergència del centre docent” degudament emplenades i tres
còpies dels plànols del centre, si aquests s'han actualitzat durant el darrer
any.
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37. Actuacions, tràmits i gestions en determinats casos d'accident o
incident
37.1. Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de
particulars (danys soferts en la seva integritat física i/o en els seus béns
materials)
D’acord amb allò que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual
s’aproven les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i la gestió
que han de fer els centres docents públics de nivell no universitari de
Catalunya en determinats casos d’accidents o incidents (DOGC núm. 1225,
de 29 de novembre), modificada per l'Ordre de 16 d’octubre de 1991 (DOGC
núm. 1510, de 25 d’octubre), el professor o professora o altres professionals
d’atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una activitat escolar,
extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, hauran
d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar,
actuant en tot moment amb diligència i conformement a allò que estableix la
normativa vigent.
El director o directora del centre comunicarà els fets, al més aviat possible, a
la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, a la gerència del
Consorci d’Educació, a fi que l’òrgan competent pugui prendre les mesures
adients de protecció de l’alumne/a accidentat, si escau, i assabenti el pare, la
mare o els seus tutors legals, o les persones perjudicades (tercers), dels fets
ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.
Per iniciar el procediment de reclamació en via administrativa, l’interessat o
interessada, o el pare, la mare o els tutors legals de l’alumne/a, han de
presentar un escrit de reclamació davant la direcció dels serveis territorials i,
a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació. Cal que
els particulars adjuntin a l’escrit algun document acreditatiu del seu dret i un
detall sobre l’estimació del perjudici ocasionat. En el cas d’accidents soferts
per alumnes, els interessats presentaran una fotocòpia del llibre de família o
del document judicial que acredita la representació legal del menor, el
certificat mèdic de lesions, la justificació i avaluació de les despeses
originades, o que es puguin originar, en ocasió de l’accident, i qualsevol altra
documentació que considerin pertinent.
El director o directora del centre emetrà un primer informe descriptiu de la
possible lesió en els béns o drets dels particulars i, sempre que hi concorrin
les circumstàncies que puguin donar lloc a responsabilitat civil de
l’Administració, el traslladarà per via urgent a la direcció dels serveis
territorials i, a la ciutat de Barcelona, a la gerència del Consorci d’Educació.
El director/a del centre, amb l’assistència deguda, haurà d’elaborar
posteriorment un informe detallat dels fets i de les circumstàncies
relacionades amb l’accident i trametre’l sense demora a la direcció dels
serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, a la gerència del Consorci
d’Educació. Per a l’elaboració d’aquest informe, el director o directora ha de
tenir en compte la versió dels fets donada (i ratificada posteriorment per
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escrit) pel professor/a o la persona que tenia encarregada la direcció, la
vigilància o la custòdia de l’alumne/a en el moment de produir-se l’accident, i
les informacions verbals o documentals de què pugui disposar.
L'Administració resol l’expedient en el termini màxim de sis mesos, en notifica
la resolució al reclamant i a la junta de personal, i, si escau, tramita
l’abonament de la indemnització corresponent.
37.3. Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública
És un dret dels ciutadans la possibilitat d’interposar, davant el Departament
d’Educació i, a la ciutat de Barcelona, davant del Consorci d’Educació, una
reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions en els béns o drets
dels alumnes amb els requisits legalment previstos, i tenint en compte que el
dret a reclamar prescriu al cap d’un any que s’hagi produït el fet lesiu, o des
de la guarició en el cas de danys de caire personal o psicològic, o la
determinació de l’abast de les seqüeles. La resolució de la reclamació
correspon al Departament d’Educació i, a la ciutat de Barcelona, al Consorci
d’Educació, segons l’article 6.2. dels seus estatuts.
38. Actuacions en el supòsit d'absentisme de l'alumnat
L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada al centre educatiu de
l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria. Tanmateix, hi ha altres realitats,
que sovint s’inclouen dins aquest terme, com l’abandonament, la noescolarització o la desescolarització.
El centre, en el marc del seu projecte de convivència, dissenyarà i
implementarà estratègies i actuacions per a la prevenció, la diagnosi i
l’actuació precoç contra l’absentisme escolar. Aquestes actuacions es duran
a terme coordinadament amb els serveis educatius del Departament
d’Educació i del municipi i inclouran mecanismes per a la detecció de
l’absentisme, anàlisi de factors de risc, protocols d’intervenció, processos de
reflexió sobre els resultats aconseguits en la millora de l’assistència a classe
de l’alumnat absentista i mesures pedagògiques per garantir l’èxit del retorn
de l’alumnat absentista al centre. Les orientacions del Departament
d’Educació es poden trobar al “Projecte de convivència i èxit educatiu” a
l’espai LIC de la pàgina de l'XTEC.
Quan en l’alumnat de l’educació obligatòria es produeixi un cas d’absentisme
escolar, el centre es posarà en contacte amb els pares, mares o tutors legals
per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen
de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills i filles.
Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament
absentista, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis
socials del municipi. D’aquesta comunicació n’haurà de quedar còpia
arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció d’Educació.
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A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució
efectiva a l’absentisme després de la comunicació als serveis socials del
municipi, la direcció del centre n’informarà la direcció dels serveis territorials i,
a la ciutat de Barcelona, a la gerència del Consorci d’Educació.
El procediment detallat d’actuació en situacions d’absentisme de l’alumnat ha
d’explicitar-se en el reglament de règim interior del centre.
41. Criteris d'actuació en situacions singulars
41.2. Criteris que cal aplicar davant determinades actuacions de la policia o
de la DGAIA
1. En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin en les
dependències d’un centre educatiu públic, cal tenir presents els criteris
d’actuació següents:
a. Si demanen endur-se algun alumne/a, cal:
•
•
•

Que s’acreditin com a policia, o sigui, que exhibeixin el carnet
professional.
Que exhibeixin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que ordena
l’actuació.
Avisar els pares o tutors legals, si l’alumne/a és menor, per tal que
acompanyin el fill/a. Si no és possible comptar amb els pares o tutors
legals, els menors han de ser acompanyats pel tutor/a o per un altre
professor/a.

b. Si demanen identificació o dades d’algun alumne/a, cal:
•
•

Que s’acreditin com a policia.
Que exhibeixin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que ordena
l’actuació.

En conseqüència, sense el previ compliment de les actuacions precedents,
no es pot lliurar cap alumne/a a la policia ni proporcionar dades sol·licitades
per aquesta, llevat que els agents de policia es trobin davant una situació
d’urgència, perquè l’alumne/a intenti fugir o cometre algun il·lícit penal dins el
centre.
2. Menors en situació de desemparament. En el supòsit que es presentin al
centre funcionaris de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) per recollir un/a menor que ha estat declarat en
situació de desemparament per resolució administrativa de la DGAIA, els
funcionaris han d’acreditar-se i lliurar al centre una còpia de l’autorització
emesa pel cap del servei territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en
què consti la referència de l’esmentada resolució. El centre lliura el menor als
funcionaris i conserva còpia de l’autorització presentada, així com les dades
de l’acreditació dels funcionaris que han dut a terme la recollida.
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42. Ús d'imatges d'alumnes, publicació de dades de caràcter personal i
material elaborat per l'alumnat
L’accés de tots els centres educatius a Internet i l’ús de les tecnologies per a
l’aprenentatge i el coneixement que el Departament d’Educació impulsa en
els darrers anys faciliten que molts centres disposin dels seus propis webs i
de mitjans de reproducció digitals mitjançant els quals l’activitat educativa va
més enllà dels estrictes límits físics de les aules i pot ser compartida per les
famílies, l’entorn i comunitats d’aprenentatge d’arreu. En conseqüència, la
imatge dels i les alumnes o altres dades que els/les poden identificar són
presents a la xarxa.
Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat
intel·lectual dels quals recau en l’alumnat menor d’edat, cal disposar de la
corresponent autorització signada per les persones que n’exerceixen la pàtria
potestat amb especificació el més concisa possible de la finalitat a què es
destinaran i la durada de l’autorització.
Imatges i dades personals
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a
l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional
en l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, es fa necessari que, prèviament a la
publicació a les pàgines web dels centres educatius d’imatges d’alumnes on
aquests o aquestes siguin clarament identificables o d'altres dades personals
susceptibles de ser tractades informàticament, s’hagi obtingut el
consentiment dels pares, mares o tutors legals.
Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment, el centre informarà als pares,
mares o tutors legals de l’alumnat de la possibilitat de publicar al web del
centre imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats lectives,
complementàries o extraescolars, i els lliurarà un model per tal que puguin
autoritzar o donar el consentiment a la publicació de les imatges. Amb
aquesta finalitat, s’adjunta el model “Autorització d’ús d’imatges de
l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per
l’alumnat” que els centres hauran de demanar que sigui emplenat i signat pel
pare, la mare o els tutors legals de qualsevol alumne/a que, amb posterioritat,
hagi de sortir en imatges al web del centre.
El consentiment, en el cas d’imatges clarament identificables, s’estén també a
qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.)
destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda,
llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública.
Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal, cal tenir en compte
que l’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, admet la
validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal
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atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors
d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria
potestat. Aquesta modulació de la minoria d’edat s’estén també a
l’autorització del dret d’imatge esmentat anteriorment.
Edició en blogs i espais web
Per a l’edició en blogs i altres espais web per part de persones menors
d’edat, cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat
per escrit de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat, sense que la
Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat del
menor. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no
aparegui clarament identificat i s'estén a realitzacions com ara el treball de
recerca de batxillerat i altres de similars. Per tant, cal informar les famílies de
les activitats que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la corresponent
autorització signada.
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VI. Formació permanent del professorat
46. Llicències d'estudis
La concessió de llicències d’estudis que afecten el curs 2009/2010 es regeix
per la Resolució EDU/559/2009, de 27 de febrer, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme
treballs de recerca educativa i estudis directament relacionats amb el lloc de
treball durant el curs 2009-2010, destinades al funcionariat de carrera dels
cossos docents i dels cossos d'inspecció (DOGC núm. 5334, de 9.3.2009).
47. Accés a biblioteques i museus
D’acord amb allò que estableix l’article 104.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació, atès l’acord establert entre el Departament d’Educació i
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, i a fi de cobrir la necessitat d’actualització, innovació i recerca que
acompanya la funció docent, el professorat degudament acreditat podrà
accedir de franc a les biblioteques i museus dependents dels poders públics i
d’altres entitats privades adherides. Així mateix pot fer ús dels serveis de
préstec de llibres i materials que ofereixin aquestes biblioteques. Es pot
consultar la relació d’entitats al web del Departament (Educació > Àrees
d’actuació > Professorat > Carnet docent > Museus als quals dóna accés el
carnet).
Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el
Departament d’Educació van signar un acord per oferir al personal docent el
carnet d’accés a la cultura, la innovació i la recerca.

46

