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Instruccions d'organització dels
centres 2015-16   (II)

Òrgans unipersonals de direcció i coordinació

Instituts

Òrgans unipersonals de direcció

• Director, secretari, cap d’estudis, i coordinador pedagògic com a òrgan unipersonal de direcció addicional,
quan tinguin més de 160 alumnes o més de 7 grups. 
• Director, secretari i cap d’estudis, quan tinguin entre 90 i 160 alumnes o entre 5 i 7 grups.
• Director i secretari, en un dels quals el centre acumula les funcions de cap d’estudis, quan tinguin menys de 90
alumnes o menys de 5 grups.

- Centres amb ensenyaments de Formació Professional amb tres o més famílies de Formació Professional i/o
d’ensenyaments esportius: un cap d’estudis d'FP addicional. 
- Curs 2015-2016, instituts-SEP: la mateixa estructura d’òrgans unipersonals de direcció que el curs anterior.
- Cinquè òrgan unipersonal de direcció: els instituts en els quals es dóna alguna de les circumstàncies següents
incorporen un cap d'estudis adjunt:
• Tenir 4 grups o més de Batxillerat en règim nocturn.
• Tenir doble torn en els instituts que imparteixen ensenyaments esportius i/o cicles formatius sempre que el
centre romangui obert des de les 8 o 9 del matí fins a les 9 o 10 del vespre i s’imparteixin un mínim de 4 grups de
cicles formatius i/o d’ensenyaments esportius a la tarda.
• Tenir més de 1.000 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, o de Formació Professional en
centres específics d’FP.
• Tenir més d’una seu.
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Assignació horària per a òrgans unipersonals de direcció

Nombre de grups Hores

Instituts/SES fins a 4 grups 21

Instituts/SES entre 5 i 7 grups 27

Instituts/SES entre 8 i 11 grups 33

Instituts/SES entre 12 i 17 grups 39

Instituts/SES entre 18 i 24 grups 45

Instituts/SES amb 25 grups o més 51

Instituts amb més de 5 òrgans unipersonals de direcció i tres o més famílies de formació professional i/o 
d'ensenyaments esportius: 6 hores més.

Ôrgans unipersonals de coordinació

Per a exercir les funcions atribuïdes als òrgans unipersonals de coordinació es nomenen professors funcionaris
de carrera, en servei actiu i amb destinació al centre. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa,
pot nomenar-se qualsevol altre professor/a que imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar.

Assignació horària 

Nombre de grups d'ESO i batxillerat  Nombre d'hores

fins a 5 6

de 6 a 9 15

de 10 a 15 32

de 16 a 21 38

de 22 a 27 48

28 o més 54

En els instituts que només imparteixen cicles formatius d'FP s'assignen 4 hores lectives per a la resta de càrrecs
de coordinació (informàtica; llengua, interculturalitat i cohesió social; activitats i serveis escolars i prevenció de
riscos laborals o altres). 

En  els  centres  que  imparteixen  cicles  formatius  i  que  disposen  de  tallers  que  requereixen  activitats  de
manteniment  es  fixen  fins  a  3  hores  setmanals  addicionals  per  al  manteniment  dels  tallers  per  família
professional (sense consideració d'òrgan unipersonal de coordinació)

Es preveu una quarta hora assignada al  centre en concepte del manteniment de tallers en els instituts que
imparteixin cicles formatius de famílies "industrials", amb més de tres instal·lacions. 

Les  direccions  dels  instituts  i  seccions  d’institut  podran  nomenar  els  següents  òrgans  unipersonals  de
coordinació (amb els complements retributius vigents):

• Coordinació TAC

• Coordinació LIC

• Coordinació d’activitats i serveis escolars

• Coordinació de prevenció de riscos laborals

• Coordinació d’educació secundària obligatòria (centre amb 3 o més línies completes d’ESO)

• Coordinació de batxillerat (centres amb 3 o més línies completes de batxillerat)

• Coordinació de formació professional (centres amb oferta de 2 o més famílies professionals —inclosa, si escau,
una modalitat d’ensenyaments esportius— o amb més de 4 grups de formació professional i/o 
ensenyaments esportius)

• Coordinació de qualitat (en els instituts en què ho hagi autoritzat la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial)



Caps de departament

La LEC estableix un mínim de dos caps de departament, però el nombre, funcions i denominació dels òrgans
unipersonals de coordinació els  determina el  mateix  centre.  (Decret  102/2010,  art.41).  En qualsevol  cas,  el
nombre màxim de caps de departament que poden tenir els centres és el següent: 

Nombre de grups d'ESO i 
batxillerat

Nombre de caps de departament i/o 
seminari

fins a 5 5

de 6 a 9 6

de 10 a 15 12

de 16 a 21 14

de 22 a 27 16

28 o més 17

Tenen prioritat per a optar a cap de departament didàctic els professors que pertanyen al cos de catedràtics
d’ensenyament secundari, titulars d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. Si cap
d’ells no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas d’absència de catedràtics, el nomenament podrà recaure
en qualsevol altre professor que imparteixi ensenyaments com a titular d’alguna de les especialitats integrades
en el respectiu departament.

El nombre màxim de caps de departament didàctic o seminari  corresponents als ensenyaments de formació
professional es determinarà en aplicació dels criteris següents:

• Un cap de departament per a cada família d'FP amb grups d’escolarització autoritzats
• Un cap de seminari quan al departament hi ha 10 o més professors
• Un cap de departament de formació i orientació laboral quan hi ha 2 o més professors d’aquesta especialitat
• En els  centres  que només imparteixen formació  professional,  quan tenen autoritzats  cicles  formatius que
incorporen crèdits de Llengua Estrangera en el  currículum, es podrà constituir un departament de llengües
estrangeres
Centres de Formació d'Adults

Òrgans unipersonals de direcció

Centres:

Director:  tots els centres
Secretari: amb 4 o més professors
Cap d'estudis: amb 6 o més professors

Aules:

Coordinador assimilat a càrrec directiu (nomenat un cop escoltat el claustre i, sempre que sigui possible, ha de 
ser un funcionari en actiu).

Òrgans unipersonals de coordinació i assignació d'hores

Nombre de professors Hores lectives

més de 15 9

de 10 a 15 7

de 6 a 9 5

fins a 5 3

Òrgans que es poden nomenar:

– Coordinador de prevenció de riscos laborals (CFA amb 10 o més professors).
– Coordinador TAC (CFA/AFA amb 10 o més professors).
– Coordinador LIC (CFA/AFA amb 10 o més professors).
– Coordinador d'ensenyaments inicials i bàsics. Coordinador de preparació a proves d'accés.
– Coordinador de competències per a la societat de la informació (si hi ha aquesta oferta).


