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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR.

PREÀMBUL
Amb el convenciment que el nostre centre ha d'impartir la millor ensenyança
possible, la nostra comunitat educativa ha decidit dotar-se d’aquest Reglament
de  Règim  Interior,  com  a  instrument  regulador  de  la  seua  organització  i
convivència, que s’emmarca dins del seu Projecte Educatiu de Centre.

L'Institut “L'Asunción de Ntra. Sra.” d'Elx és una comunitat educativa formada
des de 1963 per l'alumnat, el professorat, pares, mares i personal no docent la
missió del qual és aconseguir la formació dels nostres estudiants. Amb aquesta
finalitat i d'acord amb les disposicions vigents s'establix el present Reglament,
aprovat pel Consell Escolar el dia 19 de gener de 2009. La seua última revisió
ha sigut aprovada el dia 30 de gener de 2019 pel Consell Escolar.

TÍTOL PRIMER: DELS PRINCIPIS BÀSICS

Article 1. Es considera missió primordial de les persones que, d'una manera o
d'una  altra,  desenrotllen  tasques  en  el  Centre  contribuir  amb  les  seues
actuacions a l'èxit dels objectius propis de l'educació, basant-se en els fins que
desenrotlla la nostra Constitució.

Article 2. Tota acció acadèmica ha d'estar presidida per un respecte profund a
la dignitat de la persona.

Article 3. En  el  nostre  institut  s'educarà  l'alumnat  dins  del  respecte  a  la
llibertat individual, el pluralisme i la tolerància.

Article 4. Es respectarà la llibertat de consciència i les conviccions religioses,
morals, filosòfiques, ètiques i ideològiques així com la dignitat, la integritat i la
intimitat de tots els membres de la comunitat escolar.

Article 5. No es discriminarà cap membre de la comunitat educativa per raó
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de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

Article 6. S'impulsarà el dret de tots els sectors de la Comunitat escolar a
intervindre en les decisions que els afecten través dels seus representants.

Article 7. Així  mateix,  com a objectiu  propi  de  l'educació,  es  procurarà  la
inserció de l'acció educativa del Centre en el medi fisicogeogràfic, així com en
l'entorn sociocultural de la comunitat educativa. Per a això, es promouran tot
tipus  d'iniciatives  metodològiques,  culturals  i  extraescolars,  adequades  a  la
consecució  d’aquest  objectiu,  amb  especial  atenció  a  la  protecció,
indistintament, del castellà i del valencià, en el marc de la cooficialitat que la
legalitat vigent conferix a ambdós llengües.

Article 8. El nostre Centre és un espai saludable, sense fums.

Article 9. Els  membres  de la  comunitat  educativa promouran i  impulsaran
mesures i accions necessàries per a afavorir l’ambient d'estudi i clima escolar
adients. 

Article 10. El  Centre  elaborarà  plans  de  formació  específics  en  matèria  de
convivència escolar per als diferents membres de la comunitat educativa.

Article 11. L'institut  garantix  la  confidencialitat  de  les  dades  personals  de
conformitat amb la legislació vigent, així com qualsevol altra informació que
poguera  afectar  la  imatge  i  dignitat  personal  de  qualsevol  membre  de  la
comunitat  educativa  i  de  la  pròpia  institució  educativa.  El  lliurament  de  la
documentació sol·licitada al centre haurà de ser prèviament autoritzada per la
seua direcció.

Article 12. El Centre amb totes les seues dependències, constituïx un bé comú,
creat  i  sustentat  a  costa  dels  contribuents  i,  per  tant,  ha  de  ser  tractat  i
considerat amb el major respecte, com a patrimoni de tots.

Article 13. El manteniment de la disciplina és considerat un valor fonamental
en este Centre. Les faltes i  sancions s'ajustaran al que establix la legislació
vigent i aquest Reglament.

Article 14. La neteja es considera un valor important en este Institut.

Article 15. La  convivència  en  l'Institut  ha  de  regir-se  per  una  relació  de
cortesia i consideració cap als altres.

Article 16. El treball  ben fet serà una exigència permanent en este institut.
Tots els dies hi ha deures i matèria d'estudi . L’alumnat haurà de crear-se un
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horari  de treball  diari  tant per a fer  els  exercicis  com per a sistematitzar  i
estudiar les diferents assignatures.

TÍTOL SEGON: DE LES NORMES BÀSIQUES

Article 17. ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE.
1. Durant l'horari escolar la porta del centre romandrà tancada, excepte en
l'horari següent: De 7:55 a 8:15, de 9:00 a 9:10, de 14:00 a 14:10 i de 14:50
a 15:05.

2. L'alumnat que arribe al centre després del tancament de la porta haurà de
romandre fora d’aquest fins a la següent hora d'obertura.

3. Levat  d'aquests  horaris,  les  eixides  o  entrades  només  es  permetran  si
estan justificades, per mitjà d'un escrit dels pares, davant d'un membre de
l'equip directiu o el professorat de guàrdia 

4. Quan un estudiant arribe tard al centre reiteradament s'informarà el seu
tutor, qui ho posarà en coneixement de son pare, mare o responsable legal. Si
l'estudiant  persistix  en  la  seua  actitud,  el  tutor  informarà  a  la  Prefectura
d'Estudis.

Article 18. FALTES D'ASSISTÈNCIA.
1. L'assistència  a  classe  constituïx  una  de  les  obligacions  bàsiques  de
l'alumnat.

2. La puntualitat en el compliment de les activitats del Centre és obligació de
tots.

3. No es permetran retards en l'entrada superiors als cinc minuts.

4. El professorat passarà llista diàriament i anotarà les faltes.

5. Els estudiants sol·licitaran la justificació de les absències o retards amb el
model oficial, que firmaran els pares o mares i l'acompanyaran d'una fotocòpia
del  DNI.  El  professorat  decidirà  si  una  falta  o  retard  està  justificada
convenientment.

6. El  tutor, quinzenalment,  enviarà  als  pares  un  llistat  de  faltes  i  retards
perquè aquests el tornen firmat.

7. Sense perjuí de les mesures educatives correctores que s'adopten davant
de les faltes d'assistència injustificades, el nombre màxim de faltes establit en
este Centre és del 15 % del total de classes de cada assignatura i curs. 

8. Quan un alumne supere eixe nombre de faltes no se li aplicarà l'avaluació
contínua.
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9. Cada  Departament  establirà  en  la  seua  programació  el  procediment
extraordinari d'avaluació per als alumnes/as que superen aquest màxim.

Article 19. DECISIONS COL·LECTIVES D'INASSISTÈNCIA A CLASSE
1. De conformitat amb en l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
Reguladora del Dret a l'Educació, segons la redacció donada per la disposició
final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, les decisions
col·lectives adoptades pels alumnes/as a partir  del  tercer curs de l'Educació
Secundària  Obligatòria,  respecte  a  la  inassistència  a  classe,  no  tindran  la
consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan aquestes
hagen  sigut  resultat  de  l'exercici  del  dret  de  reunió  i  siguen  comunicades
prèviament a la direcció del centre.

2. Les  decisions  col·lectives  d'inassistència  a  classe  adoptades  pels
alumnes/as hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares,
mares, tutors o tutores, en el cas que els alumnes/as siguen menors d'edat.

3. Les  decisions  col·lectives  d'inassistència  a  classe,  a  les  que  es  referix
l'apartat anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes,
de conformitat amb l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol,
Reguladora del Dret de Reunió.

4. L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna per
a no assistir  a classe implicarà l'exoneració  de qualsevol  responsabilitat  del
centre derivada de l'actuació de l'alumne o de l'alumna, tant amb la resta de
l'alumnat com respecte a terceres persones.

5. L'autorització del  pare,  mare,  tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna
haurà  d'omplir-se  d'acord  amb  el  model  establit  en  l'annex  II  del  present
Decret.

6. En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a
romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercir el
seu dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent, així com als
alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels seus
pares, mares, tutors o tutores.

7. Les decisions col·lectives de l’alumnat d'exercir el seu dret de reunió, que
impliquen la inassistència a classe i l'autorització dels pares, mares, tutors o
tutores d’aquests, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una
antelació mínima de cinc dies naturals.

8. Els centres docents comunicaran als pares, mares, tutors o tutores, amb
caràcter  previ,  les  decisions  col·lectives  adoptades  per  l’alumnat  respecte  a
l'exercici del dret de reunió.
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Article 20. OBERTURA I TANCAMENT DE LES AULES
1. L'alumnat  no  romandrà  ni  en  les  aules  ni  en  els  corredors  durant  els
esplais.

2. Durant els esplais l’alumnat romandrà en les zones destinades per a ells.
En cap cas podran eixir del centre a fumar ni obstaculitzar el tancament de la
porta de vehicles.

3. Quan els estudiants isquen de l'aula, durant les classes, ho hauran de fer
individualment.

4. Quan els  estudiants  hagen d'acudir  a  una aula  diferent  de  la  seua,  el
delegat recordarà al professor de la classe anterior que ha de tancar la porta.

Article 21. BIBLIOTECA
1. Estarà oberta de 9 a 13:10 hores i de 18 a 20:30 hores, sempre que hi
haja personal a càrrec d’aquesta, excepte les hores reservades a les activitats
d'animació a la lectura.

2. Els estudiants que s'absenten en hores de classe no podran romandre en
esta.

3. Es guardarà silenci.

4. No es pot menjar ni beure.

5. En la biblioteca hi ha llibres de consulta que no poden eixir de la sala i
altres que poden ser prestats pel professor de guàrdia.

6. Per al préstec de llibres és imprescindible aportar el carnet escolar.

7. El deteriorament d'un llibre pres en préstec és una falta lleu i l'estudiant
està obligat a substituir-lo per un altre en perfectes condicions d'ús. De no fer-
ho així, s'incorrerà en falta greu.

8. No es  permet  fer  anotacions,  subratllar  o  dibuixar  en  els  llibres  de  la
biblioteca.

9. El fet de no tornar un llibre dins del termini estipulat es considera falta
lleu. Si una vegada avisat, seguix sense tornar el llibre en un termini de tres
dies, incorrerà en falta greu.

10. Els ordinadors s'utilitzaran per a realitzar tasques acadèmiques i consultes
relacionades amb aquestes.

Article 22. CANTINA.
1. En els períodes de classe l'alumnat no podrà romandre en la cantina.
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2. Durant els esplais l'accés a la cantina es realitzarà pel pati.

3. No es pot jugar a les cartes o jocs semblants.

4. Els estudiants atendran les indicacions del professorat de guàrdia.

Article 23. BANYS
1. Els lavabos són llocs d'ús comú per tant s’ha d'extremar l'atenció per no
embrutar-los. Hem de deixar-los com ens agradaria trobar-los.

2. Durant els esplais l'accés als banys es realitzarà pel pati.

Article 24. SALA DE PROFESSORS
1. La sala de professors és d'ús exclusiu per al professorat.

2. L'alumnat del centre no ha de romandre en la sala de professors per cap
motiu.

3. El  professorat  atendrà  les  consultes  dels  membres  de  la  comunitat
educativa en els llocs habilitats.

Article 25. CONSERGERIA
1. La consergeria tindrà un ús bàsic per als conserges

2. Els aparells de reprografia instal·lats allí seran manipulats exclusivament
pels  conserges,  els  que  prestaran  el  servici  de  multicòpia  a  l'alumnat  i
professorat seguint les normes establides per la Direcció Del Centre.

Article 26. CORREDORS
1. Els corredors són llocs de pas, no es pot romandre en ells per a evitar
molèsties a les classes.

2. La  convivència  en  el  temps  intermedi  entre  classe  i  classe  ha  de
transcórrer sense pertorbar la normalitat del centre. No s'ha de jugar, cridar,
córrer,... en el Centre.

3. En absència d'un professor, es romandrà en l'aula respectiva fins l'arribada
del Professor de Guàrdia qui donarà les oportunes indicacions.

Article 27. SERVEI D'ORIENTACIÓ.
1. El Centre disposa d'un servei  d'orientació per a ajudar l'alumnat en els
temes d'aprenentatge.

2. És  possible  realitzar  consultes  sobre  eixides  professionals,  tècniques
d'estudi,... prèvia petició de cita.
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Article 28. PÀGINA WEB.
1. http://www.ieslaasuncion.org

2. El Centre disposa d'una pàgina Web, que serà un mecanisme fonamental
de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa, atés que
està en constant actualització i disposa de llistes de correu, comptes de correu
de cada grup i de cada departament.

3. En  eixa  pàgina  es  poden  consultar  notes,  faltes,  retards,  incidències
disciplinàries, horaris, notícies, convocatòries....

4. També  disposa  de  fotografies  actuals  i  antigues,  fòrums,  concursos,
enquestes a més de legislació educativa, criteris de promoció i avaluació del
centre, etc.

Article 29. NORMES DELS GRUPS.
1. En  cada  un  dels  grups  podrà  existir  un  decàleg  de  normes  i
responsabilitats elaborat i consensuat entre tots els seus integrants i coordinat
pel tutor, que constituirà el marc de convivència concret en l'aula.

2. Aquest decàleg no contradirà la legislació vigent ni aquest Reglament.

Article 30. AVALUACIONS I NOTES
1. A fi de garantir el dret a una avaluació objectiva del rendiment acadèmic
de  l'alumnat,  al  començament  de  cada  curs  acadèmic  els  Departaments
Didàctics  elaboraran  i  posaran  a  disposició  dels  membres  de  la  comunitat
escolar, per mitjà de còpia dipositada en la secretaria del Centre, les seues
Programacions Didàctiques.

2. L'alumnat tindrà dret a opinar en l'organització, a través del seu Delegat/a
i en coordinació amb el seu Tutor/a, sobre el calendari d'exàmens d'acord amb
la  Programació  Didàctica  dels  Departaments.  Serà  el  professor  de  cada
assignatura qui decidirà la data dels seus exàmens.

3. Per  a  l'alumnat  oficial  amb  assignatures  pendents,  els  Departaments,
coordinats  pel  Vicedirector  i  en  el  marc  de  la  Comissió  de  Coordinació
Pedagògica, fixaran els continguts, tipus de proves i el calendari per a la seua
recuperació.

4. L'alumnat té dret a veure els exàmens i la resta de proves d'avaluació una
vegada  corregits,  així  com  a  conéixer  els  criteris  d'avaluació  seguits  pel
professor.

5. Al llarg del curs hi haurà tres avaluacions i una final, que coincidirà amb la
tercera. L'alumnat podrà participar en la primera part d’aquestes per exposar o
sentir  assumptes  generals  del  grup  per  mitjà  de  la  seua  delegat  o  un
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comissionat.

6. Després de cada avaluació, l'alumnat rebrà un Butlletí de Notes amb les
qualificacions obtingudes. Aquest butlletí serà firmat pels pares o tutors legals i
tornaran el corresponent resguard al Tutor.

7. Després  de l'avaluació  final,  no  es  modificarà  cap nota  excepte  en  els
casos de reclamació formal.

8. No  es  repetirà  cap  examen  per  la  convocatòria  de  vaga  o  faltes
d'assistència injustificades individuals o col·lectives.

9. Si un estudiant copia en un examen el professor li posarà un 0 en la prova
i un comunicat de disciplina, a més de la possible aplicació d'altres mesures
disciplinàries.

Article 31. TELÈFONS MÒBILS.
1. Si  algun estudiant  té  connectat  un telèfon  mòbil  o  qualsevol  dispositiu
reproductor o semblant en l'interior de l'edifici, serà amonestat pel professorat
o personal no docent. El mateix ocorrerà si es trau eixe dispositiu, encara que
siga per a mirar l'hora.

2. El dispositiu serà requisat i depositat en Prefectura d'Estudis.

3. Serà tornat als pares el dia següent en presència de l'alumne/a.

4. Si l'estudiant es nega a entregar el mòbil haurà d'anar-se'n a casa fins que
decidisca amb la seua família entregar-lo.

5. En cas de pèrdua o sostracció d'estos dispositius, el centre no es fa 
responsable.

6. No es permet fer  gravacions d'altres membres de la comunitat escolar,
sense el seu permís.

Article 32. NETEJA.
La  neteja  del  centre  és  responsabilitat  de  tots  els  membres  de  la
comunitat escolar.

1. L'estudiant que embrute el centre serà représ pel professorat que el veja i
tindrà obligació de netejar el que embruta. Si persistix en la seua actitud o es
nega a netejar allò que s'ha embrutat s'elaborarà un comunicat d'incidències
que es comunicarà a Direcció d'Estudis i als seus pares.
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TÍTOL TERCER: De l'ALUMNAT

Article 33.

Pel que fa a drets i deures de l'alumnat així com en la qüestió d'infraccions,
faltes i sancions caldrà ajustar-se al que disposa la legislació vigent.

A.- DRETS.
Article 34. L'alumnat té dret a:

1. Rebre formació acadèmica.

2. Ser  tractat  respectuosament  pel  professorat,  personal  no  docent  i
companys/as.

3. Que se li respecte la seua llibertat de consciència i les seues conviccions
religioses, ètiques, filosòfiques i ideològiques.

4. La integritat i la dignitat personal, que implica:

a) El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personals.

b) El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral.

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

e) La disposició en el centre educatiu d'un ambient que fomente el
respecte,  l'estudi,  la  convivència,  la  solidaritat  i  la  camaraderia  entre  els
alumnes/as.

f)  La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de
conformitat amb la normativa vigent.

5. Manifestar lliurement les seues opinions, de manera individual i col·lectiva,
sense perjuí del respecte dels drets dels membres de la comunitat educativa i
d'acord amb els principis i drets constitucionals i dins dels límits establits per la
legislació vigent.

6. La valoració objectiva del seu rendiment escolar.

7. Sol·licitar  aclariments  i  presentar  reclamacions  contra  les  qualificacions
obtingudes.

8. Ser informats, a l'inici de cada curs, dels criteris d'avaluació, de qualificació
i de les proves a què seran sotmesos, d'acord amb els objectius i continguts de
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l'ensenyança en cada curs o període d'avaluació.

9. Disposar d'algun lloc on poder treballar, reunir-se, consultar llibres, etc.,
quan  no  tinguen  classe,  a  més  de  les  aules,  quan  les  disponibilitats
organitzatives del Centre ho permeten. Utilitzar la biblioteca, la sala d'actes i
altres  dependències  d'ús  comú sense  perjuí  de  la  regulació  que  del  dit  ús
s'establisca pels òrgans corresponents per a una òptima utilització d’aquestes.

10. Participar en el funcionament i en la vida del centre, de conformitat amb el
que disposen les normes vigents.

11. Triar com a representants a un delegat i subdelegat de grup i als seus
representants en el Consell Escolar.

12. Constituir-se i pertànyer a les associacions d'alumnes.

13. Associar-se una vegada acabada la seua relació amb el centre o al terme
de  la  seua  escolarització,  en  entitats  que  reunisquen  l’antic  alumnat  i
col·laborar a través d'elles en el desenrotllament de les activitats del centre.

14. L’alumnat té dret a ser informat pels seus representants en els òrgans de
participació  en  què  estiguen  representats  i  per  part  de  les  associacions
d'alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del centre com sobre aquelles que
afecten altres centres docents i al sistema educatiu en general.

15. Desenrotllar la seua activitat acadèmica en condicions adients de seguretat
i higiene.

16. Disposar de les  dependències del  Centre en un correcte estat,  tant les
docents com les esportives, recreatives i higièniques, i disposar de la suficient
dotació de material pedagògic i la resta de servicis complementaris, quan les
possibilitats econòmiques i organitzatives del Centre ho permeten.

17. Reunir-se en l'institut i a ser informat de totes les qüestions referides al
Centre  a  través  dels  seus  representants,  sempre  que  respecten  les
instal·lacions i el normal desenrotllament de les classes.

18. Els alumnes o els seus tutors, quan els alumnes o alumnes siguen menors
d'edat, tenen dret a ser informats, abans de la recollida de les seues dades, de
la destinació de les dades personals sol·licitades pel centre, de la finalitat amb
la qual seran tractats, del seu dret d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació i
de la ubicació en la qual  podran exercitar-ho,  en els  termes indicats  en la
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

19. Rebre  les  ajudes  i  suports  precisos  per  a  compensar  les  carències  i
desavantatges  de  tipus  personal,  familiar,  econòmic,  social  i  cultural,
especialment en el cas de presentar necessitats educatives especials.

20. Conéixer el que disposa el present Reglament de Règim Interior.
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B.- DEURES

Article 35. L'estudi  i  el  seguiment  atent  de  la  classe  constituïxen  un deure
bàsic de l'alumnat. Aquest deure s'estén a les obligacions següents:

1. Respectar el dret a l'estudi dels altres companys.

2. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques així com la dignitat, integritat i la intimitat de tots els membres de
la comunitat escolar.

3. No  discriminar  cap  membre  de  la  comunitat  educativa  per  raó  de
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

4. Participar en les activitats acordades en el calendari escolar.

5. Respectar els horaris establits.

6. Assistir a classe diàriament i amb puntualitat.

7. Justificar  adequadament  les  seues  absències  o  retards  per  mitjà  de
l'imprés  elaborat  a  este  efecte  per  Prefectura  d'Estudis  i  al  que  s'afegirà
fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor de l'estudiant, en el termini de tres
dies des de la data d'incorporació.

8. Portar  els  llibres  i  materials  didàctics  necessaris,  que  encarregue  el
professorat.

9. Realitzar els treballs encarregats pel professorat

10. Seguir les instruccions i orientacions del professorat quant a l'aprenentatge
i comportament en el centre.

11. Tindre  una  actitud  activa,  participativa  i  atenta  en  classe  sense
interrompre ni alterar el funcionament normal de les classes.

12. Realitzar  l'esforç  necessari  en  funció  de  la  seua  capacitat,  per  a
comprendre  i  assimilar  els  continguts  de  les  distintes  àrees,  assignatures  i
mòduls.

13. Atendre a les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a
traure el màxim rendiment.

14. Mantindre l'orde en els canvis de classe i evitar abandonar les aules sense
motiu justificat.

15. Respectar  i  utilitzar  correctament  els  béns,  mobles  i  instal·lacions  del
Centre, així com els béns de les altres persones de la comunitat escolar.
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16. Romandre en l'Institut durant les hores de classe, inclús en absència del
professorat  llevat  d’autorització  escrita  dels  pares  i  previ  coneixement  del
professorat de guàrdia. Per tant, l'estudiant no haurà d'absentar-se de l'Institut
en hores lectives, inclosos els esplais, sense autorització expressa.

17. Respectar les classes d'Educació Física i els espais on s'impartixen.

18. Comportar-se correctament en aules, corredors i la resta de dependències
del Centre.

19. Reparar  els  desperfectes  causats  d'acord  amb  els  procediments  que
establisca  Direcció  d'Estudis  o  el  Consell  Escolar.  Els  pares  i  mares  són
responsables subsidiaris dels seus fills/as.

20. Mantindre netes les dependències del centre.

21. Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els centres docents,
considerant expressament la prohibició de fumar, portar i  consumir begudes
alcohòliques, estupefaents i psicòtrops.

22. Abstindre's de menjar o beure en el recinte escolar, excepte el pati i la
cantina.

23. No mastegar xiclet en les classes.

24. Portar amb si el carnet escolar i mostrar-lo si li'l demana un membre del
professorat o personal no docent per a acreditar la seua identitat.

25. Vestir adequadament i no utilitzar barrets, gorres, passamuntanyes, etc, ni
qualsevol peça de roba que impedisca la seua identificació.

26. No córrer o cridar en les dependències del centre.

27. Evitar  fer  ostentació  de  símbols  o  actituds  que  puguen  ser  ofensius  o
provocatius per als membres de la comunitat educativa o que impedisquen el
normal desenrotllament de les activitats acadèmiques o extraescolars.

28. Abstindre's de facilitar l'entrada al centre a persones alienes al mateix.

29. Tornar  els  resguards  dels  butlletins  als  tutors  en  un  temps  que  no
sobrepasse una setmana des de la data d'entrega.

30. Mantindre desconnectats els telèfons mòbils, mp3 o aparells reproductors
de so o imatge en l'interior de l'edifici de l'institut.

31. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre.

32. Participar i col·laborar activament amb la resta de la comunitat educativa
per a afavorir el millor exercici de l'ensenyança, de la tutoria i orientació i de la
convivència en el centre.

33. Propiciar un ambient respectuós de convivència.
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34. Responsabilitzar-se  de  les  comunicacions  que  s'establisquen  entre  la
família i el centre educatiu, i viceversa.

35. Els  alumnes  i  les  alumnes  tenen  el  deure  de  respectar  les  normes
d'organització, convivència i disciplina del centre educatiu.

36. Conéixer i complir el Reglament de Règim Interior.

C.- DISCIPLINA I SANCIONS.

Article 36. La tasca educativa del Centre ha d'estar presidida per la disciplina
interna, inspirada en els principis de mútua comprensió, respecte, participació i
col·laboració.  En  això  ha  d'estar  compromés  l'alumnat,  el  professorat,  els
pares, les mares i el personal no docent.

Article 37.

LA MEDIACIÓ

1. La mediació és un mètode per resoldre disputes i conflictes. És un procés
voluntari en què es brinda l'oportunitat  a dos persones en conflicte perquè es
reunisquen amb una tercera neutral (mediador) per a parlar del seu problema i
intentar  arribar  a  un  acord.  La  mediació  exigix  honestedat,  franquesa  i
confidencialitat.

2. El  mediador  és  neutral,  no  tracta  d'afavorir  enlloc,  no  enjudicia.  Ha
d'empatitzar  amb les  parts  per  mitjà  de l'escolta  activa,  crear  un clima de
confiança, ser pacient i estar disposat ajudar a les dos parts.

3. Conflictes típics que es resolen en mediació:

-Disputes entre l'alumnat: insults amenaces, sembrar rumors danyosos, males
relacions o relacions que s'han deteriorat.

-Conflicte entre professors i alumnat.

-Problemes  entre  membres  adults:  professorat,  amb les  famílies,  o  amb el
personal no docent.

4. La mediació seguix una sèrie de fases en què es promou la comunicació i
l'enteniment entre les parts del conflicte. Enriquix la utilització del reglament
disciplinari  del  centre,  oferint  alternatives  a  través  del  diàleg,  i  evitant  la
pèrdua de relacions interessants i la vivència de sentiments de desacord que
influïsquen negativament en el procés educatiu.

5. Una vegada aconseguit un acord entre les parts, s'elaborarà un document
en què quede constància d’aquest i que comprometrà al seu compliment.
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Article 38. Serà  sancionable  tot  acte  en  què  s'incomplisquen  els  principis
bàsics, normes i obligacions emanades d'aquest Reglament.

Article 39. La disciplina i  sancions de l'alumnat s'ajustarà al que establix la
legislació vigent i en aquest reglament.

Article 40. Podran  ser  objecte  de  mesures  correctores  o  disciplinàries  les
conductes tipificades en la legislació vigent que siguen realitzades pels alumnes
i  les  alumnes  dins  del  recinte  escolar  o  durant  la  realització  d'activitats
complementàries i extraescolars.

Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds que,
encara  que  dutes  a  terme  fora  del  recinte  escolar,  estiguen  motivades  o
directament relacionades amb la vida escolar i  afecten algun membre de la
comunitat educativa. Tot això sense perjuí de l'obligació, si és el cas, d'informar
a les autoritats competents les dites conductes.

Article 41. AULES DE CONVIVÈNCIA

1. En  l'institut  es  crearà  una  aula  de  convivència,  quan  les  possibilitats
d'espai i organitzatives ho permeten.

2. Aquesta  aula  s’utilitzarà  per  al  tractament  puntual  i  individualitzat  de
l'alumnat que, com a conseqüència de la imposició d'una sanció es veja privat
del seu dret a participar en el normal desenrotllament de les activitats lectives.

3. En l’aula de convivència s'afavorirà un procés de reflexió per part de cada
alumne o alumna que siga atés en les mateixes sobre les circumstàncies que hi
han motivat la seua presència. 

4. Quan un professor envie a un alumne a aquesta aula ho farà amb un
informe sobre la causa de la seua decisió. Quan acabe la classe cridarà als
pares per telèfon, deixant constància en el llibre de registre d'esta conversació
telefònica.

5. Tots els departaments elaboraran materials  perquè els  alumnes puguen
treballar  en  l'aula  de  convivència,  adaptats  a  cada  un  dels  nivells.  Estos
materials estaran en l'aula a disposició del professor encarregat de la mateixa.

6. El professor assignat a l'aula de convivència garantirà la realització de les
activitats  formatives  que  encarregue  el  professor  de  la  matèria  que
corresponga alhora que l'alumne estiga allí. També vetlarà perquè realitze les
activitats que pot determinar el tutor, l'equip docent que atén l'alumne o l'equip
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directiu, a més, anotarà en el llibre de registre totes les dades relatives als
alumnes enviats.

Article 42. Les  mesures  correctores  i  disciplinàries  que  s'apliquen  per
l'incompliment  de les  normes de convivència  tindran un caràcter  educatiu  i
rehabilitador, garantiran  el  respecte  als  drets  dels  alumnes  i  les  alumnes  i
procuraran la millora en les relacions de convivència de tots els membres de la
comunitat educativa.

Article 43. En cap cas, l’alumnat podrà ser privat de l'exercici del seu dret a
l'educació, ni en el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat.

Article 44. No  podran  imposar-se  mesures  educatives  correctores  ni
disciplinàries  que  siguen  contràries  a  la  dignitat  ni  a  la  integritat  física,
psicològica o moral dels alumnes i les alumnes.

Article 45. La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries
respectarà  la  proporcionalitat  amb  la  conducta  de  l'alumnat  i  haurà  de
contribuir a la millora del procés educatiu.

Article 46. Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta,
hauran  de  comunicar-se  a  l'autoritat  judicial.  Tot  això  sense  perjuí  que  es
prenguen les mesures cautelars oportunes.

Article 47. REPARACIÓ DE DANYS MATERIALS
1. Els  alumnes  que,  individual  o  col·lectivament,  causen  de  forma
intencionada o per negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic
(inclòs el programari) o qualsevol material del centre, així com als béns dels
membres de la comunitat educativa, quedaran obligats a reparar el dany causat
o fer-se càrrec del cost econòmic de la seua reparació o restabliment.

2. Els alumnes que sostragueren béns en el centre hauran de restituir  els
béns sostrets, o reparar econòmicament el valor d'estos.

3. Els pares o tutors seran responsables civils en els termes previstos per la
legislació  vigent,  en  relació  al  que  disposen  els  apartats  1  i  2  del  present
article.

4. La  reparació  econòmica  del  dany  causat  no  serà  eximent  del  possible
expedient disciplinari per l'actuació comesa.
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5. La direcció del centre comunicarà als pares o tutors l'import que han de
pagar. Si  no  satisfan  la  quantitat  estipulada  en  un  termini  de  cinc  dies  la
direcció del centre comunicarà a la Direcció Territorial competent en matèria
d'educació els fets arreplegats en els apartats i i ii del present article perquè
inicie l'oportú expedient de reintegrament.

Article 48. S'establixen dos tipus de faltes per a l'alumnat:
Conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  educatiu  i
Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Article 49. Quant a la tipificació, mesures educatives correctores i disciplinàries
s'aplicarà el que establix la legislació vigent.

Article 50. TASQUES EDUCADORES.
D'acord amb allò que s'ha exposat en l'apartat g de l'article 36 i en l'apartat 2
de  l'article  43  del  Decret  39/2008,  el  Centre  ha  establit  els  següents
mecanismes per a l'aplicació de la sanció que suposa la realització de tasques
educadores per part dels alumnes en horari no lectiu:

1. El nostre Centre té entre els seus objectius educar els nostres jóvens en
valors,  i  en   un  intent  de  buscar  solucions  pràctiques  i  efectives  als
comportaments  negatius  de  l'alumnat  i  com  a  possible  substitució  de  les
sancions  de  caràcter  únicament  punitiu,  es  planteja  la  possibilitat  que  els
alumnes realitzen tasques de tipus social en benefici de la Comunitat Educativa.
No obstant això, quan la falta realitzada supose un gasto per al Centre estos
treballs comunitaris no eximiran de la seua restitució.

2. Estos servicis tenen com a objectiu ser exemplaritzants i educatius ja que
el  transgressor  de  les  normes  es  veu  obligat  a  corregir  el  mal  causat
personalment, de manera que:

a) Prenga consciència de la seua conducta.

b) Repare el mal amb el seu propi esforç.

c) No desvie cap a la seua família la seua pròpia responsabilitat.
(“Jo destrosse, la meua família paga, no passa res”)

d) Evite l'expulsió temporal com a sanció última, que en si mateixa no és
reparadora del dany causat, i al contrari en algunes ocasions és l’objectiu que
l'alumne perseguix (no assistir a classe).

3. Per a aconseguir mantindre i fomentar un excel·lent clima de convivència
entre les famílies i el nostre Centre Educatiu sol·licitarem l'autorització expressa
del pare, mare o tutors legals per a l'aplicació d'aquestes mesures, que no
busquen  una  altra  finalitat  que  fer  dels  nostres  alumnes  uns  ciutadans
responsables i respectables.
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4. La Direcció Del  Centre establirà les  tasques educadores imposades i  la
seua duració.

5. Tres parts d'incidències poden donar lloc a l'aplicació d'este procediment.

6. La Direcció Del Centre estudiarà cada cas i determinarà el treball que s'ha
de dur a terme, i que en cap cas atemptarà contra la dignitat de la persona.

7. Entre les tasques susceptibles de realitzar es troben les següents:

-Ordenar els pupitres quan acaben les classes.

-Col·laborar en la neteja d'encerats i suros.

-Agranar el pati.

-Ajudar a la preparació de tasques extraescolars.

-Realitzar una exposició en l'aula relacionada amb la falta comesa.

-Ajudar els conserges.

-Altres tasques que determine la Junta de Convivència.

8. Tant l'alumne/a com els seus representants legals seran informats de la
resolució adoptada i hauran de donar el seu consentiment per escrit. En el cas
que no s'accepte la proposta es complirà la sanció imposada en l'expedient
disciplinari.

9. El no compliment de les tasques educadores establides es considerarà com
una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre.

D.- DELEGATS/AS.
Article 51. Cada grup d'estudiants triarà , per sufragi directe i secret, durant el
primer mes del curs escolar, un delegat/da de grup i un subdelegat/da, que
substituirà al delegat en cas d'absència i el recolzarà en les seues funcions. Les
eleccions de delegats seran organitzades i convocades pel Cap d'Estudis, en
col·laboració amb els tutors dels grups i els representants de l'alumnat en el
Consell Escolar.

Article 52. Correspon als delegats de grup:
1. Exposar al seu tutor els suggeriments i reclamacions del seu grup, sent
portaveu  davant  dels  seus  companys  de  les  decisions  que  els  afecten,  i
representant del mateix ant el professorat.

2. Propiciar la convivència entre els companys del seu grup.

3. Donar compte al tutor o a qualsevol membre de la Junta Directiva de les
deficiències  observades  en el  material  de l'aula,  a  fi  de procedir  a  la  seua

Pàgina 17



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

------------------------

Institut d’Ensenyament Secundari.
“L’Assumpció de la Ntra.

Sra.”

C/Teulada 2, 03203 Elche
 966 91 22 35

03005094@gva.es

www.ieslaasuncion.org

reparació.

4. Assistir a les reunions a què se li convoque.

5. Assistir a les reunions del Consell  de Delegats i  participar en les seues
deliberacions.

6. Exposar, junt amb el subdelegat de grup, davant de la Junta Avaluadora i
prèviament a cada avaluació, aquells assumptes que el curs considere que han
de ser coneguts pel professorat.

7. Sol·licitar informació i col·laborar en l'elaboració del calendari d'exàmens i
altres tipus d'activitats.

8. Presentar  les  reclamacions  oportunes  en  els  casos  d'abandó  o
incompliment  de  les  funcions  docents  per  part  de  qualsevol  component  del
Centre.

9. Consultar  i  reclamar  sobre  la  valoració  de  l'aprofitament  acadèmic  de
l'alumnat.

10. Sol·licitar aclariments sobre les decisions que afecten el grup.

11. Col·laborar amb el professorat en les necessitats docents.

Article 53. . El càrrec de delegat es pot perdre pels supòsits següents:
1. Quan així ho determine la mitat més un de l'alumnat del grup, amb un
informe previ raonat dirigit al tutor.

2. Quan  aquest/a  siga  objecte  d'alguna  sanció.  L'òrgan  competent  per  a
decidir la substitució del Delegat en este cas és la Direcció Del Centre, oït el
grup afectat.

3. A petició pròpia.

4. Quan  cessament  el  Delegat  per  qualsevol  motiu,  se  celebraran  noves
eleccions en el grup corresponent.

E.- CONSELL DE DELEGATS.
Article 54. En  l'Institut  existirà  un  Consell  de  Delegats  integrat  per
representants de l'alumnat dels distints grups i pels representants de l'alumnat
en el Consell Escolar.

Article 55. El Consell de Delegats podrà reunir-se en ple quan la naturalesa
dels temes per tractar així ho aconselle. També podran reunir-se els membres
corresponents  a  cada  un  dels  dos  torns,  Diürn  i  Nocturn.  Sempre  que  les
resolucions que s'adopten per este últim procediment afecten només aquest
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torn,  s'entendrà  que  tenen  la  mateixa  validesa  que  si  foren  adoptades  pel
Consell de Delegats en ple.

Article 56. El Consell de Delegats té les funcions següents:
1. Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del Projecte Educatiu
de l'Institut.

2. Informar  els  representants  de  l'alumnat  en  el  Consell  Escolar  dels
problemes de cada grup o curs.

3. Rebre informació dels representants de l'alumnat en el Consell sobre els
temes tractats i de les Confederacions, Federacions Estudiantils i Organitzacions
Juvenils legalment constituïdes.

4. Elaborar  informes  per  al  Consell  Escolar  a  iniciativa  pròpia  o  a  petició
d'aquest.

5. Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Interior, dins de
l'àmbit de la seua competència.

6. Informar els estudiants de les activitats del dit Consell.

7. Formular propostes de criteris per a l'elaboració dels horaris d'activitats
docents i extraescolars.

8. Debatre els assumptes a tractar pel Consell Escolar en l'àmbit de la seua
competència i elevar propostes de resolució als seus representants en aquest.

Article 57. Quan ho sol·licite,  el  Consell  de Delegats,  en ple o en comissió,
haurà de ser oït pels Òrgans de Govern de l'Institut, en els assumptes que, per
la seua índole, requerisquen la seua audiència i especialment pel que fa a:
1. Celebració de proves i exàmens.

2. Establiment  i  exercici  d'activitats  culturals,  recreatives  i  esportives  en
l'Institut.

3. Presentació de reclamacions en els casos d'abandó o incompliment de les
tasques educatives per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.

4. Al·legacions i reclamacions sobre l'objectivitat i eficàcia en la valoració del
rendiment acadèmic de l'alumnat.

5. Proposta de sancions a l'alumnat per la comissió de faltes que incloguen la
incoació d'expedient.

6. Llibres i material didàctic la utilització del qual siga declarada obligatòria
per part del professorat.

7. Altres actuacions i decisions que afecten de manera específic a l'alumnat.
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Article 58. Els  membres  del  Consell  de  Delegats,  en  exercici  de  les  seues
funcions, tindran dret a conéixer les resolucions del Consell Escolar i qualsevol
altra documentació administrativa de l'Institut, excepte aquella la difusió de la
qual  poguera  afectar  el  dret  a  la  intimitat  de  les  persones  o  al  normal
desenrotllament de les activitats del Centre.

Article 59. La Prefectura d'Estudis  facilitarà al  Consell  de Delegats  un espai
adequat  perquè  puga  celebrar  les  seues  reunions  i  els  mitjans  materials
necessaris per al seu funcionament correcte.

F.- ACTIVITATS COMPLEMETARIES I EXTRAESCOLARS
Article 60. L'oferta  educativa  del  Centre  es  complementarà  amb  altres
activitats  que  permeten  als  membres  de  la  comunitat  escolar  (alumnat,
professorat,  pares/mares,  tutors/as,  etc.)  altres  experiències  que
contribuïsquen a una adequada educació en hàbits i  a la utilització de l'oci,
adquirint  valors  i  actituds  imprescindibles  per  a  una  convivència  pacífica,
tolerant i democràtica.

Article 61. ViceDirecció  i  Prefectura  d'Estudis  del  Centre  coordinaran  les
activitats extraescolars, establint les vies de col·laboració a través dels Caps
dels Departaments Didàctics, Tutors i Professors organitzadors, així com amb la
Junta de Delegats d'Alumnes, o individualment si el cas ho requerira.

Article 62. Cada  Departament  Didàctic  preveurà  les  seues  activitats
complementàries i extraescolars i les plasmarà en la seua Programació Anual,
les  quals  seran  aprovades  pel  Consell  Escolar  a  l'inici  del  curs,  dins  de  la
Programació General Anual (P.G.A.)
En estes activitats hauran d'especificar-se:

Tipus d'activitat.
Objectius d’aquesta.
Grup d'alumnes/as a què es dirigix.
Departament encarregat de la mateixa.
Dates aproximades.

Article 63. Les  activitats  no  especificades,  i  no  proposades  en  el  moment
d'aprovar la P.G.A., quedaran pendents d'aprovació fins que este requisit siga
complit, el Consell Escolar haurà de revisar-les al principi de cada trimestre.

Article 64. DISTRIBUCIÓ DE LES EIXIDES:
1. No oferir-se més d'una eixida de 3 o més dies per a un mateix curs.

2. La  distribució  d'activitats  realitzades  en  els  diferents  nivells  ha  de  ser
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equilibrada i repartida al llarg del curs, per trimestres i grups.

3. No podran plantejar-se activitats extraescolars a partir de l'1 de maig i fins
que s'hagen realitzat la totalitat dels exàmens del tercer trimestre.

Article 65. INFORMACIÓ SOBRE LES EIXIDES:
1. Totes les activitats s'hauran d'organitzar (transport,  autoritzacions, etc.)
amb quinze dies d'antelació.

2. S'haurà d'informar través  del  tauler  d'anuncis  de l'activitat  programada
amb suficient  antelació  i  s'haurà  de  tindre  el  consentiment  del  professorat
afectat en altres matèries.

3. La Prefectura d'Estudis i els professors d'altres matèries hauran de tindre
amb  almenys  48  hores  d'antelació  la  llista  d'alumnes/as  i  professors
participants en l'activitat.

4. La  informació  als  pares  serà  canalitzada  a  través  dels  professors
organitzadors  de  l'activitat,  encarregant-se  d'arreplegar  les  autoritzacions  i
tindran constantment informada la Prefectura d'Estudis de cada un dels passos
que es donen en l'organització i el control de l'activitat.

Article 66. Si en una eixida programada la participació és de dos terços o més
del grup a què va dirigida se suspendran les classes d'este grup. Si participen
alumnes d'un grup en què no es complisca l'esmentada condició, les classes
continuaran amb normalitat i l’alumnat participant recuperarà la matèria pel
seu  compte.  Quan  els  pares  no  autoritzen  la  participació  dels  seus  fills  en
l'activitat  aquestos,  assistiran  obligatòriament  a  classe  amb normalitat,  i  si
aquestes se suspenen seran atesos pel professorat de guàrdia. 

Article 67. En les eixides fora del centre, l'alumnat serà acompanyat per un
professor/a, pare o mare per cada 15 estudiants o fracció. L'orde de preferència
serà:

1.- Professorat que organitza l'activitat.
2.- Professorat dels alumnes participants.
3.- Professorat pertanyent al Departament organitzador. 
4.- Un altre Professorat del Centre.
5.- Pare/mare d'alumne/a.

Article 68. Qualsevol  viatge que incloga pernoctació haurà de comptar amb
l'aprovació explícita del Consell Escolar, si no està inclosa en la PGA. Per a això
els professors organitzadors presentaran el  projecte de viatge amb suficient
antelació per al seu estudi i aprovació, si és el cas, per part dels membres del
Consell. Així mateix, es convocarà una reunió informativa amb els pares, mares
o tutors legals de els alumnes i les alumnes participants.
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Article 69. Les  activitats  extraescolars  i  escolars  que  s'organitzen  com  a
complement de classe, que tinguen lloc exclusivament dins de l'horari lectiu,
seran considerades obligatòries per a tota la comunitat escolar.

Article 70. Les activitats extraescolars que se celebren en hores diferents de
les lectives (Cineclub, teatre,...) seran voluntàries per a tots els membres de la
comunitat educativa.

Article 71. Els  menors  d'edat  que  vullguen  realitzar  una  activitat  fora  del
recinte de l'Institut hauran de comptar amb la corresponent autorització escrita
del pare, mare o tutor legal.

Article 72. L'alumnat que aporte una quantitat de diners en concepte de senyal
per a la reserva de plaça en un viatge i decidisca no realitzar-lo, no tindrà dret
a la devolució de l'esmentada quantitat.

Article 73. Si un estudiant està sancionat amb la no participació en activitats
extraescolars no podrà realitzar cap viatge. Si ha avançat un senyal monetària
no serà tornada.

Article 74. El professorat que organitze una activitat extraescolar, que es 
realitze fora del Centre, podrà decidir l'exclusió d'un alumne d’aquesta, quan 
consideren que eixe alumne pot causar problemes en l'activitat. Per a això 
tindran en compte el coneixement que tinguen de l'alumne, l'experiència en 
altres eixides i els parts de disciplina impostos.

Article 75. La decisió final correspon als professors organitzadors de l'activitat.

Article 76. L'alumnat, que en el transcurs d'un viatge o activitat, realitze algun
acte greu a juí  del  professorat responsable,  serà exclòs de la mateixa i  no
tindrà dret a reclamar cap quantitat pagada. Els gastos ocasionats per la seua
tornada a casa seran abonats pels seus pares o tutors legals.

G-. PRÀCTICA I RECEPCIÓ DE LES COMUNICACIONS
Article 77. Les  notificacions  de  les  resolucions  i  actes  administratius  a
l’alumnat  i  les  famílies  en  l'àmbit  dels  centres  docents  públics  haurà  de
realitzar-se  d'acord  amb  la  Llei  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions
Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú;  qualsevol  altre  tipus  de
comunicació  es  podrà  notificar  per  altres  mitjans,  en  els  termes  que  es
determinen reglamentàriament.

Article 78. L’alumnat o els seus tutors legals, en cas de ser menors d'edat,
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estan obligats a facilitar, a l'inici del curs o en el moment de la incorporació a
un centre docent, l'adreça postal del seu domicili, el correu electrònic i telèfon,
a fi  de ser notificades, si és el cas, les comunicacions relacionades amb les
conductes que alteren la convivència escolar.

Article 79.  Els canvis que es produïsquen al llarg del curs escolar de l'adreça
postal del domicili, així com de l'adreça electrònica, hauran de ser comunicades
al centre en el moment en què es facen efectius.

Article 80. Web família.
1. La web famílies serà un instrument més a l'hora de facilitar informació als 
pares dels alumnes i un vehicle de comunicació entre estos i els professors.

2. Les famílies han de tindre en compte que no és un sistema de missatgeria 
instantània: els missatges no es responen de forma immediata.

3. Cada professor, segons el seu horari, establirà el temps destinat a 
contestar missatges i el mitjà que considere més oportú per a això.

4. Encara que es justifiquen les faltes per la web família, l'alumne ha de 
justificar-les pel procediment habitual (imprés i fotocòpia del DNI de la persona
que firma), a cada professor.

5. La comunicació per mitjà de la web no ha de suplir les entrevistes amb els 
professors, en la seua hora setmanal d'atenció a pares.
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TÍTOL QUART: DEL PROFESSORAT

Els drets i deures del Professorat estan arreplegats en la legislació vigent, fent
menció especial de:

A.- DRETS

Article 81. El professorat té dret a:
1. Ser respectat, rebre un tractament adequat i ser valorat per la comunitat
educativa, i per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions.

2. A rebre la col·laboració necessària per part dels pares (en la realització de
les  tasques  escolars  a  casa,  control  d'assistència  a  classe,  assistència  a
tutories, informació necessària per a l'adequada atenció de l'alumne o alumna)
per a poder proporcionar un adequat clima de convivència escolar i facilitar una
educació integral per als seus fills/as.

3. Impartir la docència amb les normes i els horaris establits per la llei, en el
marc de la llibertat d'expressió i de càtedra que reconeix la Constitució.

4. Celebrar  reunions  tenint  en  compte  que  no  afecte  el  normal
desenrotllament de les classes.

5. Participar amb veu i vot en les sessions de Claustre i la resta de reunions a
què legalment li corresponga assistir, així com a fer ús del dret d'associació,
reunió i informació en tot allò que li concernisca.

6. Elegir i ser elegit per al Consell escolar.

7. Utilitzar  les  instal·lacions,  material  i  servicis  del  Centre  per  a  la  major
eficàcia de la seua tasca docent, així com disposar dels mitjans i instruments
didàctics adequats que garantisquen la dita eficàcia.

8. Ser  tractat  respectuosament  pels  tots  els  membres  de  la  comunitat
educativa en la seua tasca docent així com en la seua llibertat de consciència,
integritat i dignitat personal.

9. Tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre
un  adequat  clima  de  convivència  durant  les  classes  assegurant  el
desenrotllament de la funció docent i  discent,  així  com durant les activitats
complementàries i extraescolars, segons el procediment que s'establisca en el
reglament de règim interior del centre.

10. Exercir les competències que en l'àmbit de la convivència escolar li  són
atribuïdes en el Decret 39/2008 i la resta de la normativa vigent.

11. Rebre l'ajuda i col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la
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convivència en el centre.

12. Participar  en  l'elaboració  de  les  normes  de  convivència  del  centre,
directament o a través dels seus representants en els òrgans col·legiats del
centre.

13. Expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així
com a realitzar propostes per a millorar-lo.

14. Rebre,  per  part  de  l'administració,  els  plans  de  formació  previstos  en
l'article 14.2 d’aquest Decret, així com la formació permanent en els termes
establits en l'article 102 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

15. Tindre la consideració d'autoritat pública, en l'exercici de la funció docent,
als efectes del que disposa el present Decret.

16. La  defensa  jurídica  i  protecció  de  l'administració  Pública  en  els
procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional, com a
conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els
termes establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat.

17. Conéixer  el  projecte  educatiu  del  centre  i  el  seu  reglament  de  règim
interior.

B.- DEURES

Article 82. Els deures del professorat són:
1. Assistir a classe amb puntualitat i  justificar degudament les absències i
retards.

2. Exercir  les  seues  funcions  docents  amb  rigor  d'acord  amb  les
programacions i normes elaborades pel Departament Didàctic o la programació
alternativa pròpia i a la resta de la legislació vigent.

3. Tractar respectuosament tots els membres de la comunitat educativa.

4. Estar  present  i  participar  en  les  reunions  de  Claustre,  Avaluacions  i
Departaments, i en quants actes acadèmics li'ls convoque reglamentàriament,
respectant i complint els acords adoptats en ells.

5. Tancar la seua aula a l'eixir d'ella quan acabe la seua classe, abans dels
esplais, sense deixar cap estudiant dins.

6. Mantindre la disciplina acadèmica. Respecte d'això, i com a responsable de
la classe, ha d'amonestar i, si és el cas, remetre a Prefectura d'Estudis faltes
com:  retards  reiterats,  actitud  negativa,  displicent  o  irrespectuosa,  falta
d'atenció manifesta a les seues explicacions, inobservança de les normes de
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treball i comportament, etc.

7. Controlar les faltes d'assistència seguint el procediment següent:

1º.-  Passarà  llista  diàriament  i  les  faltes  s'anotaran  en  el  comunicat
corresponent.

2º.- Cada professor/a introduirà les faltes corresponents a la seua assignatura
en el Programa Informàtic de Gestió.

3º.- Quan un mateix estudiant persistisca en les faltes d'assistència i acumule
dos o més comunicats als pares, passarà directament a Prefectura d'Estudis,
des d'on s'iniciarà el procés acordat per la Comissió de disciplina del Consell
Escolar  per  a  estos  casos.  A  partir  d'este  moment  qualsevol  falta  d'este
estudiant ha de ser comunicada amb urgència a direcció.

8. Realitzar els treballs relatius a càrrec seu.

9. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques així com la dignitat, integritat i la intimitat de tots els membres de
la comunitat escolar.

10. No  discriminar  cap  membre  de  la  comunitat  educativa  per  raó  de
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

11. Participar en les activitats acordades en el calendari escolar.

12. Respectar els horaris establits.

13. Comunicar el seu retard o absència amb anterioritat, quan siga possible,
procurant, en la mesura que siga possible, prescriure activitats per a l'alumnat
afectat per la seua absència.

14. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre.

15. Participar i col·laborar activament amb la resta de la comunitat educativa
per a afavorir el millor exercici de l'ensenyança, de la tutoria i orientació i de la
convivència en el centre.

16. Propiciar un ambient de convivència respectuosa i respectar el dret de tots
perquè no siga pertorbada l'activitat normal en les aules.

17. Fomentar  un  clima  de  convivència  en  l'aula  i  durant  les  activitats
complementàries  i  extraescolars,  que  permeten  el  bon  desenrotllament  del
procés d'ensenyança–aprenentatge.

18. Informar les famílies i alumnes de les normes de convivència establides en
el centre, dels incompliments d'aquestes per part dels seus fills/as, així com de
les mesures educatives correctores imposades.

19. Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació que es
dispose  sobre  les  circumstàncies  personals  i  familiars  dels  alumnes,  sense
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perjuí  de l'obligació de comunicar a l'autoritat  competent les circumstàncies
que puguen implicar l'incompliment dels deures i responsabilitats establits per
la normativa de protecció de menors.

20. Informar  els  responsables  del  centre  de  les  situacions  familiars  que
pogueren afectar l'alumne.

21. Guardar  reserva  i  sigil  professional  sobre  els  continguts  de  les  proves
parcials o finals, ordinàries i extraordinàries programades pels centres docents i
de les planificades per l'administració Educativa.

22. Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació
en el procés d'ensenyança-aprenentatge.

23. Utilitzar  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  a  fins
estrictament educatius.

24. Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i en
particular complir i fer complir el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.

25. Complir i fer complir les normes recollides en aquest reglament.

26. Tots els altres deures que li reconega la legislació vigent.

C.- EL TUTOR
Article 83. Cada grup estarà a càrrec d'un professor/a tutor/a, proposat per la
Direcció  Del  Centre,  les  funcions  de  la  qual  s'arrepleguen  en  l'Orde  de  la
Conselleria d'Educació i Ciència de la Comunitat valenciana sobre organització i
funcionament dels centres docents, mencionant-se especialment les següents:

1. Informar l'alumnat a principi de curs dels seus drets i deures, basant-se en
el present Reglament de Règim Interior.

2. Orientar i assessorar l'alumnat en els processos d'aprenentatge i sobre les
seues possibilitats acadèmiques i professionals.

3. Coordinar la labor educativa del professorat del grup i la seua relació amb
l'alumnat.

4. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares, mares o
tutors legals de l'alumnat.

5. Informar  els  pares  i  mares,  al  professorat  i  a  l'alumnat  del  grup  dels
objectius, programes escolars i criteris d'avaluació.

6. Atendre en les hores fixades les consultes de l'alumnat dels pares, mares o
representants legals.

7. Controlar adequadament el butlletí de notes.
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8. Donar a conéixer a Prefectura d'Estudis la convocatòria d'aquelles reunions
entre el professorat i l'alumnat del grup, que considere oportunes per al bon
funcionament d’aquest.

9. Comunicar per escrit als pares i mares les faltes d'assistència a classe dels
seus fills/as, per mitjà d'un comunicat que s'entregarà a l'alumnat perquè el
porten a casa i el tornen pels seus pares o mares. Si preferixen fer-ho per
telèfon, deixaran constància del dia i l'hora en què han contactat amb ells. En
cas de reiteració, es comunicarà immediatament. Les faltes d'assistència, tant
justificades  com  no,  es  comptabilitzaran  en  el  butlletí  de  notes  de  cada
avaluació.

10. Participar en el desenrotllament del pla d'acció tutorial i en les activitats
d'orientació, sota  la coordinació de Prefectura d'estudis i en col·laboració amb
el departament d'orientació.

11. Organitzar i presidir les sessions d'avaluació del seu grup.

12. Facilitar la integració de l'alumnat en el grup i fomentar en ells l'exercici
d'activitats participatives.

13. Col·laborar amb el departament d'orientació, en els termes que establisca
la direcció d'estudis.

14. Mediar  davant  de  la  resta  del  professorat  i  de  l'equip  directiu  en  els
problemes que se li plantegen en el seu grup, en col·laboració amb el delegat i
el subdelegat del grup corresponent.

15. Coordinar les activitats complementàries del grup.

D.- EL PROFESSORAT DE GUÀRDIA.
Article 84. El  professorat  de  guàrdia  serà  responsable  del  funcionament
correcte del Centre durant l'hora a ell assignada. Les seues funcions bàsiques
són:

1. Atendre a grups que queden lliures per absència d'un professor/a, passar
llista, romandre amb ells en la seua aula.

2. Atendre l'orde i la puntualitat a l'entrada i a l'eixida de les classes i, en
general, al comportament de l'alumnat fora d’aquestes.

3. Procurar que cap estudiant estiga fora de classe per cap motiu.

4. En les guàrdies de la recreació vetlarà pel correcte desenrotllament de la
normativa de convivència que contempla el Reglament de Règim Interior del
Centre i atendrà les incidències que puguen produir-se en tals períodes.

5. Durant el desenrotllament de les classes, cuidarà de que existisca silenci
en les dependències del Centre, a fi de no molestar els companys.
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6. Donarà compte a la Prefectura d'Estudis de l'assistència i puntualitat del
professorat,  omplint  el  comunicat diari  de guàrdia,  i  comunicarà a esta o a
qualsevol membre de l'equip directiu present qualsevol incidència. No obstant
això,  en  absència  dels  anteriors,  haurà  de  resoldre  per  si  mateix  aquesta
situació.

7. Controlarà  el  pati,  perquè  no  s'entorpisca  el  treball  en  les  classes
d'Educació Física, i la cantina perquè en ella no hi haja cap estudiant que tinga
classe en eixe moment.

8. Invitarà les persones alienes a l'Institut a abandonar-lo i avisarà la policia
si fóra necessari.

Article 85. Durant el període de guàrdia, la seua activitat estarà centrada en
l'exercici de les seues obligacions.

Article 86. Els estudiants que no han entrat en classe, per haver arribat tard o
per  qualsevol  altre  motiu,  seran portats  a  la  seua aula.  El  professorat  que
estiga impartint classe en aquesta és el responsable de prendre les mesures
disciplinàries que considere oportunes.

Article 87. Quan s'estiguen realitzant exàmens, l'alumnat es quedarà en l'aula
fins al final de la classe.

Article 88. Haurà assignats professors/as de guàrdia perquè vigilen el pati, un
professor/a  perquè  quede  en  la  biblioteca  i  altres  que  s'ocupen  perquè
l'alumnat no estiguen en l'interior de les aules ni en els corredors. Per a fer
esta mesura més suportable, és necessari que tot el professorat tanque la seua
aula a l'eixir d'ella, sense deixar cap estudiant dins.

Article 89. . Si el nombre de professors/és absents fóra inferior o igual al dels
professors/és de guàrdia, estos hauran de romandre en l’aula amb l’alumnat
afectat per l’absència del professor/a.

Article 90. En el tauler de la sala de professors es troba un quadre de guàrdies
on s'especifica quina zona ha d'ocupar cada professor en el moment en què
toca el timbre. D'esta manera pretenem que un dels moments més conflictius
de la jornada escolar, que sempre és el canvi de classe, estiga més controlat a
causa de la presència constant de professorat.

Article 91. Cada professor/a què comence la guàrdia se cerciorarà que tot està
en orde, quedant-se en la zona que li corresponga sense necessitat d'acudir
primer a la sala de professors.

Article 92. En cas que falte un professor/a en la seua zona parlarà amb els
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estudiants demanant-los que romanguen en classe amb ordre i baixarà a la
sala de professors a comprovar l'absència d'este.

Article 93. El  professorat  que  falte  serà  substituït  en  les  seues  classes  pel
professorat  de  guàrdia.  Els  distints  professors/as  de  l'equip  de  guàrdia
alternaran la seua estada amb els grups independentment que el professor/a
què falte siga de la seua zona o no. En la taula de la Sala de Professors hi ha
un quadre per a anotar les suplències.

Article 94. Per  a  aconseguir  que  el  centre  funcione  millor  i  optimitzar  la
convivència  i  disciplina  en  el  mateix  és  important  que  insistim  tots  en  la
puntualitat.

Article 95. En cas d'accident escolar:
1. S’atendrà-se a l'alumnat i, si és necessari, s'avisarà a una ambulància.

2. Contactarà amb els pares, mares o familiars de l'estudiant afectat per a
demanar-los que acudisquen a l'Institut (si l'accident és lleu) o a l'Hospital (si
ha sigut necessari traslladar-lo).

3. Acompanyarà l'estudiant accidentat en el seu trasllat en ambulància o taxi
a l'Hospital.

4. Tornarà  al  Centre  per  a  comunicar-li-ho  a  algun  membre  de  l'Equip
Directiu.
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TÍTOL CINQUÉ: DEL PERSONAL NO DOCENT.

El personal no docent de l'Institut el  formen els administratius,  conserges i
personal de neteja independentment de la situació laboral en què es troben. Els
drets i deures del Personal no docent s'arrepleguen en les corresponents lleis i
convenis col·lectius. Es fa menció especial de:

A.- DRETS.

Article 96. El personal no docent té dret a:

1. Participar amb veu i vot en les reunions a què legalment li corresponga
assistir.

2. Ostentar en el Consell Escolar la representació perquè van ser triats pels
seus companys.

3. Expressar-se  lliurement  i  reunir-se  en  el  Centre  quan  ho  preveja  la
legislació vigent.

4. Realitzar la seua labor en les condicions de salut i higiene adients.

5. Ser  tractat  respectuosament  per  tots  els  membres  de  la  comunitat
educativa.

6. Rebre  defensa  jurídica  i  protecció  de  l'administració  Pública  en  els
procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a
conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els
termes establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat.

B.- DEURES.

Article 97. El personal no docent té el deure de:
1. Complir l'horari de treball que legalment estiga establit, d'acord amb les
normes  que  en  cada  cas  preveja  per  al  seu  funcionament  la  Direcció  i  la
Secretaria.

2. Col·laborar  amb  els  càrrecs  directius  i  professorat  en  l'establiment  de
l'orde  i  bon  funcionament  del  Centre  i  per  a  establir  un  bon  clima  de
convivència.

3. Romandre durant les hores de classe en els seus llocs respectius, prestant
servicis auxiliars a la funció docent.

4. Col·laborar en la higiene i neteja del Centre amb els altres components
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d’aquest.

5. Mantindre en perfectes condicions el material i les instal·lacions del centre
i cuidar de la seua conservació.

6. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques així com la dignitat, integritat i la intimitat de tots els membres de
la comunitat escolar.

7. No  discriminar  cap  membre  de  la  comunitat  educativa  per  raó  de
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

8. Participar en les activitats acordades en el calendari escolar.

9. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre.

10. Participar i col·laborar activament amb la resta de la comunitat educativa
per a afavorir el millor exercici de l'ensenyança, de la tutoria i orientació i de la
convivència en el centre.

11. Propiciar un ambient de convivència respectuosa i respectar el dret de tots
perquè no siga pertorbada l'activitat normal en les aules.

12. Tractar respectuosament tots els membres de la comunitat educativa.

13. Els conserges són els encarregats de l'ús i manipulació dels aparells de
reprografia.

14. Utilitzar  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  a  fins
estrictament administratius o relacionats amb el seu lloc de treball.

15. Complir i fer complir el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.

16. Custodiar la documentació administrativa, així com a guardar reserva i sigil
respecte a l'activitat quotidiana del centre escolar.

17. Comunicar a la direcció del centre quantes incidències suposen violència
exercida sobre persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o
reiteració, perjudiquen la convivència en els centres docents.

18. Complir el Reglament de Règim Interior.
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TÍTOL SISÉ: DELS PARES.
Els drets i deures dels pares, mares i representants legals s'arrepleguen en les
corresponents lleis. Respecte a l'educació es fa menció especial de:

A.- DRETS.
Article 98. Els pares, mares i representants legals de l'alumnat tenen dret a:

1. Constituir-se i pertànyer a les Associacions de pares i mares.

2. Ser elegits  per al  Consell  Escolar  representant  així,  amb veu i  vot,  els
altres pares.

3. Ser respectats,  rebre un tracte adequat i  ser valorats per la comunitat
educativa, i per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions.

4. Que  els  seus  fills/as  reben  una  educació  amb  la  màxima  garantia  de
qualitat, conforme, amb els fins i drets establits en la Constitució, en l'Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les Lleis Educatives.

5. Participar  en  el  procés  d'ensenyança  i  aprenentatge  dels  seus  fills/as,
sense detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres
membres de la comunitat educativa.

6. Ser  rebuts  pel  professorat  i  membres  de  l’equip  directiu  del  Centre  i
demanar  d'ells,  en  els  horaris  establits  o  prèviament  convinguts,  quanta
informació necessiten respecte de la marxa dels seus fills/as o sobre aspectes
legals o acadèmics que li pogueren interessar.

7. Conéixer  els  procediments,  establits  pel  centre  educatiu  per  a  una
adequada col·laboració amb aquest.

8. Ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments.

9. Ser  oïts  en  aquelles  decisions  que  afecten  l'orientació  acadèmica  i
professional dels seus fills/as.

10. Que els comunique el tutor o el Cap d'Estudis en cas d'absència d'este, els
resultats  obtinguts  pels  seus  fills/es  després  de  cada  avaluació  i  les  faltes
d'assistència, per mitjà del corresponent butlletí escolar.

11. Tindre  coneixement  previ  sobre  qualsevol  tipus  de  sanció  derivada  de
faltes greus o reiterada inassistència a classe, que afecten els seus fills/as i
modifiquen la seua situació en el Centre.

12. Presentar  per  escrit  les  queixes,  reclamacions  i  suggeriments  que
consideren oportunes, relatives tant al funcionament del centre educatiu com
de les decisions o mesures adoptades amb els seus fills/as.
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13. Conéixer les normes bàsiques de funcionament i organització de l'Institut
com a  horari,  calendari  escolar, professorat,  sistemes  i  criteris  d'avaluació,
normes de convivència i sancions disciplinàries, etc., tot això d'acord amb el
present Reglament.

14. A reunir-se en l'Institut, quan no ho impedisquen les activitats docents.

15. Tots els altres drets que els siguen reconeguts per la legislació vigent.

Article 99. ASSOCIACIONS DE PARES
1. Els  pares  dels  alumnes/as  tenen  garantida  la  llibertat  d'associació  en
l'àmbit educatiu.

2. Les associacions de pares, mares, tutors/as d'alumnes/as assumiran, entre
altres, les finalitats següents:

a.- Assistir als pares, mares, tutors o tutores en tot allò que concernix a
l'educació dels seus fills/as.

b.- Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents.
c.-  Promoure  la  participació  dels  pares,  mares,  tutors  o  tutores  dels

alumnes/as en la gestió del centre.

3. En  cada  centre  docent  podran  existir  associacions  de  pares  i  mares
d'alumnes/as integrades pels pares, mares, tutors/as.

4. Les associacions de pares i mares d'alumnes/as podran utilitzar els locals
dels centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies. A
tal efecte la direcció del centre facilitarà la integració d’aquestes activitats en la
vida escolar, sempre que no alteren el normal desenrotllament d'aquesta.

5. Les Administracions Educatives  afavoriran l'exercici  del  dret  d'associació
dels pares i mares, així com la formació de federacions i confederacions.

6. Reglamentàriament s'establiran, d'acord amb la Llei,  les característiques
específiques de les associacions de pares i mares d'alumnes/as.

B.- DEURES.
Article 100. Els  pares,  mares  i  representants  legals  dels  estudiants  tenen  el
deure de:

1. Estimular en els seus fills/as una actitud de respecte a les altres persones i
als béns o interessos de la comunitat educativa.

2. Col·laborar amb el Centre des de l'àmbit familiar en la formació i educació
dels seus fills/as, en el funcionament de l'Institut i en la labor dels seus tutors.

3. Assistir a les assemblees o reunions de pares el funcionament de les quals
és de vital importància per a la tasca educativa.
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4. Acudir a les citacions realitzades per l'Equip Directiu, Tutor o Professorat
del  Centre per a tractar temes relacionats amb el  rendiment acadèmic o el
comportament dels seus fills/as.

5. Inspirar en els  seus fills/as hàbits  de treball  i  responsabilitat,  així  com
puntualitat en l'assistència a classe i esforç per a obtindre bon fruit dels seus
estudis.

6. Inculcar el valor de l'educació en els seus fills/as i el de l'esforç i estudi per
a l'obtenció dels millors rendiments acadèmics en el procés d'aprenentatge i la
responsabilitat que comporta.

7. Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l'escolarització dels
seus fills/as i atendre correctament les necessitats educatives que sorgisquen
de l'escolarització.

8. Escolaritzar els seus fills/as. Quan els pares o tutors, per acció o omissió,
no complisquen responsablement amb els deures que els corresponen respecte
a  l'escolarització  dels  seus  fills/as,  és  a  dir,  que  permeten  l'absentisme,
l'administració  educativa,  amb  un  informe  previ  de  la  inspecció  educativa,
informarà de les institucions públiques competents els fets, a fi que adopten les
mesures oportunes per a garantir els drets de l'alumne.

9. Conéixer  i  firmar  els  butlletins  de  notes  que  reben  després  de  cada
avaluació i procurar que siguen tornats en el termini d'una setmana.

10. Justificar convenientment les faltes d'assistència dels seus fills/as, sense
restar-los gravetat en cas de ser injustificades.

11. Ensenyar als seus fills/as a cuidar dels materials i instal·lacions del centre i
responsabilitzar-se dels danys causats intencionadament pels seus fills/as en
les  instal·lacions  del  Centre  i  en  les  propietats  d'altres  membres  de  la
Comunitat Educativa, així com de les reparacions necessàries subsegüents.

12. Proporcionar  al  centre  la  informació  que  per  la  seua  naturalesa  siga
necessària conéixer per part del professorat.

13. Comunicar-se  amb  l'equip  educatiu  sobre  el  procés  d'ensenyança  i
aprenentatge dels seus fills/as i el seu desenrotllament personal, socioeducatiu
i emocional, així com cooperar en la Resolució de conflictes.

14. Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les
condicions necessàries per al progrés escolar.

15. Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l'ajuda corresponent en cas
de  dificultat,  perquè  els  seus  fills/as  cursen  les  ensenyances  obligatòries  i
assistisquen regularment a classe.

16. Estimular-los  perquè  duguen  a  terme  les  activitats  d'estudi  que  li'ls
encomanen.
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17. Participar de manera activa en les activitats que s'establisquen en virtut
dels  compromisos  educatius  que  els  centres  docents  establisquen  amb  les
famílies, per a millorar el rendiment dels seus fills/as.

18. Respectar i fer respectar les normes establides pel centre, l'autoritat i les
indicacions o orientacions educatives del professorat.

19. Ensenyar als seus fills/as a desenrotllar una actitud responsable en l'ús de
les tecnologies de la informació i comunicació, vigilar el tipus d'informació a
què els seus fills/as accedixen a través de les noves tecnologies i mitjans de
comunicació.

Pàgina 36



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

------------------------

Institut d’Ensenyament Secundari.
“L’Assumpció de la Ntra.

Sra.”

C/Teulada 2, 03203 Elche
 966 91 22 35

03005094@gva.es

www.ieslaasuncion.org

TÍTOL SETÉ: BANC DE LLIBRES

Article 101.

D'acord  amb  l'Orde  26/2016,  de  13  de  juny, de  la  Conselleria  d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització,
reposició  i  renovació  de llibres  de text  i  material  curricular, s'establixen  les
següents normes de funcionament:

1. Podran  participar  en  el  programa  les  famílies  que  complisquen  les
condicions establides en l'esmentada Orde i les futures normes que publique
l'Administració. Només si s'entrega tot el material en bon estat, es tindrà dret a
participar en el Banc de llibres del curs següent.

2. Els alumnes que participen en el programa tindran dret a disfrutar dels
avantatges  d’aquest,  sempre  que  complisquen  les  condicions  legals  i  les
normes internes de l'Institut, aprovades pels òrgans corresponents.

3. Els  llibres  seran  entregats  a  les  famílies  al  principi  de  curs,  com més
prompte millor, tenint en compte els treballs organitzatius.

4. Els  tutors  legals  dels  alumnes,  a  l'arreplegar  els  llibres,  firmaran  un
document en què es reflectisca els materials que reben i el compromís de fer
un bon ús i tornar-los en bon estat a final de curs.

5. Al finalitzar el curs, els alumnes entregaran els llibres de la Xarxa, en els
terminis i llocs establits per la Comissió del Banc de Llibres i/o la Direcció Del
Centre.

6. Els llibres es custodiaran en l'Institut, però són propietat de l'Ajuntament.

7. L'alumnat es compromet a fer  un ús adequat i  cuidadós dels materials
entregats. Els llibres han d'estar aptes per al seu ús per altres alumnes, en
concret:

Hauran d'estar en bon estat general.

No ha de faltar cap full.

Les pàgines no han d'estar doblegades.

El llom i portades han d'estar en bon estat.

Han d'estar forrats.

No han de tindre el nom de l'alumne o, en tot cas, poden tindre el nom
de l'alumne en una etiqueta que es puga desapegar amb facilitat.

No han de tindre exercicis resolts.
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No han de tindre marques o subratllats de bolígraf, retolador o semblant.

Si ha sigut subratllat amb llapis, les línies han d'estar esborrades.

8. El  deteriorament  dels  materials  per  mala  utilització,  o  la  pèrdua  dels
mateixos, suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o
alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat.

9. Les  actuacions  del  Banc  de  llibres  seran  coordinades  per  la  Comissió
constituïda per a tal finalitat, el Coordinador i l'equip directiu.
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DISPOSICIONS FINALS

Article 102. El  present  Reglament  entrarà  en  vigor  l'endemà  de  la  seua
aprovació definitiva pel Consell Escolar.

Article 103. El  present  Reglament  és  vinculant  per  a  totes  les  persones  que
integren la Comunitat Escolar. 

Article 104. El professorat donarà a conéixer este reglament a tots els membres
de la comunitat educativa.

Article 105. Per a la seua modificació serà necessari l'acord de dos terços del
Consell Escolar. 

Article 106. La iniciativa per  a  la  seua modificació podrà partir  de qualsevol
membre de la comunitat educativa, per mitjà d'un escrit dirigit al Secretari/a
del Consell Escolar, que serà sotmesa a debat i votació del Consell Escolar al
començament de cada curs acadèmic.

Article 107. Quan  la  modificació  vinga  imposada  per  disposicions  legals  de
compliment obligatori, el Consell Escolar procedirà d'ofici a introduir-la en el
present Reglament en sessió convocada a este efecte.

Article 108. Es faculta als òrgans unipersonals i  col·legiats que prenguen les
mesures necessàries per a complir i fer complir este reglament.

Elx a 30 de gener de 2019
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