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TÍTOL 1: INTRODUCCIÓ A LES NOFC  
 

Capítol 1. Introducció normativa 
  
La Llei d’Educació de Catalunya estableix que un dels principis organitzatius 
pel qual s’ha de regir el centre és el d’autonomia. Aquest exercici d’autonomia 
s’ha de desenvolupar al voltant del seu projecte educatiu i s’ha d’articular, a 
través de les concrecions curriculars del projecte educatiu (PEC) i de les 
normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). Les NOFC han 
d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que 
s’hi adopten per fer possible el treball educatiu i de gestió que permetin assolir 
els objectius proposats en el PEC i en la seva programació anual. Han de ser 
coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre 
ha determinat en el seu PEC.  

La direcció impulsa l’elaboració i l’aprovació de les NOFC i el Claustre participa 
en la seva formulació.  

Correspon al Consell Escolar, a proposta de la Direcció de centre, aprovar les 
normes d’organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós 
casos es poden aprovar globalment o parcialment.  

El nostre centre està certificat amb l’ISO i això comporta el disseny d’un mapa 
de processos amb els seus corresponents procediments que venen a 
completar aquestes NOFC pel que fa als protocols de funcionament de Centre.  

 
 
Marc normatiu de referència  
 

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC)  
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  
• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent.  
• Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes i 

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010 
d’autonomia dels centres educatius.  

• ISO 9001:2015 (normativa vigent en qualitat)  
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Àmbit d’aplicació i vigència  

L'aplicació de les presents normes d’organització i funcionament del centre 
afecten tots els integrants de la comunitat escolar de l’Institut La Ferreria de 
Montcada i Reixac, tant pel que fa a les activitats lectives com les 
extraescolars.  

Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores 
que escaiguin els actes de l’alumnat que, encara que tinguin lloc fora del 
recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament 
relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.  

L'aprovació del present reglament, s'entén per cursos escolars, i així, de forma 
automàtica, a la primera reunió de cada curs del Consell Escolar, es podran 
presentar les modificacions que es considerin pertinents.. Aquestes 
modificacions hauran d'ésser admeses i aprovades per majoria absoluta del 
seus membres. Quan un tema important ho requereixi es convocarà amb 
caràcter extraordinari el Consell Escolar per introduir les modificacions 
oportunes. Abans de la seva presentació al Consell Escolar serà presentat als 
Caps de Departament i/o Claustre perquè pugui ser debatut a nivell 
departamental o claustral.  

De no haver-hi cap modificació s'entendrà d'ús continuat.  

TÍTOL 2: CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU  
 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica  
 
L’organització pedagògica dels ensenyaments ha de contribuir al compliment 
dels principis del sistema educatiu i ha de fer possible:  

• La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en 
aplicació del principi d’inclusió.  

• El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la 
plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors 
com a resultat de l’acció educativa.  

• La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball 
quotidià al centre educatiu.  

• L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge 
individual, per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si 
escau, de compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul 
per a l’assoliment de l’excel·lència.  

• La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.  
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• L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que 

afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat dels 
professors.  

• La implicació de les famílies en el procés educatiu.  

• Els criteris pedagògics del projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici 
professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi 
treballa.  

 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la 
gestió del PEC 
  
La Direcció del centre ha de retre comptes sobre l’assoliment dels objectius de 
la programació general anual del curs anterior al Consell Escolar.  

Es presentarà per la seva aprovació la memòria anual de centre que contindrà 
l’acta de revisió del sistema i tots els altres indicadors establerts prèviament a 
la PGA. A partir d’aquesta memòria es prioritzaran i concretaran els objectius 
anuals.  

El retiment de comptes es farà en reunió ordinària i convocada per al mes 
d’octubre, preferentment, o si això no és possible, abans de la fi del primer 
trimestre.  

 

Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de corresponsabilitat i/o 
pla estratègic  
 
La Direcció del centre presentarà davant del Consell Escolar el grau 
d’assoliment dels objectius establerts als acords de corresponsabilitat i l’acta 
del seu seguiment per part dels serveis educatius en reunió ordinària durant el 
primer trimestre, preferentment el mes d’octubre.  

És responsabilitat del Consell Escolar l’aprovació els acords de 
corresponsabilitat dins la PGA.  

 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC  
 
La formulació del projecte educatiu de l’Institut correspon al Claustre, a 
iniciativa de la Direcció i amb la participació dels professionals d’atenció 
educativa.  

Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte 
les característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de 
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l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives dels alumnes (art. 4, 
decret 102/2010).  

La revisió o actualització del PEC es farà a iniciativa de la Direcció del centre, o 
a petició de dos terços del Claustre o per modificació del marc normatiu vigent.  

Per fer més operativa la participació del claustre en la formulació o revisió del 
PEC, s’impulsarà la seva elaboració, revisió i/o actualització a través dels 
departaments i, si escau, a través de comissions.  

L’aprovació del projecte educatiu correspon al Consell Escolar per majoria de 
dos terços.  

 

TÍTOL 3: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ  
 

Veure l’organigrama del centre  

 

Capítol 1. Òrgans Unipersonals de direcció 
  
Són òrgans unipersonals de govern de l’Institut: el director o directora, els/les 
caps d'estudis, el coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica, el 
subdirector o subdirectora d’FP, el secretari o secretària, l'administrador o 
administradora.  

A l’Institut, els òrgans de govern unipersonals constitueixen l'equip directiu. 
L'equip directiu assessora el director o directora en matèries de la seva 
competència, elabora la programació general, el projecte educatiu, la 
Normativa d’Organització i Funcionament del Centre i la memoria anual de 
l’Institut.  

Tot el professorat destinat al Centre pot ocupar qualsevol càrrec tant 
unipersonal com a col·legiat Tots els responsables dels òrgans col·legiats han 
d’aixecar acta de la reunió que presideixin.  

Amb els membres de l’ED més el coordinador o coordinadora de FP, el 
coordinador o coordinadora d’ESO, el coordinador o coordinadora de BAT, el 
coordinador o coordinadora d’Informàtica, el coordinador o coordinadora de 
qualitat, formaran el Consell de Direcció que assessora el director o directora i 
participa en la revisió del sistema a final de curs i participa en l’elaboració de la 
memòria i el seguiment de la programació anual durant el curs.  

Secció 1. Director/a  

• LEC 12/2006 d’Educació de Catalunya (art.142)  

• Decret 102/2010 de les direccions dels centres educatius (art.31)  
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Secció 2. Cap estudis FP  
• Decret 102/2010 de les direccions dels centres educatius (art.32)  

Secció 3. Cap d’estudis ESO i BATX  

• Decret 102/2010 de les direccions dels centres educatius (art.32)  

Secció 5. Coordinador pedagògic  

• Decret 102/2010 de les direccions dels centres educatius (art.32)  

Secció 6. Secretari/a  

• Decret 102/2010 de les direccions dels centres educatius (art.33)  

Secció 7. Administrador/a – Cap Estudis Adjunt  

a) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva i 
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 
necessaris en entitats financeres juntament amb el director o directora. 
Elaborar el projecte de pressupost del centre.  

b) Confegir i mantenir l'inventari general del centre.  

c) Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director o 
directora i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan 
correspongui.  

d) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, 
alienació i lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i subministraments, 
d'acord amb la normativa vigent.  

e) Vetllar pel compliment dels procediments referents a la seva àrea de 
competències.  

f) Altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora de l’Institut 
o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació  
 

Secció 1. Consell escolar  

El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legial de participació de la comunitat 
escolar en el govern del Institut. El Consell Escolar de l’Institut La Ferreria es 
regirà per l’article 148 de la llei 12/2009, d’Educació (LEC); els articles 27, 28, 
45, 46 i 47 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius; dels 
articles 13 fins al 20 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; el present 
document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre i els punts de 
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la Resolució que donen instruccions per a l'organització i funcionament dels 
centres docents públics d'ensenyament secundari de Catalunya cada curs.  

 

Són competències del consell escolar:  

 

a) Formular propostes, aprovar i avaluar el compliment del projecte educatiu del 
centre, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la 
planificació i l'organització docent.  

b) Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el 
funcionament de l’Institut i sobre aquells aspectes relacionats amb l’activitat del 
centre.  

c) Ser informat de les propostes a l’administració educativa del nomenament i 
cessament dels membres de l’equip directiu i participar en la selecció del 
director del centre en virtut d'allò que disposin les Administracions educatives.  

d) Participar en el procés d’admissió de l'alumnat, dins el marc de la normativa 
vigent.  

e) Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris de l’alumnat i vetllar perquè 
les sancions s’ajustin a les normes que regulen els seus drets i deures.  

f) Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar la liquidació.  

g) Aprovar les NOFC.  

h) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 
activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i els serveis, 
si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares i mares de 
l’alumnat. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l'execució.  

i) Avaluar i aprovar la programació general del centre que, amb caràcter anual, 
elabori l'equip directiu.  

j) Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre.  

k) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 
esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el 
centre pot prestar la seva col·laboració, un cop escoltades les associacions de 
pares i mares i les associacions d'alumnes.  

l) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres, amb finalitats 
culturals i educatives.  

m) Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i del material escolar, i la 
seva renovació, així com vetllar per la seva conservació i aprovar l'obtenció de 
recursos complementaris.  

n) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament 
d’Ensenyament.  
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Composició del Consell Escolar del centre  

a) El director o la directora de l’Institut, que n'és el president o la presidenta.  

b) El cap o la cap d'estudis d’ESO-Batxillerat.  

c) Un regidor/a o representant de l'Ajuntament en el terme municipal del qual es 
troba l’Institut.  

d) Un nombre determinat de membres del professorat elegits pel Claustre de 
professors/es.(8)  

e) Un nombre determinat d'alumnes i pares i mares elegits entre ells i elles.(8)  

f) Un/a representant de l’AMPA més representativa del Centre d'acord amb el 
seu nombre d'associats.  

g) Un representant del personal d'administració i serveis del centre.  

h) Un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions 
laborals presents en l'àmbit d'acció de l’Institut, amb veu, però sense vot.  

i) El secretari o secretària de l’Institut, que actua de secretari o secretària del 
Consell, amb veu i sense vot.  

Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb 
l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat 
immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui 
membre del Consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi 
sobre el tema o qüestió corresponent.  

El Consell Escolar de ha de designar una persona entre els seus membres que 
proposi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre dones i 
homes.  

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç 
del total dels components del Consell. El nombre de representants de l’alumnat 
i de pares i mares en conjunt, inclòs el designat per l'associació de pares i 
mares d’alumnes, no pot ser inferior a un terç del total dels components del 
Consell. Quan el nombre de representants de l’alumnat i de pares i mares sigui 
parell, la representació es decidirà per parts iguals entre els dos sectors.  

 

Comissions específiques del Consell Escolar  

En el si del Consell Escolar es constitueixen dues Comissions:  

Comissió Econòmica  

Integrada pel director o la directora, que la presideix, el secretari o secretària de 
l’Institut l'administrador o administradora amb veu i sense vot, dos 
professors/es, un pare o una mare i un/a alumne/a, el/la representant del PAS 
designats/des pel Consell Escolar del centre d'entre els seus membres.  

La Comissió Econòmica té les competències que expressament li delega el 
Consell Escolar.  
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El Consell Escolar, d'acord amb el Pla Anual presentat per l’equip Directiu, 
establirà les prioritats en les activitats del centre i distribuirà els recursos 
econòmics. La Comissió vetllarà pel seu compliment. La comissió econòmica 
supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del 
consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.  

L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no 
són delegables.  

 

Comissió de convivència  

Organització  

• Aquesta comissió estarà formada per 2 professors/es, 1 alumne/a, 1 
pares/mares, el Cap d’estudis i el director del centre. El nombre mínim 
per tal que pugui funcionar serà de 4 membres i el director del centre o 
en qui delegui.  

• Les decisions es prendran per majoria.  

• Podran participar altres professionals en les sessions de la comissió de 
convivència, amb veu i sense vot, quan la temàtica a tractar així ho 
aconselli.  

 

Funcions  

• Per encàrrec del Consell Escolar ha de resoldre els expedients ordinaris 
per reiteració de faltes d’assistència i/o amonestacions i/o extraordinaris 
per faltes molt greus garantint una correcta aplicació de les NOFC i 
informar al Consell escolar en aquells casos que els pares/mares/ tutors 
legals no acceptin l’acord amb Direcció.  

 

Funcionament Consell Escolar  

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al 
trimestre i sempre que el convoca la seva Presidència o ho sol·licita almenys 
un terç dels seus membres.  

Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. Si 
no és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels 
membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra 
majoria qualificada. En cas d'empat la Presidència dirimirà amb el seu vot de 
qualitat, és a dir, decidirà la qüestió.  

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa per la 
Direcció, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària 
que hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació.  
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Secció 2. Claustre de professorat  

El Claustre de professors/es és l'òrgan propi de participació d'aquests en la 
gestió i la planificació educativa de l’Institut. Està integrat per la totalitat dels/les 
professors/es que hi presten serveis i el presideix el director o la directora.  

Com a membres del Claustre de professors/es, seran electors i elegibles en les 
eleccions de representants del professorat al Consell Escolar del centre. Com a 
membres del Consell Escolar del centre, poden ser membres de les comissions 
constituïdes en el seu si.  

 

Són funcions del Claustre de professors/es:  

• Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre.  

• Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l'equip 
directiu sobre l'organització i la programació general del centre, i per al 
desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les 
extraescolars.  

• Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular del Centre, 
aprovar-lo, avaluar l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions.  

• Elegir els seus/les seves representants al Consell Escolar del centre.  

• Conèixer les propostes fetes a l’Administració educativa del 
nomenament i cessament de membres de l’equip directiu, així com els 
nomenaments de càrrecs per completar l’organització (Caps de 
departament, coordinadors/es, tutors/es...).  

• Emetre un informe favorable sobre la proposta de creació d'altres òrgans 
de coordinació abans que el director o directora la presenti al Consell 
Escolar del centre.  

• Quan el Claustre ha de tractar qüestions que afecten només a una etapa 
concreta es divideix en dos BLOCS: el BLOC d’ESO-BAT –i el BLOC 
d’FP.  

• Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria de l’alumnat.  

• Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació 
pedagògica, i en el de la formació del professorat de l’Institut.  

• Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació de l’alumnat i del centre en 
general.  

• Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a 
l'elaboració de la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre.  

• Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del 
pla d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de 
l'equipament didàctic en general.  

• Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats per 
les candidats/es.  
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• Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del 
Departament d’Ensenyament.  

 

Capítol 3. Equip directiu  
 

A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu (art. 147, LEC).  

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat 
pel Director/a, el Secretari/a, el/la Cap d’estudis i els altres òrgans de direcció 
unipersonals. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del 
projecte de direcció establert per l’article 144 de la LEC.  

El Director/a pot delegar en els membres de l’Equip directiu les funcions 
establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de la LEC.  

Correspon al Director/a nomenar i cessar els membres de l’Equip directiu 
També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres 
del Claustre, i la revocació d’aquestes funcions.  

 

Capítol 4. Consell de direcció  
 

Pendent de nomenament  

 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació  
 

Els/les caps de departaments i seminari són nomenats pel director/a, escoltats 
els membres del departament, i segons la normativa corresponent.  

La resta de coordinador/es són nomenats per la directora una vegada escoltat 
l’equip directiu i segons la normativa corresponent.  

 

Secció 1. Cap de departament o seminari  

Sens perjudici de les altres funcions que se’ls puguin atribuir per les normes 
d’organització i funcionament del centre, els instituts i les seccions d’educació 
secundària han d’assegurar, normalment a través dels caps de departament 
didàctic:  

• L’organització del calendari, proposta de l’ordre del dia i elaboració de les 
actes de les reunions de departament.  

• La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions 
didàctiques, recursos didàctics i elements d’avaluació.  

• La coordinació pedagògica amb altres departaments.  
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• La gestió de les instal·lacions, aules i materials específics.  

• El suport didàctic al professorat de nova incorporació (veure pla d’acollida del 
professorat nouvingut)  

 

Així mateix, des dels departaments didàctics s’ha de col·laborar amb l’equip 
directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics 
relacionats amb el departament o interdisciplinaris i, quan escaigui, en 
l’avaluació del professorat adscrit al departament.  

A banda de les seves funcions generals, els instituts que participen en el 
programa d'Assessorament i Reconeixement, han d’assegurar, normalment a 
través dels caps de departament/seminari de cada família o famílies 
professionals, la coordinació i organització de les actuacions derivades del 
programa.  

 

Secció 2. Coordinacions de nivell o cicles  

• Col·laborar en el disseny i confecció de les sessions PATs  

• Distribuir i avaluar dels PATs  

• Dissenyar i gestionar el Treball de Síntesi.  

• Elaborar actes de les avaluacions i anàlisi/resum posteriors  

• Distribuir informació tutors/es  

• Vetllar pels tutors/es novells  

• Implicació en conductes disruptives grupals  

• Revisar i controlar les reunions d'equip docent  

• Tenir cura d'alumnat individual  

 

Secció 3. Coordinador/a biblioteca  

Pendent de nomenament  

 

Secció 4. Coordinador/a FP  

• Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals.  

• Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit 
territorial on s’ubica l’Institut, d’acord amb la planificació, els criteris i els 
programes del Departament d’Ensenyament.  

• Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o 
privades i les empreses de l’àrea d’influència.  
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Actuacions al centre:  

• Impulsar l’aplicació de les accions promogudes per la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament 
d’Ensenyament i proposar els criteris i les línies de treball als òrgans de govern 
del centre per desenvolupar-les.  

• Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT i de 
l’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat.  

• Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials 
i d’altres.  

• Organitzar els cursos i seminaris que el centre porti a terme amb les 
institucions i entitats col·laboradores.  

• Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes 
desenvolupats.  

• Coordinar el seguiment de la inserció laboral dels alumnes a partir dels sis 
mesos de la finalització dels estudis que hagin cursat.  

• Convocar i presidir les reunions amb els tutors de pràctiques, d’acord amb allò 
que estableixi l’equip directiu del centre respecte a aquest tema.  

• Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions 
escola empresa.  

• Proposar a l’equip directiu les adaptacions dels crèdits de lliure disposició, 
segons les necessitats socioeconòmiqes de l’entorn.  

• Coordinar les visites de professorat i alumnat a les empreses.  

• Qualsevol altra que se li encomani, en relació amb les seves funcions.  

 

Secció 5. Coordinador/a ESO  

• Coordinació del treball de síntesi juntament amb la coordinació de serveis 
escolars  

• Coordinació amb Salut i Escola  

• Coordinació primària-secundària  

• Presentació casos d’equips docents/tutors a la CAD  

• Vincle tutors/direcció  

• Coordinació sortides tutorials (parc infantil de trànsit,...)  


