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1.1 Definició 
 
Aquest document recull les normes d’organització i funcionament (NOFC) de 
l’escola Can Puig de Banyoles. 
Cal entendre les NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida 
interna del Centre, per establir i concretar les relacions entre els diferents 
sectors que formen la nostra comunitat educativa. Ens ha de servir també per 
garantir la nostra convivència i la nostra activitat,  considerant sempre els drets 
i deures de tots els membres que integrem la comunitat educativa. 
Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i 
funcionament, que han de fer possible el treball educatiu i de gestió que 
permeti assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre 
(PEC), en la Programació General Anual de Centre (PGCA) i en el Projecte de 
Direcció. 
 
A través de les NOFC podem: 
 

 Proporcionar un marc de referència per al funcionament de l’escola i per 
als diversos sectors que la componen. 
 

 Agilitzar-ne el funcionament i facilitar la presa de decisions. 
 

 Dipositar responsabilitats a qui correspongui. 
 

 Estimular la participació dels membres de la comunitat escolar. 
 

 Unificar la informació i fer-la més assequible. 
 

 Contribuir a definir i possibilitar nous plantejaments de l’escola com a 
institució. 

 

1.2 Bases legals 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix 
que tot centre educatiu ha d’elaborar les seves normes d’organització i 
funcionament.  
L’article 19 determina alguns dels elements relacionats amb l’estructura 
organitzativa del centre, com són: 
 

 L’estructura organitzativa de govern i coordinació del centre i la 
concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar 
l’organització pedagògica, el rendiment de comptes al consell escolar en 
relació a la gestió del projecte educatiu. 
 

 El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 
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 Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del 
professorat. 
 

 Les concrecions que s’escaiguin sobre la participació en el centre dels 
sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el 
centre i les famílies, individualment i col.lectivament, així com els 
mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir 
el seu dret a ser informades. 
 

 L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels 
mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en 
què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la 
convivència i l’establiment de les mesures correctores d’aquestes 
irregularitats i les circumstàncies que poden atenuar o agreujar la 
gravetat de la conducta de l’alumnat. 

 
MARC NORMATIU 
 

- Ley Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-LOE 
- Llei 12/2009, del 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 i del personal directiu professional docent. 
- Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i 

regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya, derogat parcialment (art.4 i Títol IV) pel 
Decret0102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

- Resolucions que aproven els documents per a l’organització i el 
funcionament dels diferents tipus de centres. 

- Documents per a l’organització i funcionament de les escoles. 
 
Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions 
(Decret 102/2010 Art. 18.3) 
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2.1 Òrgans unipersonals de direcció 
 
2.1.1El/la Director/a 
 
La direcció i la responsabilitat general de l’activitat escolar correspon al/ a la 
director/a, el/la qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació 
al projecte educatiu, a la programació general i al projecte de direcció. 
Correspon al/la director/a: 
 

 Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa 
en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les 
aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 
 

 Dirigir i coordinar totes les activitats del centre. 
 

 Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 
 

 Exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre. 
 

 Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels 
conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als 
alumnes, en el compliment de la normativa vigent. 
 

 Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb 
organismes, que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un 
clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les 
actuacions que propiciïn una formació integral en coneixement i valors 
dels alumnes. 
 

 Impulsar les avaluacions internes del centre i col.laborar en les 
avaluacions externes i en l’avaluació del professorat. 
 

 Convocar i presidir el claustre de mestres del centre, les sessions del 
consell escolar i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves 
competències. 
 

 Coordinar les activitats extraescolars en col.laboració amb el consell 
escolar del centre i les associacions de pares i mares. Coordinar les 
relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i 
especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic. 
 

 Autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar 
els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, 
d’acord amb el que estableixen les administracions educatives. 
 

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I 
DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 
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 Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 
instal.lacions, mobiliari i equipaments . Tenir cura de la seva reparació, 
quan correspongui. 
 

 Proposar a l’Administració educativa el nomenament i el cessament dels 
membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de 
professors i al consell escolar del centre. 
 

 Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa. 

 
2.1.2 El/La Cap d’Estudis 
 
Correspon al Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de 
les activitats del Centre, i la seva organització i coordinació, sota el 
comandament del Director/a. 
 
Són funcions específiques del/de la cap d’estudis: 
 

 Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i 
impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu 
del centre. 
 

 Coordinar les activitats escolars regulades, tant en el si del propi centre 
com amb els centres públics que imparteixen l’educació secundària 
obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també, quan s’escaigui, 
les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de 
l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 
docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el 
claustre. 
 

 Substituir el director/a en cas d’absència. 
 

 Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular del Centre i 
vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 
atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada 
alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives 
especials, tot procurant la col.laboració i participació de tots els mestres 
del Claustre. 
 

 Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es 
dugui a terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en 
relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte 
curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i 
presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle. 
 

 Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, 
del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents 
ensenyaments que s’imparteixen en el col.legi. 
 



 5 

 Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i 
fer-ne el seguiment. 
 

 Coordinar les accions d’investigació  i innovació educatives i de formació 
i reciclatge del professorat que es desenvolupi en el Centre, quan 
s’escaigui. 
 

    Fer l’acollida pedagògica als practicants i a tots els mestres nous que 
s’incorporen al centre. 
 

 Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 

2.1.3 El/la Secretari/a 

Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i 
administrativa del Centre, sota el comandament del Director/a i exercir per 
delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al 
col.legi quan el/la Director/a ho determini. 

Són funcions especifiques del/ de la Secretari/a: 

 Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes 
de les reunions que celebrin. 
 

 Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva 
programació general i el calendari escolar. 
 

 Estendre les certificacions i documents oficials, amb el vist-i-plau del 
director/a. 
 

 Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n 
deriva i elaborar i custodiar la documentació perceptiva. Obrir i mantenir 
els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el/la 
director/a. Elaborar el projecte de pressupost. 
 

 Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
preinscripció i matriculació dels alumnes, tot garantint la seva adequació 
a les disposicions vigents. 
 

 Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets 
i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 
 

 Confeccó dels horaris juntament amb la resta dels membres de l’equip 
directiu. 

 Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat 
dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i 
custodiar-los. 
 



 6 

 Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 
 

 Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, 
alienació o lloguer de béns i als contractes de serveis i subministrament, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 

 Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o 
atribuïdes per diposicions del Departament d’Ensenyament. 

2.2 Òrgans col.legiats de participació en el govern i la 
gestió del centre 
 
2.2.1 Consell Escolar 
 
El consell escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar 
en el govern de les escoles i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació 
general de les seves activitats. 
 
Correspon al consell escolar les funcions següents: 
 

 Participació en l’aprovació del projecte educatiu i les seves 
modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director/a de 
manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i 
manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts 
dels membres. 
 

 Participar en l’aprovació de la programació anual, de les normes de 
funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha 
de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les 
propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 
 

 Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així 
com de la resta de documents de gestió de centre. 
 

 Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres 
acords de col.laboració del centre amb entitats i institucions. 
 

 Informació del procediment d’admissió d’alumnes. 
 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament 
del director o directora. 
 

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin 
a la normativa vigent i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes. 
 

 Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 
complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el 
desenvolupament. 
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 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del 
centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
 

 Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
 

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o 
reglamentàries. 
 
Composició del Consell Escolar 
 

Els components del Consell Escolar són: 
 

 El/la director/a del centre, que n’és el president/a. 
 

 El/la Cap d’Estudis. 
 

 Un representant de l’Ajuntament. 
 

 Un nombre de mestres, elegits/des pel claustre, que no pot ser inferior a 
un terç del total dels components del consell. S’intentarà que els mestres 
representants siguin dels diferents cicles i que se segueixi un ordre 
rotatiu entre tots/es. En total 5 membres. 
 

 Un nombre de pares i mares d’alumnes, elegits/des respectivament per 
ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components 
del Consell. Un dels pares és designat per l’AMPA. En total 5 membres 
 

 Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre. Es 
considera PAS  la TEI,  l’administrativa i al conserge. 
 

 El/la secretari/a del centre, que actua com a secretari/a del consell, amb 
veu i sense vot, però si és comptabilitzat en la composició del consell 
escolar. 

  
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la 
candidatura més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant 
serà ocupada per la persona que es prevegui que estarà més temps al centre i 
si l’empat encara persisteix, es farà un sorteig. 
 
Entre els mestres i els pares, en sortirà un representant de cada sector per 
assistir als consells escolars municipals convocats per l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
       

 Funcionament 
 

 El Consell escolar del Centre es reunirà perceptivament una vegada al 
trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol.liciti el seu 
president o almenys un terç dels seus membres.  
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 La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa 
pel Director/a als membres del consell amb una antelació mínima de 48 
hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president, la qual es farà 
constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària 
que hagi de ser subjecte de debat, i en el seu cas de participació de la 
seva aprovació. 
 

 Els òrgans col.legiats són convocats i presidits pel Director del Centre, i 
en cas d’absència d’aquest, pel Cap d’Estudis. 
 

 Correspon al director del Centre establir l’ordre del dia, tenint en compte 
les peticions de la resta de membres de l’òrgan col.legiat, formulades 
amb la suficient antelació. El Director és qui determina la confecció 
definitiva. 
 

 El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de la 
majoria absoluta dels seus components i també caldrà la presència del 
president i el Secretari, és a dir, la meitat més un del nombre de 
persones que formen l’òrgan col.legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan 
es constituirà en segona convocatòria una hora després de 
l’assenyalada per la primera. 
 

 Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta 
dels membres, procurarà: 

- Facilitar el diàleg 
- La recerca del consens 
- El compliment de les lleis 
- La regularitat de les deliberacions 
- Moderar el debat. 

 

 Es procurarà que les decisions en el si  del Consell Escolar es prenguin 
per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la 
decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels 
casos en que la normativa determina una altra majoria. 
  

 Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser 
consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne 
còpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres 
membres de la comunitat educativa a través dels seus representants 
podran sol.licitar certificació, que estendrà el/la Secretari/a amb el vist-i-
plau del Director/a, d’acords concrets que constin a l’acta. 
 

 De cada reunió el/la Secretari/a del Centre, el qual tindrà veu, però no 
vot, n’aixecarà Acta, la qual contindrà la indicació de les persones 
assistents, les que han intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de 
la reunió, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat 
de les votacions i el contingut dels acords. 
 

 Els components d’un òrgan col.legiat podran fer constar en Acta el seu 
vot en contra d’un acord adoptat i els motius que el justifique. 
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 Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, 
els components podran formular els vots particulars que creguin 
necessaris i fer-los constar a l’Acta de la sessió. 
 

 Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, 
pel Director/a del Centre. 
 

 Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector 
mestres, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les 
darreres eleccions. El nou membre serà nomenat per al temps que li 
restava de mandat al qui ha causat la vacant. 
 
Comissions específiques del Consell Escolar 
 
Comissió permanent/convivència: està integrada pel Director/a, el/la 

Cap d’Estudis, un/una mestre, un pare/mare i el/la Secretari/a amb veu i sense 
vot. 

 
Les competències d’aquesta comissió són: 
 
Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell escolar, i 

també prendrà les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar 
a la convocatòria del Consell Escolar. En aquest segon cas els acords presos 
seran provisionals fins que a la propera reunió, el Consell Escolar els ratifiqui o 
no.  

 
Comissió econòmica: està integrada pel Director/a, el/la secretari/a, 

un/una mestre/a i un pare/mare.  
 
Les competències d’aquesta comissió són: 
 
- Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre 

sobre els aspectes econòmics del Centre. 
- Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar. 
-Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels 

pressupostos del Centre, que únicament pot aprovar el Consell Escolar. 
 
Comissió de menjador: està integrada pel director/a, secretari/a, 

coordinador/a de menjador, un/a mestre usuària del servei, un membre del 
sector pares, el/la tresorer/a de l’AMPA i si cal, un representant de l’empresa. 
Es reunirà com a mínim dos cops l’any i sempre que faci falta tractar algun 
aspecte urgent. La seva principal funció serà fer el seguiment perquè es 
desenvolupi correctament el pla de funcionament del menjador. 

2.2.2 Claustre de mestres 

Composició 

El claustre de mestres és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 
gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 
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educatius del centre. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten 
servei i és presidit pel/per la director/a. 

Funcions 

 Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
 

 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 directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
 

 Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca 
pedagògica i en la formació del professorat del centre. 
 

 Designar els mestres que han de participar en el procés de selecció del 
director o directora. 
 

 Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
 

 Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
 

 Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
 

 Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del 
rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en 
què participi el centre. 
 

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i a la imposició de 
sancions i vetllar perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 
 

 Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre. 
 

 Qualsevol altra que atribueix l’Administració educativa o les normes 
d’organització i funcionament del centre, 

Funcionament 

Es procurarà una reunió mensual del Claustre de mestres amb caràcter ordinari 
i sempre que el convoqui el/la director/a o ho sol.liciti un terç, almenys, dels 
seus membres. És perceptiu celebrar un claustre al començament i al final de 
cada curs escolar. 

La peridiocitat dels claustres s’acorda cada inici de curs i es fa constar en la 
Programació Anual. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
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El/la secretàri/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una 
vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 

Trimestralment es farà un claustre pedagògic amb la finalitat de debatre 
qüestions més pedagògiques i didàctiques o bé amb la intenció de rebre una 
sessió formativa a càrrec d’algun professional sobre alguna temàtica que pugui 
interessar a tot el claustre. Generalment després d’aquestes sessions es farà 
un berenar pedagògic que anirà a càrrec d’un cicle diferent cada vegada. 
 

2.3 Equip directiu 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’escola i el formen el director 
o directora, el secretari o secretària i el cap o la cap d’estudis. 
Els membres de l’equip directiu són responsables de l’actualització del Projecte 
Educatiu del Centre, de la gestió del Projecte de Direcció, d’elaborar la 
Programació General Anual de Centre i la Memòria Anual. 
Així mateix, l’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i 
estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre i col.labora amb 
l’avaluació externa que realitzi el Departament d’Ensenyament. 
Organitzar i coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de 
coordinació i vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 
L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. 
La forma habitual de treball de l’equip directiu és en equip i les decisions sobre 
temes relacionats amb l’organització i funcionament del centre es prenen 
normalment de forma consensuada. 
 

2.4 Òrgans unipersonals de coordinació 
 
L’equip de coordinadors actua com una comissió delegada del Claustre. Es 
constitueix amb la finalitat de coordinar, bàsicament, l’acció educativa tant a 
efectes organitzatius com didàctics. Són òrgans unipersonals de coordinació 
els/les coordinador/es de cicle, el/la coordinador/a d’informàtica, el/la 
coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a de prevenció de riscos. 
 
2.4.1 Coordinador de cicle (Coordinador Pedagògic) 
 
A partir del curs 15/16 l’escola disposa d’ un coordinador/a per a cada cicle 
(educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior). 
 
 Funcions  
 

 Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l’educació infantil i primària, segons correspongui, sota la dependència 
del/ de la cap d’estudis. 
 

 Coordinar les sessions de les reunions de cicle i mantenir informats a 
tots els membres del cicle. Fer un resum escrit dels temes tractats, 
donar-los a conèixer a la cap d’estudis. 
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 Participar  en l’elaboració del Projecte Curricular del nivell respectiu i 
portar al Claustre les propostes formulades a aquest efecte per l’Equip 
de Cicle. 
 

 Coordinar l’ensenyament en el corresponent cicle, d’acord amb el 
projecte Curricular. 

 

 Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre. 
 

 Vetllar per la consecució dels objectius proposats. 
 

 Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que 
s’organitzin a nivell de cicle. 
 

 Fomentar el treball en equip. 
 

 Ésser el portaveu del cicle en les diferents reunions. 
 

 Informar a la resta de mestres del Cicle dels acords presos en aquestes 
reunions. 
 

 Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 
 

 Vetllar pel compliment de les reunions intercicles fixades amb el/la Cap 
d’Estudis . 
 

2.4.2 Coordinador/a d’informàtica 
 
 Funcions 
 

 Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització 
dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 
 

 Vetllar pel manteniment de les instal.lacions i els equipaments 
informàtics i telemàtics. 
 

 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i 
equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo 
sobre la seva formació permanent en aquest tema. 
 

 Aquells que la direcció del centre li encomani en relació amb els 
recursos informàtics i telemàtics, que li pugui atribuir el Departament 
d’Ensenyament. 
 

 Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i 
serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del 
Departament d’Educació. 
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2.4.3 Coordinador lingüístic 
 
 Funcions 
 

 Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del projecte lingüístic. 
 

 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració 
del projecte curricular de centre, d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte lingüístic. 
 

 Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats 
relacionades amb la concreció del projecte lingüístic, inclòs en la 
programació general del centre i col.laborar en la seva realització. 
 

 Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització 
lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del 
centre. 
 

 Aquelles que la direcció del centre li encomani en relació amb el projecte 
lingüístic pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 
 

 S’intentarà que la persona que assumeixi aquest càrrec sigui el 
coordinador/a de la biblioteca.  

 
2.4.4 Coordinador/a de prevenció de riscos laborals 
 
Correspon a aquest coordinar promoure i coordinar les actuacions en matèria 
de salut i seguretat en el centre. 
 

Funcions 
 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com 
promoure i fomentar l’ interès i la cooperació dels treballadors en l’acció 
preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 

 Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes 
relacionats amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva 
adequació i funcionalitat. 
 

 Revisar i actualitzar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la 
seva adequació a les persones, els telèfons i l’estructura. 
 

 Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 
 

 Vetllar perquè la farmaciola tingui el material suficient. 
 

 Promoure actuacions d’ordre i neteja i realitzar-ne el seguiment. 
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 Complimentar i trametre als serveis territorials el full de notificació 
d’accidents. 
 

 Col.laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals 
en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. 
 

 Col.laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals 
en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 
 

 Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

 
2.4.5 Coordinador/a econòmic   
 
A cada cicle hi ha un mestre que es responsabilitza  de: 

 Informar a l’equip docent de totes aquelles dades econòmiques del 
centre i del cicle que es considerin oportunes. 

 Recollir els tiquets de caixa de les compres que facin els mestres del seu 
cicle i a final de mes donar-ho a la secretaria per tal que aquesta els 
pugui pagar. 

 Elaborar i revisar periòdicament un inventari del material no fungible que 
hi ha a les aules. 

 Gestionar les sortides dels corresponents cicles; trucar a l’autocar, 
entitats, activitats... 

 Fer les comandes del seu cicle i de l’escola. 

 Altres tasques que puguin sorgir des de la secretaria. 
 
2.4.6 Mestres tutors/es 
 
La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de l’activitat docent. Tots els/les 
mestres que formen part del claustre poden exercir les funcions de mestre/a 
tutor/a quan correspongui. 
Cada unitat o grup d’alumnes té un/una mestre/a tutor/a, amb les següents 
funcions: 
 

 Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels 
alumnes. 
 

 Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i 
les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés 
d’ensenyament del seu grup d’alumnes. 
 

 Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les 
sessions d’avaluació. 
 

 Tenir cura, juntament amb el/la secretari/a i amb l’administrativa, quan 
correspongui, de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels 
resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o 
representats legals dels alumnes. 
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 Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes. 
 

 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de 
la seva participació en les activitats de l’escola. 
 

 Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 
activitats de l’escola. 
 

 Participar en l’avaluació interna del centre. 
 

 El/la tutor/a deixarà constància escrita dels motius, desenvolupament i 
acords de totes les entrevistes amb les famílies, segons el model de 
registre d’entrevistes del centre. 
 

 En els casos de problemes d’integració, de comportament, 
d’aprenentatge i sempre que s’escaigui, es podrà requerir la participació 
de l’EAP per trobar solucions conjuntes. 
 

 Realitzar, conjuntament amb els/les mestres d’EE els Plans 
Individualitzats dels alumnes amb NEE, 
 

 Revisar i controlar periòdicament l’agenda escolar dels alumnes. És 
evident que no caldrà fer-ho per a tothom igual, dependrà de la 
necessitat i de l’edat. 
 

 Tenir cura de que les llibretes segueixin les normes d’ordre i polidesa 
que s’hagi acordat. 
 

 Seguir la normativa dels drets i deures dels alumnes. 
 

 Tenir cura de l’ordre de la classe i procurar que estigui ben ambientada 
perquè els alumnes s’hi sentin a gust i adquireixin els hàbits d’ordre. 
 

 Elaborar els informes segons les pautes acordades i assistir a les 
reunions convocades. 

 
El nomenament i cessament dels tutors  correspon al director/a i s’efectua per 
un curs acadèmic. Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels 
mestres tutors, el/la director/a n’informa  al claustre i al consell escolar del 
centre. Sempre que l’organització del centre ho permeti i es pugui donar 
resposta als requeriments del projecte educatiu, el/la director/a procurarà que 
les promocions d’alumnes tinguin el mateix tutor al llarg de tot un cicle . Quan 
es produeixi una vacant en alguna tutoria o especialitat, es donarà prioritat als 
mestres que treballen al centre i sol·licitin ocupar aquest lloc, sempre que sigui 
possible seguint els criteris pedagògics i organitzatius establerts. 
 
Cada tutor del centre és responsable de: 
- Planificar i fer les circulars de les sortides amb la supervisió de la 
coordinadora. 
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- D’establir un ordre i de mantenir el material en bon estat. 
- Fer el control i recollir el resguards de pagament de les sortides i material 
(aquest darrer cas només d’aquelles famílies que ho fan fraccionat). 
- Informar al/ a la coordinador/a de qualsevol nota o circular que s’enviïn a les 
famílies i posteriorment aquest/a haurà de lliurar-la al/a la cap d’estudis per tal 
d’arxivar-la a la carpeta corresponent. 
- Recollir les autoritzacions de les sortides. 
 
Cal que els tutors tinguin a l’aula una carpteta d’alumnes on es registri: 
- Faltes d’assistència. 
- Model d’entrevista que en finalitzar el curs s’haurà d’arxivar. 
- Autoritzacions de sortides. 
 
2.4.7 Mestres especialistes 
 
Són els encarregats d’impartir aquelles especialitats que contempla la legislació 
vigent: idioma estranger, educació física, educació musical i educació especial. 
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació 
infantil i l’educació especial, s’assignaran preferentment als mestres que 
disposin de l’especialitat corresponent. No obstant això, el director pot assignar 
àrees d’especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que tinguin 
l’adequada titulació, formació o experiència. 
El mestre especialista pot intervenir al segon cicle d’educació infantil, si el seu 
horari li ho permet. 
 
 
Mestre/a especialista d’educació especial  
 
Aquests professionals han de donar suport als mestres en la planificació i el 
desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la participació de 
tots els alumnes a les activitats de l’aula ordinària per assegurar que tots 
progressin en els aprenentatges. Tenen assignades les següents funcions: 
 

 Identificar, amb la col.laboració de l’EAP, les necessitats de suport 
específic dels alumnes i col.laborar en la concreció del pla d’intervenció. 
 

 Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. 

 Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i 
permanents. 
 

 Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten dificultats 
d’aprenentatges i mancances degudes a la situació sociocultural de les 
famílies. 
 

 Col.laborar amb els tutors en l’elaboració dels plans individualitzats, 
quan l’alumne  ho requereixi, i en la preparació d’activitats i materials 
didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquests alumnes i la seva 
participació a les activitats del grup classe ordinari. 
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 Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una 
atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixen. 
 

 Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora 
de l’aula ordinària. 

 
Mestre/a especialista d’educació musical 
 

 Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en 
aquells cicles en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa com 
a docent.  
 

 Impartir les classes a l’educació primària, atenent a les dedicacions 
horàries establertes. 
 

 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu 
caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva 
condició de mestre/a. 
 

Mestre/a especialista d’educació física 
 

 Coordinar les activitats curriculars de l’Educació Física del centre. 
 

 Impartir les classes a l’Educació Primària 
 

 Assessorar i supervisar convenientment el mestre no especialista, en 
cas que el mestre especialista no pugui impartir amb intervenció directa 
totes les àrees destinades a l’àrea. 
 

 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu 
caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva 
condició de mestre/a. 

 
Mestre/a especialista de llengua estrangera 
 

 Impartir la docència de la primera llengua estrangera a primària, 
conjuntament amb els mestres amb titulació de coneixements adients 
per impartir idiomes.  
 

 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu 
caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva 
condició de mestre/a. 

  
Mestre de religió 
 
L’ensenyament de la religió és d’oferta obligatòria però de caràcter voluntari 
per als alumnes. 
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Si hi ha algun mestre de la plantilla de l’escola que  vulgui impartir l’àrea , té 
prioritat per davant de l’especialista. Si hi ha algun docent interessat sempre 
s’ha de comunicar abans de finalitzar el mes de maig. 
 

Altres funcions dels mestres d’especialistes 

 Anar a buscar i acompanyar els alumnes a les respectives aules. Si el tutor 
no és al centre serà el responsable d’acompanyar el grup ,amb el qual ha 
estat fent classe, a la sortida. 

 Coordinar-se i donar suport tècnic i educatiu i també assessorament als 
altres membres del Claustre o del cicle en aspectes relacionats en les seves 
especialitats. 

 Elaborar els informes/notes dels aprenentatges dels alumnes de la seva 
especialitat i assistir a les reunions d’avaluació convocades pel/la cap 
d’estudis. 

 Coordinar-se amb els/les mestres tutors per donar coneixement del procés 
d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 

 Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 
activitats d’escola, des de la seva especialitat. 

 Tenir cura de l’ordre de la classe que es faci servir i ajudar a que els 
alumnes adquireixin els hàbits d’ordre que es demanen. 
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3.1 Organització del professorat 

3.1.1 Equip de cicle 
 
Estan integrats per la totalitat dels mestres que imparteixen docència en el 
corresponent cicle. En el cas del professorat especialista o de suport  que 
imparteixin classes en diferents cicles, es repartiran equitativament entre ells (a 
criteri de l’equip directiu) i a demanda dels interessats tenint en compte el grau 
de pertinença en el cicle. Els equips de cicle es reuneixen setmanalment. A la 
Programació General d’Aula de Centre, s’estableix el calendari de reunions. 
 
3.1.2 Reunions Intercicle 
 
Es realitzaran preferentment a l’inici i a final de curs i quan els cicles les 
considerin necessàries. 
- Educació infantil i Cicle Inicial 
- Cicle Inicial i Cicle Mitjà 
- Cicle Mitjà i Cicle Superior 
En aquestes reunions es portaran a terme les següents funcions: 

 Assegurar una línia metodològica i organitzativa a l’escola. 

 Treballar en equip i de manera cooperativa per arribar a acords i línies 
d’actuació conjuntes i compartides en la intervenció pedagògica del 
centre. 

 Valorar i avaluar l’acció educativa, els resultats de les competències 
bàsiques i els aspectes organitzatius per a l’atenció a la diversitat. 
 

3.1.3 Comissions 
 
Les Comissions són òrgans auxiliars de la funció docent que porten a terme 
treballs concrets encaminats a donar agilitat i eficàcia al funcionament del 
centre. 
Es creen aquestes comissions durant el mes de setembre i cada curs es revisa 
la constitució de les mateixes. 
Tots els membres de la comissió tenen l’obligació d’assistir a totes les reunions 
que marca el pla de treball mensual del Centre. 
 

Comissions acadèmiques .  
 
Comissió Pedagògica 
 
En formaran part els/les coordinadors/es de cicle, el/la cap d’estudis i el/la 
directora. 
  
Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica:  
 

 Coordinar i harmonitzar l’actuació i les propostes dels equips de cicle. 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
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 Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i 
avaluació de les activitats pedagògiques del centre. 
 

 Prendre decisions i consensuar actuacions organitzatives i 
metodològiques. 
 

 Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la 
programació general del centre amb caràcter anual.  
 

  Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de 
les sessions de treball de claustre.  
 

  Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, 
detectar els desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les 
directrius generals.  
 

 Valorar i analitzar els resultats de les proves externes i fer , si cal, 
propostes de millora. 

 
Comissió d’avaluació 
 
Estarà formada per tots els mestres que exerceixen en el cicle i presidida pel 
cap d’estudis.  Cada tutor/a actuarà com a secretari de la sessió i n’aixecarà 
acta.  
Són funcions de la comissió d’avaluació: 
 

 Analitzar col.lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne i 
del grup en general. S’analitzaran casos concrets així com també els 
punts forts, els punts febles i les propostes de millora. 
 

 Establir mesures d’adequació i de reforç si cal, de modificació 
d’estratègies,  ajustaments de programació i propostes de millora. 
 

 Determinar la valoració final per àrees i la valoració global del progrés 
dels alumnes a la darrera sessió d’avaluació. 

 
Tant a Infantil com a primària, aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop 
per trimestre per tal d’avaluar al grupclasse.  
 
Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
 
La CAD és la comissió encarregada de planificar, promoure i fer el seguiment 
de les mesures que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats 
educatives de l’alumnat. 
Està formada pel/per la Cap d’Estudis, l’EAP de referència, el/la mestre/a 
d’educació especial i els tutors, si s’escau. També hi serà present el/la TIS 
(tècnic/a d’integració social) sempre i quan l’escola compti amb aquesta 
dotació. 
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Són funcions de la CAD: 
 

 Planificar i deixar constància de tots els suports que es porten a la 
pràctica del centre. 
 

 Establir les característiques de cada suport, el número de persones i el 
número d’hores que s’hi dedicaran. 
 

 Establir els criteris d’alta i de baixa d’un recurs. 
 

 Establir els criteris per derivar els alumnes amb NEE. 
 

 Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives 
especials i específiques. 
 

 Elaborar la proposta dels plans individualitzats. 
 

A final del curs escolar es realitzarà la sessió d’avaluació per valorar el 
funcionament del curs, de la qual el cap d’estudis n’aixecarà l’acta on constarà 
la valoració i les propostes de millora. 
Un cop al trimestre es portarà a terme la CAD social, on a més de les persones 
abans esmentades s’incorporaran els/les educadores socials que fan el 
seguiment d’aquelles famílies amb situació sociocultural i econòmica més 
desafavorides.. En els casos que sigui necessari també hi assistiran el 
director/a, el secretari/a, el tutor/a d’aula d’acollida i  els coordinadors/es de 
cicles.  

 
 Comissions de treball 
 

Aquestes comissions poden variar d’un any per l’altre en funció de les 
necessitats i seran revisades anualment per tal de preveure la incorporació o 
renovació d’algunes.   
Així doncs, els objectius quedaran especificats a l’annex 1 
 

3.2 Organització de l’alumnat 
 
3.2.1 Organització i agrupament de l’alumnat 
 
L’alumnat s’organitza en grupsclasse, els quals tindran com a referència un/ 
tutor/a.  
Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran en dos grups de 
manera que aquests quedin equilibrats en: 
 
a) Nombre total d’alumnes  
b) Nombre de nens i nenes  
c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol.  
d) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups)  
e) Nombre d’alumnat estranger  
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Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, 
s’equilibraran en número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. La 
pertinença de l’alumnat a un mateix grupclasse serà estable durant un cicle 
complet.  
 
A final de cada cicle, és a dir en finalitzar P5, 2n i 4t,  es barrejaran els alumnes 
dels dos grups del mateix nivell tenint sobretot en compte els criteris a, b i e. A 
més també es tindrà en compte el rendiment acadèmic i l’actitud a classe.  
 
A l’hora de redistribuir els grups, cal tenir en compte que, normalment per cada 
alumne de rendiment alt –quant a conceptes, procediments i actituds- n’hi ha 
dos de rendiment mig i un de rendiment baix. Valorant això s’aconsegueixen 
grups heterogenis on la responsabilitat d’aprenentatge de cada membre és 
individual i grupal alhora i permet fomentar el treball cooperatiu, metodologia 
puntal en el nostre centre.  
 
En el cas de germans bessons, l’escola aconsellarà separar-los de classe per 
les següents raons pedagògiques: 
- Els ajuda a créixer amb independència l’un de l’altre –sempre hi ha un germà 
més dominant que l’altre i, en separar-los, se’ls pot ajudar molt més a créixer 
amb una bona autoestima, seguretat i confiança en si mateixos. 
- Cadascú pot aportar, tant a l’aula com a casa, les seves experiències i 
vivències –hem de tenir clar que són diferents i ho viuen de manera diferent- 
En el cas de nens/es que són cosins també s’optarà per aquesta opció.  
 
3.2.2. Criteris per a l’atenció a la diversitat  
 
L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes i 
l’assoliment de les competències que els permetin el seu desenvolupament 
personal i escolar, és un principi comú per a tothom.  
A la nostra escola es promou que tot l’alumnat, independentment de les seves 
necessitats específiques, sigui atès a partir dels principis d’igualtat i equitat. Cal 
tractar a tothom igual en funció de la seva singularitat. 
 
Actuacions per atendre la diversitat: 
 

 Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran 
desdoblament dels grups d’alumnes, suports al grup ordinari (intervenció 
de més d’un mestre/a a l’aula), racons de treball, tallers, atenció en petits 
grups fora de l’aula ... i s’aplicaran estratègies metodològiques que 
fomentin el treball cooperatiu entre alumnes de diferents nivells i cicles. 
 

 Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius. 
 

 Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos 
acadèmics. Els alumnes de primària que presentin greus dificultats 
d'aprenentatge i especialment aquells que siguin considerats per l'EAP 
del centre com de necessitats educatives especials greus i permanents, 
tindran un pla individualitzat (PI) com a mínim en les àrees 
instrumentals.  
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Pel que fa als Plans Individualitzats (PI), aquests s’han d’elaborar quan es 
consideri que, per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades 
a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliacions previstes. 
L’elaboració del PI és responsabilitat del tutor de l’alumne, el qual 
s’encarregarà de fer-lo amb la col.laboració del mestre d’educació especial i la 
participació de l’EAP o, si és el cas, d’altres especialistes com per exemple el/la 
logopeda. 
Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a 
referència les orientacions del Departament d’Ensenyament.  
El Pla Individualitzat té la durada que determini l’equip que l’elabora. En acabar 
el curs escolar s’han d’avaluar els resultats obtinguts, planificar les actuacions 
per al proper curs i decidir si l’alumne/a ha de seguir amb el pla individualitzat o 
és oportú aplicar unes altres mesures. 
 
En la PGA quedarà concretat i especificat els criteris que se seguiran per 
atendre la diversitat. 
 
Alumne nouvingut. Es considera alumne/a nouvingut aquell que s’ha incorporat 
per primera vegada al sistema educatiu (en un moment posterior a l’inici de 
l’educació primària), en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, en 
els darrers trenta-sis mesos si procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt 
allunyats del nostre. Per atendre a aquest alumnat, s’organitzen recursos i 
estratègies adequades com són l’aula d’acollida, on l’alumnat d’aquestes 
característiques rep una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de 
la llengua. L’horari de l’aula d’acollida no ha d’ interferir en les àrees que 
l’alumne nouvingut pot compartir amb els companys de classe i la durada 
d’assistència anirà disminuint a mesura que avanci en els aprenentatges. Cal la 
interacció amb la resta dels alumnes del grup classe per facilitar el seu procés 
de socialització.  
Així mateix, aquell alumne que ja ha estat escolaritzat al centre des de ben petit 
però que és de procedència estrangera, pot assistir a l’aula d’acollida i rebre un 
suport lingüístic que li permeti seguir el currículum i, sobretot, garantir 
l’aprenentatge de la llengua.  
Aquests recursos es podran desenvolupar sempre i quan es compti amb la 
dotació d’un mestre. 
 
3.2.3 Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat. 
 
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords 
presos en claustre davant de tots els alumnes del centre. 
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als 
acords del cicle pel que fa a les actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de 
donar coherència al procés educatiu, tenint en compte les particularitats del 
grup. 
Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb 
el grup i tot el professorat implicat ha d’aplicar-les per tal de poder assolir els 
objectius definits. 
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A l’hora de confeccionar els horaris, es procurarà que el tutor pugui passar el 
major nombre d’hores amb el seu grup/classe. 
 
3.2.4. Promoció d’alumnes 
 
Els alumnes iniciaran l’escolaritat a educació infantil a P3, l’any que compleixin 
els 3 anys i a primer de cicle inicial d’Educació Primària, l’any natural que 
compleixin els sis anys. 
Els alumnes que vinguin d’un altre sistema educatiu, es matricularan al curs 
que els correspongui per edat. 
La repetició de curs d’un alumne haurà de comptar amb l’aprovació de la 
Comissió d’Avaluació, escoltat el/la mestre/a d’Educació Especial i el 
psicopedagog de l’EAP. 
La decisió que un alumne romangui un any més en qualsevol dels cursos de 
primària podrà ser adoptada una sola vegada al llarg de la seva escolarització. 
Aquesta repetició s’efectuarà en acabar el cicle tal com marca la normativa 
vigent, excepte en aquells casos que escoltats la comissió d’avaluació, el 
mestre d’Educació Especial i el psicopedagog de l’EAP considerin que s’ha de 
fer abans. Els alumnes no podran repetir més d’un any excepte en aquells 
casos que el Departament d’Ensenyament autoritzi la modificació curricular 
prèvia petició del Centre. 
La comunicació a la família de la repetició del seu fill/a ho farà sempre la tutora 
acompanyada de la mestra d’EE i si s’escau del/ la psicopedagoga del centre o 
la direcció. 
 

3.3 Acció i coordinació tutorial 
 
L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col.lectiu dels alumnes amb la 
finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los 
l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa 
personal i la integració social. 
L’acció tutorial contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el 
grup classe i a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica 
del centre. 
Per  dur a terme l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu grup classe 
una sessió setmanal, procurant sempre que el tutor/a pugui fer el màxim 
d’àrees i hores amb el seu grupclasse. Dins l’horari setmanal es destinarà una 
sessió a fer tutoria. 
En el seguiment de l’alumnat es vetllarà per l’assoliment de les competències 
bàsiques i la detecció de les dificultats de l’alumne/a per prendre les mesures 
oportunes. 
Cada tutor/a realitzarà un mínim d’una entrevista anual amb les famílies dels 
alumnes, preferiblement al llarg del segon trimestre. 
Sempre que sigui possible, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial, el 
tutor/a, tal i com ja hem esmentat anteriorment, serà el mateix al llarg de cada 
cicle.  

Els tutors junt amb els coordinadors de cicle i el/la cap d’estudis planificaran les 
actuacions tutorials i en faran el seguiment. 
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4.1. De l’Alumnat 

4.1.1.Drets 

Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles 
que es derivin de la seva edat i de les etapes o dels nivells dels ensenyaments 
que cursin. 

L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu de 
coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. 

Dret a la formació 

L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el 
desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i 
socials de la comunitat acceptats en la nostra societat. Per fer efectiu aquest 
dret, la seva formació ha de comprendre: 

 La formació en el respecte dels drets i llibertats. 
 

 El coneixement del seu entorn social i cultural. 
 

 L’adquisició d’habilitats intel.lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits 
socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, 
històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
 

 L’educació emocional que els capaciti per al desenvolupament de 
relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 
 

 La capacitació per a l’exercici d’activitats intel.lectuals. 
 

 La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions, 
o amb les dels seus pares, mares o persones en les que recau la tutela. 
 

 La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i 
cultural. 
 

 La formació per a la pau, la cooperació, la participació i solidaritat entre 
els pobles. 
 

 L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de 
les activitats físiques. 
 

Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la 
constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

4. RECURSOS HUMANS 
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L’organització de la jornada escolar s’ha de fer prenent en consideració, entre 
d’altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els interessos de l’alumnat, 
per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar 

 Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu progrés 
personal i rendiment escolar. 
 

 Els alumnes i, quan és menor d’edat, els seus pares, tenen dret a 
sol.licitar aclariments dels mestres respecte a les qualificacions amb què 
s’avaluen els seus aprenentatges. 
 

 L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al 
final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert.  
 

Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes 
següents: la inadequació del procés d’avaluació o amb la incorrecta aplicació 
dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 
 
Dret al respecte de les pròpies conviccions 
 

 Els alumnes tenen dret al respecte de les seves conviccions religioses, 
morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva 
intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions. 
 

 Els alumnes, i els seus pares, si aquest és menor d’edat, té dret a rebre 
informació prèvia i completa sobre el Projecte Educatiu. 
 

 Els alumnes tenen dret a un ensenyament que fomenti el respecte a les 
persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

 
De la integritat i dignitat personal 
 
Els alumnes tenen dret: 
 

 Al respecte a la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva 
dignitat personal. 
 

 A la seva protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
 

 A un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre 
companys. 
 

 A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 
higiene adequades. 
 

 Al fet que el Centre educatiu guardi reserva sobre tota aquella informació 
de què disposi, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, 
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sense prejudici de satisfer les necessitats d’informació de l’administració 
educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i 
de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles 
circumstàncies que puguin implicar maltractament pels alumnes o 
qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 
protecció del menor. 

 
Dret de participació 
 

 L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del Centre en 
els termes que preveu la legislació vigent. 

 
Dret de reunió i associació 
 

 L’alumnat té dret a reunir-se en el Centre. L’exercici d’aquest dret es 
desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el 
normal desenvolupament de les activitats docents. 

 
Dret a la llibertat d’expressió 
 

 Els alumnes tenen dret a manifestar les seves opinions, individualment i 
col.lectiva, amb llibertat sense prejudici dels drets i el respecte de tots 
els seus membres. 

 
Dret a l’orientació escolar i formativa 
 

 Els alumnes tenen dret a una orientació escolar que estimuli la 
responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les 
seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats. 
 

Dret a l’igualtat d’oportunitats 
 

 Els alumnes tenen dret a rebre els ajuts necessaris per compensar 
possibles mancances de tipus familiar, personal, econòmic o 
sociocultural amb la finalitat de crear les condicions adequades que 
garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 

 

 L’administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l’establiment 
d’una política d’ajuts adequada i de polítiques educatives d’inclusió 
escolar. 

 
Dret a la protecció social 
 

 Els alumnes tenen dret a la protecció social en supòsits d’infortuni 
familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia 
prolongada, l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant 
l’orientació, materials didàctics i els ajuts imprescindibles per tal que 
l’accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 
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 L’administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal 
que l’alumnat que pateixi una adversitat familiar, un accident o una 
malaltia prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar 
els estudis que estigui cursant. L’alumnat que cursi nivells obligatoris té 
dret a rebre en aquest supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu 
rendiment escolar. 

 
Dret a la protecció dels drets de l’alumnat 
 

 Les accions que es produeixin dins de l’àmbit dels centres educatius que 
suposin una transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen en 
aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de 
denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares,  davant del 
director/a del Centre. 
 

 Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si 
s’escau, al Consell Escolar, el director/a ha d’adoptar les mesures 
adequades d’acord a la normativa vigent. 
 

 Les denúncies també poden ser presentades davant dels Serveis 
Territorials d’Educació. Les corresponents resolucions poden ser objecte 
de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu 
aplicables. 

 
4.1.2 Deures 

 El deure bàsic de l’alumnat és l’estudi que es concreta amb les següents 
obligacions: 
 

 Assistir regularment i puntual a la classe. 
 Respectar els horaris. 
 Participar a les activitats acordades en el calendari escolar. 
 Realitzar les tasques encomanades pels mestres. 

(Veure Annex 2) 
 Respectar el dret a l’estudi dels seus companys/es. 
 Portar el material necessari que permeti el desenvolupament 

normal de les activitats 
 Tenir cura dels llibres, tant si són propis com de préstec. En cas 

de malmetre’l s’abonarà la part proporcional. 
 Tenir cura del material comunitari. 
 Deixar les aules i el material en ordre en finalitzar l’activitat. 
 Demanar i respectar el torn de paraula. 
 Fer les feines seguint les pautes  

(Veure Annex 3) 
 Responsabilitzar-se i complir els càrrecs que li corresponen. 

Ser puntuals a l’hora d’entregar les tasques. 
 Seure bé a la cadira. Aixecar-se sense arrossegar-la ni fer soroll i 

deixar-la ben posada sempre que s’aixequi del lloc. 
 Deixar les motxilles en els espais adients. 
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 Demanar permís per poder sortir de l’aula mentre es desenvolupin 
les activitats. 

 Evitar, en la mesura del possible, anar al lavabo en hores de 
classe. Poden fer-ho a l’hora d’esbarjo o abans de l’inici de les 
classes, a les 9h i a les 15h. 

 Fer arribar a les famílies les informacions importants, a educació 
infantil amb la carpeta i a educació primària amb la funda. 

 

 Respectar els drets i les llibertats dels membres de la comunitat 
educativa . 

 

 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per qualsevol 
circumstància personal o social. 

 

 Respectar i utilitzar correctament les instal.lacions del Centre i les de 
fora del Centre. 

 

 Tenir cura del  vocabulari i del to de veu. 
 

 No córrer per les classes, ni pels passadissos  ni per les escales.  
 

 Pujar i baixar les escales per la dreta i deixant passar. 
 

 Pujar i baixar les escales sense colpejar els escalons amb les motxilles 
de rodes. 

 

 Evitar tot tipus de baralles. Recórrer al diàleg per solucionar possibles 
conflictes. 

 

 Llençar els papers i les deixalles als contenidors corresponents. 
 

 Dins l’àmbit de l’esbarjo, els alumnes han de respectar la normativa 
aprovada per l’ús d’aquest espai. 
(Veure Annex 4) 

 

 Respectar les normes del Centre que figuren en aquesta normativa. 
 

 Participar i col.laborar activament en la vida del Centre. 
 

 Restituir econòmicament els danys causats, sempre i quan hagi estat fet 
amb una intencionalitat, al material del centre o bé al d’altres membres 
de la comunitat educativa. Fer pagar l’import total del desperfecte si 
aquest no és molt elevat i fer pagar una part del desperfecte si el valor 
econòmic és molt alt, previ comunicat als pares de l’alumne, a la 
comissió de convivència o si s’escau al Consell Escolar. 
 
Quan el desperfecte esdevingui fora del recinte escolar (museus, 
teatres...) l’alumne haurà de demanar excuses personalment o bé per 
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escrit a la institució pertinent. El tutor/a serà qui tutoritzarà la disculpa, 
prèvia informació a la direcció. 
 
En el cas que l’avís sigui reiteratiu o d’un comportament greu, la direcció 
d’acord amb el tutor/a, deixaran  l’alumne sense properes sortides. 
Prèviament s’informarà del fet a la comissió de Convivència i/o al 
Consell Escolar. 
 

 Dins del recinte escolar els alumnes no poden portar ni fer ús de mòbils. 
En cas que es produís el cas, es retiraria l’aparell a l’alumne en qüestió i 
la direcció l’entregaria directament als seus pares. 

 
 

4.2 Del Professorat 

4.2.1 Drets 

Els/les mestres tenen el dret de: 

 Ésser reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal 
laboral docent en funció de la pròpia situació contractual. 

 

 A ésser respectat en la seva dignitat personal i professional. 
 

 A assistir a totes les reunions del Claustre amb veu i vot. 
 

 A ésser informats de la gestió del Centre per mitjà del Claustre o dels 
representants dels òrgans col.legiats. 

 

 A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de cicle o comissions que li 
pertoquin, com també a les dels altres òrgans del Centre que li 
corresponguin. 

 

 A portar sota la seva responsabilitat la formació del grupclasse 
d’alumnes que li han estat encomanats. 

 

 A convocar els pares o tutors dels alumnes, individualment o 
col.lectivament, per tractar d’assumptes propis de la seva educació. 

 

 A participar activament a la gestió del Centre, personalment o a través 
dels seus representants. 

 
4.2.2 Deures 

Els mestres tenen el deure de: 

 Complir l’horari laboral setmanal establert pel Departament que 
actualment és de 37 hores i mitja. La distribució setmanal d’aquestes 
hores serà la següent: 
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a) Docència: 25 hores. 
b) Activitats d’horari fix: 5 hores.  Aquest temps es destinarà a reunions de 

claustre, cicle, comissions, programació, entrevistes, formació, sep. 
c) Altres activitats relacionades amb la docència: 7.5 hores. Entre aquestes 

activitats cal entendre-hi preparació de classes, correccions, formació 
permanent, preparació de programacions, etc. que no han d’ésser 
necessàriament en el Centre. 

 Seguir i comprometre’s amb les línies definides en el Projecte Educatiu 
del Centre. 

 

 Implicar-se en la investigació i la innovació educativa. 
 

 Estar al dia en la seva formació. 
 

 Assistir a totes les reunions convocades per l’equip directiu. 
 

 Als matins i a les tardes rebre els alumnes desitjant-los el “bon dia” o 
“bona tarda”. Acomiadar-los a la sortida amb un “fins demà”. “adéu”, 
“bon cap de setmana”, “bones festes/vacances”.... 

 

 Corregir l’ús d’expressions inadequades que els nens utilitzen a vegades 
en les seves comunicacions. 

 

 Vetllar perquè els alumnes llencin les deixalles a les papereres. 
 

 Complir amb la vigilància de les files i del pati. 
 

 Vigilar que els alumnes utilitzin i desin correctament el material d’ús 
comunitari. Procurar que els llibres i llibretes desats en els calaixets 
personals estiguin ordenats. Cal evitar els fulls escampats.  

 

 Vetllar que es respectin els torns de pati establerts a l’inici de curs. 
 

 Vetllar perquè es compleixin les normes de convivència acordades. 
 

 Evitar que els alumnes romanguin dins de les aules o en els passadissos 
durant les estones d’esbarjo, exceptuant aquells casos  que ho facin 
sota el consentiment del mestre i aquest hi sigui present. 

 

 Vetllar perquè els alumnes es desplacin correctament pel recinte 
escolar. 

 

 Vetllar pel compliment dels hàbits d’ordre i de treball a l’aula perquè els 
alumnes s’hi sentin a gust. 

 

 Saber compensar les accions sancionadores amb gratificacions 
emocionals en forma d’elogis quan es fa quelcom positiu. 
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 S’ha d’intentar fer arribar als pares i a les mares notificacions positives 
quan es pugui.  

 

 Els mestres no faran ús del mòbil davant dels alumnes. S’aconsella 
portar-lo en silenci. En cas d’urgència de fer o rebre una trucada, es 
procurarà sempre fer-ho des d’un espai on no hi hagi alumnes. En cap 
cas els alumnes han de percebre, per norma general, la dependència del 
mòbil. 

 

 A nivell intern, el professorat ha de fer dos tipus de programacions: 
a) Temporització de cada assignatura. Han de constar les unitats 

didàctiques que es treballaran, distribuïdes per mesos i setmanes, per tal 
de tenir una visió global de la matèria. A finals de setembre, aquestes 
s’hauran de fer arribar a el/la cap d’estudis. 

 
b) Programació setmanal o quinzenal. Aquesta programació més concreta i 

específica, situarà les activitats que es fan dia a dia a la classe. Cal que 
les activitats siguin coordinades amb el grup paral.lel del mateix nivell, i 
han d’estar en un lloc visible (penjades al suro, damunt la taula, a 
l’intranet...). D’aquesta manera ens assegurem que si una persona falta, 
qualsevol altra pugui desenvolupar la seva tasca sense trencar el ritme 
de la classe. 

 

 Conèixer i complir aquesta normativa. 
 

4.3 Pares i Mares 

4.3.1 Drets 

Els pares i les mares tenen el dret a: 

* Que el seu fill/a rebi la més completa educació sense cap tipus de 
discriminació. 

*  Participar activament en la gestió de l’escola mitjançant el Consell Escolar. 

* Ser escoltats pel personal del Centre sobre peticions o suggeriments que 
creguin oportú realitzar. 

* Rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu del seu 
fill/a. 

* Rebre informació referent al Projecte Educatiu i als projectes propis del 
Centre, així com de la Normativa d’organització i funcionament de centre. 

* Que els seus fills rebin la formació moral i religiosa que estigui d’acord amb 
les seves pròpies conviccions, en el marc de la normativa vigent. 

4.3.2 Deures 
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Els pares i les mares tenen els deures de: 

* Respectar tots els membres de la comunitat educativa. 

* Cooperar amb l’escola en tot el que faci relació amb el procés educatiu del 
seu fill/a. 

* Assistir a les reunions i entrevistes que se’ls convoqui. 

* Contribuir en la tasca d’adquisició d’hàbits dels seus fills. 

* Justificar les faltes d’assistència o puntualitat dels seus fills. 

 * Respectar els horaris de secretaria. No entrar a les aules mentre s’està fent 
classe. 

* Respectar l’horari establert per a entrevistes amb la tutoria i/o la direcció. 

* Estimular en els fills el compliment de les normes de convivència que 
regeixen a l’escola. 

* Acudir al Centre sempre que se’ls  demani per parlar d’assumptes relacionats 
amb l’educació del seu fill/a. 

* Proporcionar al fill/a el material necessari per tal que la tasca educativa sigui 
eficient. 

* Seguir les normes d’higiene establertes a l’escola. 

* Tenir cura de que el vestuari dels fills sigui l’adequat per anar a l’escola. 

* Notificar els canvis de domicili i de telèfons, per tal d’estar localitzables en 
qualsevol moment que sigui necessari. 

* Conèixer i complir aquest reglament. 

4.4 Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

4.4.1 Drets 

El personal d’administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la 
seva pròpia normativa laboral. 

Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria 
educativa, específicament el dret a participar en la gestió  i control del centre, a 
través del seu representant en el consell escolar. 

4.4.2 Deures 

El personal d’administració de serveis té el deure de : 
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* Respectar els drets i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

* Respectar les normes del centre contingudes en aquest reglament, així com 
altres normes de rang superior que resultin d’aplicació en cada cas concret. 

* Complir les obligacions inherents a les funcions que té assignades. 
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5.1 Qüestions generals.  
 
L’Escola Can Puig vol garantir que tot el procés educatiu de l’alumnat 
s’esdevingui en un entorn que afavoreixi tant l’aprenentatge com la pràctica de 
la convivència, ja que són elements fonamentals en l’educació. 
L’Escola vetllarà perquè tots els membres de la nostra comunitat educativa 
gaudeixin del dret de conviure en un bon clima escolar i a la vegada, es 
responsabilitzin del deure d’afavorir-lo amb les seves actituds i la seva 
conducta. 
Per educar en la convivència, pensem que és fonamental potenciar la 
confiança, propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió. 
És bàsic per a la convivència, parlar i escoltar. El diàleg suposa tenir una 
actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant els arguments 
de l’altre. Cal posar accent en les relacions i en tot allò que ens uneix més que 
en el que ens separa. 
Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats 
equilibrades. 
Per això, abans de la imposició d’una sanció, cal valorar prèviament iniciatives 
com la reflexió amb l’alumne sobre la seva actitud, el diàleg, l’autocrítica per 
part de l’alumne… Si fruit d’aquesta reflexió compartida, es considera que s’han 
assolit els objectius educatius que la mesura correctora o la sanció persegueix, 
aquesta es pot deixar sense efecte en qualsevol moment. 
El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat 
oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les 
generalitzacions, les etiquetes i a partir de la cultura de la mediació. 
Les conductes disruptives dels alumnes sempre han de ser mirades i 
considerades d’acord amb la seva situació personal i familiar. Aquestes 
conductes, han de ser enteses com a senyals d’alarma que manifesten un 
desequilibri, un desordre personal o una necessitat de límits. El professional del 
centre té la responsabilitat de contenir la situació i demanar ajuda a altres 
mestres, si s’escau. L’objectiu és ajudar aquest alumne a donar-li estratègies 
que li afavoreixin l’autocontrol, la reflexió i la presa de consciència del seu 
estat. Cal que aprengui un altre model de conducta més assertiu que afavoreixi 
la seva inclusió a l’aula i al centre i que li permeti ser, en definitiva més feliç. 
La mesura correctora i la sanció són recursos que cal aplicar sempre pensant 
en la reacció en positiu de l’alumne i buscant el seu creixement com a persona.  
Per norma general: 
 

 Els alumnes no podran ser privats del seu dret a l’educació i a 
l’escolaritat. 

 En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions 
contra la integritat física i la dignitat personal de l’alumne. 

 La imposició als alumnes de mesures correctores i de sancions han de 
tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves 
circumstàncies personals, familiars i socials. Ha de ser proporcionada a 

5.DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
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la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu 
procés educatiu. 

 Es podran corregir i sancionar els actes contraris a les normes de 
convivència del Centre, així com les conductes greument perjudicials per 
a la convivència realitzades pels alumnes dins el recinte escolar o durant 
la realització d’activitats complementàries , extraescolars i en el servei 
de menjador. 

 Igualment, poden corregir-se les actuacions que, encara que dutes a 
terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament 
relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys/es o altres 
membres de la comunitat educativa. 

 
 

5.1.1.Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
l’actuació de l’alumnat: 

 Que l’alumne tingui un diagnòstic de trastorn greu de la conducta. 

 Que l’alumne tingui un diagnòstic de NEE greus i permanents. 

 Que l’alumne tingui una situació familiar complexa i/o de risc social. 

 El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 
convivència del Centre. 

 L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

 La manca d’intencionalitat. 

5.1.2. S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la 
gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

 La premeditació i la reiteració dels actes. 

 Que l’acte comès comporti danys intencionats, injúries o ofenses als 
companys d’edats inferiors. 

 Injúries, ofenses...fetes premeditadament en xarxes socials. 

5.2 Conductes o faltes lleus perjudicials per a la 
convivència del centre. Mesures correctores 

5.2.1 Faltes lleus 

S’han de considerar conductes o faltes lleus contràries a les normes de 
convivència del centre les següents, sempre que no siguin reiterades: 

 Actitud poc amable i desagradable amb els mestres o els companys. 

 Negar-se o no fer cas de les indicacions d’un mestre/a, en primera 
instància. 

 Dificultar la bona dinàmica de l’aula: molestar, jugar quan no toca, no 
respectar el tron. 

 Negligència en el tractament del material i de les instal.lacions. 

 Disputes entre els alumnes dins de l’horari lectiu. 
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 Incompliment de les normes bàsiques a les entrades i en el canvi de 
classes. 

 Comentaris negatius vers els  companys. 

 No respectar torns de patis i pistes. Malmetre el material de joc. 

 Abusar, per part dels alumnes més grans als més petits o alumnes amb 
NEE. 

 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 
l’activitat escolar, que no constitueixi falta greu segons aquest apartat de les 
NOFC. 

El mestre responsable del grup ha de fer sempre de mediador en primera 
instància, en cas que sigui necessari es demanarà ajuda a un altre mestre. 
Si el centre disposa de la figura del tècnic d’integració social, farà juntament 
amb el docent les tasques de mediació. 

Les faltes lleus seran treballades pel mateix tutor o mestre implicat. 
S’informarà a l’equip directiu si és creu necessari. Cal treballar els conflictes 
per acompanyar l’alumne en el seu procés de presa de consciència dels 
seus actes. 

5.2.2Mesures per afavorir l’autoreflexió 

 Amonestació oral, reconeixement de la conducta. 

 Privació o reducció del temps d’esbarjo. (A càrrec del tutor o del mestre 
responsable en el moment del fet sancionat). 

 Posteriorment, si cal, mediació amb l’equip directiu. Serà responsabilitat 
del/ de la Cap d’Estudis i/o el/la director/a conjuntament amb el/la  tutor/a i 
el/la TIS. 

Si es fa aquesta mediació se li privarà del temps d’esbarjo amb el 
corresponent full del contracte pedagògic, on s’exposen els fets, els 
compromisos, el pla d’acció de millora... i durant uns dies, no superior a una 
setmana, dependrà de l’acte comès, podrà fer les següents tasques: 

 Tasques de reflexió i converses sobre la conducta realitzada: cartes de 
disculpes, reflexions sobre la bona conducta, lectures i exercicis extrets dels 
llibres “Si us plau” Educació emocional i en valors de l’editorial Claret o altres 
de similars... 

 Recollir paper o endreçar material o algun espai del centre. 

 Escombrar porxos o les escales. 

 O altres tasques encomanades (...) 

Les activitats que hagin de realitzar els alumnes tindran directament relació 
amb les conseqüències de la conducta. 

Es registrarà la incidència al despatx i arribat a aquest punt s’informarà a les 
famílies del procés reparador. 
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5.3 Conductes o faltes greus. Mesures correctores 

5.3.1.Es consideraran faltes greus: 

 Repetició d’una agressió física o oral a un company, amb caire 
intencionat. 

 Les amenaces, les humiliacions, les injúries, ofenses.. cap a qualsevol 
membre de la comunitat educativa. 

 Desobeir intencionadament i de manera reiterada les indicacions d’un 
mestre/a o adult del centre. 

 Distorsionar informacions o mentir als mestres o a la família 
reiteradament. 

 Faltes de respecte greus a un mestre. 

 Sostracció intencionada de material de l’escola o dels companys. 

 El deteriorament intencionat de les dependències o dels equipaments del 
centre. 

 Comentaris greus o despectius dels mestres o dels companys en xarxes 
socials. 

 La presència reiterada en actes contraris a les normes de convivència 
del centre. 

5.3.2 Mesures reparadores faltes greus 

El mediador/a pot ser el/la cap d’estudis o el/la director/a. 

Les mesures correctores previstes per a les conductes considerades greus: 

 Compareixença immediata davant del/ de la cap d’estudis o del/de la 
director/a del centre. 

 Comunicació a la família i convocatòria de reunió amb l’equip directiu. 
Realització d’un informe escrit dels fets per ser registrat a la carpeta 
d’incidències dels alumnes. 

 Valorar l’equip directiu més el cicle i en cas de ser molt greu, la comissió 
de convivència ,de la mesura educativa i/o reparadora que pugui ajudar 
l’alumne a una millora personal. 

Un cop reunit l’equip de professionals i/o la comissió de convivència del 
Consell Escolar, si es considera oportú, se li pot emetre un expedient 
disciplinari intern i se li podran  aplicar les següents mesures correctores.  

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor 
afegit de caràcter educatiu.  

 Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari lectiu: 
hora d’esbarjo per màxim de 15 dies i fent tasques de caire social a l’escola: 
escombrar, netejar, ordenar... 
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 Suspensió del dret d’assistència a classe per un període no superior a 
una setmana. Mentre es fa les classes, l’alumne romandrà als despatxos fent 
tasques de reflexió... les tasques acadèmiques i els deures els farà a casa. 

 La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al 
d’altres membres de la comunitat educativa. 

 Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre: 
sortides o colònies. 

La imposició de les mesures correctores seran comunicades als pares o 
representants legals de l’alumnes. 

Les mesures es realitzaran involucrant els pares o tutors en el correcte 
comportament dels seus fills/es, com a coeducadors i responsables principals 
en la tasca educativa i treballant, pares i escola en la mateixa direcció. 

Si la conducta atenta contra la seguretat dels companys i dels mestres i es 
considera que l’acte ha estat molt greu, se li pot emetre un expedient 
disciplinari extern , amb un període màxim de 3 dies,  sempre amb previ 
acord de la comissió de convivència. 
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6.1 Qüestions generals 
 
Tal i com s’exposa a l’Article 19 de la Llei d’Educació de Catalunya, la 
comunitat educativa del centre està integrada pels alumnes, mares, pares o 
tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen 
en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del 
centre i la representació municipal. 

6.2 Informació a les famílies 
 
L’article 25 de la LEC especifica que les famílies o els tutors legals dels 
alumnes matriculats a l’escola tenen dret a rebre informació sobre l’evolució 
educativa dels seus fills, a més de rebre informació sobre: 

* El projecte educatiu 

* El caràcter propi del centre 

* Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

* La carta de compromís educatiu. 

* Les normes d’organització i funcionament del centre. 

* Les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis que 
s’ofereixen, l’aportació econòmica i la resta d’informació rellevant relativa a les 
activitats i els serveis oferts. 

* La programació general anual del centre 

* Les beques i ajuts 

Per tal de fer arribar aquestes informacions, l’escola utilitza diferents vies de 
comunicació amb les famílies i/o representants legals: 

Reunions 

* Reunió d’inauguració del curs: amb l’objectiu de donar la benvinguda i 
presentar el claustre de mestres a càrrec del director/a, informacions de l’AMPA 
i xerrada educativa a càrrec d’un professional. En finalitzar s’ofereix un petit 
refrigeri als assistents. Aquest acte tindrà lloc la primera setmana del curs 
escolar i hi assisteixen tots els mestres i els especialistes. 

* Reunió  d’inici de curs a tots els nivells (finals de setembre ,principis 
d’octubre). Aquesta reunió és dirigida pels tutors/es i no cal l’assistència dels 

6. COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ 
DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 
ESCOLAR 
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especialistes. L’objectiu és l’explicació de l’organització de la classe, 
metodologia, activitats i programació de sortides i colònies (si s’escau) 

* Portes Obertes (abans del període de preinscripció). La data es proposa a la 
tècnica d’Educació per tal d’evitar que es solapi amb la de les altres escoles. 
L’objectiu d’aquesta trobada  és fer una presentació general del centre, dels 
trets més significatius del Projecte Educatiu i de les activitats més destacades. 
També es fa una visita a les instal.lacions i dependències del centre. En 
aquesta trobada hi assisteixen l’equip directiu, la coordinadora d’educació 
infantil i tots els/les mestres que voluntàriament hi vulguin assistir. 

* Reunió de pares i mares nous de P3:  Aquesta reunió es porta a terme a 
finals de juny, un cop tots els alumnes ja estan matriculats al nou centre. En 
aquesta reunió hi assisteixen les futures mestres de P3 , la TEI, el/la director/a i 
el/la presidenta de l’AMPA.  En aquesta trobada es concreta el procés de 
d’adaptació dels nens i de les nenes de P3 i l’entrada progressiva. Es lliura la 
documentació necessària per a l’inici del curs (material que han de portar i dia 
que l’han de lliurar, aquest sol ser abans de l’entrada del nen a l’escola, la 
primera setmana de setembre). L’AMPA explica breument en què consisteix la 
seva tasca al centre. 

Altres 

- Entrevistes (mínim una per curs, generalment al segon trimestre) 

- Informes. A educació infantil es donen dos informes, un per Nadal i l’altre a 
final de curs , i a Educació Primària se’n donen tres coincidint amb el final de 
cada trimestre. 

- Butlletí informatiu: on es concreten aspectes organitzatius , normatius i de 
funcionament. Es lliura a les famílies a principi de curs. 

- A la pàgina web de l’escola i als diferents blogs. 

- Circulars a les famílies on es comuniquen aspectes de funcionament del dia a 
dia. Aquestes arriben per mitjà de l’alumnat i es reparteixen al germà gran. 

- Per correu electrònic. Informacions més de caire general (activitats del 
municipi, d’entitats...). 

- Aplicació BynApp. És un canal de comunicació unidireccional entre l’escola i 
els pares, via App smartphone o tablet. En aquest cas les comunicacions són 
immediates, en el moment que l’escola o tutor les envia i són rebudes pels 
pares. 

 - Plafons de l’entrada. On s’exposaran únicament cartells d’activitats de 
l’escola, AMPA i altres d’entitats del municipi. 
 Es va acordar que les propagandes d’entitats que habitualment ens arriben, es 
repartiran a l’alumnat si estan subvencionades per l’Ajuntament. Ara bé, les 
altres quedaran a consergeria a disposició de qui vulgui.  
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- Es recomana que els mestres s’abstinguin de mantenir converses via watsap 
amb les famílies i evitin formar part de grups de pares, exceptuant en aquells 
casos que coincideix que el fill/a està escolaritzat al centre. 

- L’agenda.  A l’inici de curs, el centre lliura a tots els alumnes de Primària una 
agenda del curs on s’adjunta l’horari del curs i les normes de presentació de les 
llibretes i treballs   

L’objectiu és: 

* Millorar l’autonomia de l’alumne, el treball d’hàbits de responsabilitat i 
organització de la feina i el treball de l’escola a casa. 

* Facilitar la comunicació família-escola. A l’agenda la família pot 
concertar una entrevista, escriure alguna incidència que el tutor hagi de 
saber. 

* L’agenda serveix al tutor per comunicar-se amb la família, notificar 
alguna informació o notificació vers l’escola. 

Cal que a l’agenda quedin registrades: 

 * Les activitats de l’escola, sortides i colònies. 

 * Dates de controls o entrega de treballs. 

El tutor/a escriurà a l’agenda notes a les famílies quan el fill/a no presenti les 
tasques encomanades o oblidi repetides vegades el material a casa. S’ha 
d’evitar escriure només valoracions negatives de l’alumne. Es recomanable 
deixar constància de valoracions positives que ajudin a millorar l’autoestima. 

Per tal d’optimitzar el control d’assistència, la família pot justifcar per escrit, a 
l’agenda, les faltes d’assistència ,retards... 

6.3 Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 
 
Associació voluntària, oberta, democràtica, no professionalitzada, de 
participació col.lectiva dels pares i mares en el funcionament de l’escola. Les 
seves funcions són: 
 
* Defensar els drets de pares i mares dels alumnes en tot allò que es relacioni 
en l’educació dels seus fill/es. 
 
* Participar activament en la gestió del Centre a través del màxim òrgan de 
govern: El Consell Escolar. 
 
* Canalitzar propostes i inquietuds de caràcter col.lectiu dels seus 
associats/des. 
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* Col.laborar i promoure activitats complementàries que no interfereixin en la 
dinàmica del Centre. 
 
* Potenciar l’associació com a mitjà de participació en la comunitat escolar. 
 
* L’espai utilitzat pel President/a de l’AMPA per entrevistes serà el despatx de 
direcció, prèvia petició  a la direcció. En cas de no ser possible, s’utilitzaria 
qualsevol altre espai, sempre i quan sigui concretat abans. 
 
* Per reunions generals amb els pares s’utilitzarà, per norma general, l’espai 
del menjador prèvia comunicació a la direcció. En finalitzar la sessió, cal deixar 
l’espai endreçat. 
 
* L’AMPA disposarà d`algun espai a l´escola per a desar el material propi de 
l’associació. En el moment actual són les dutxes dels vestidors. 
 
* Les claus de l’escola es donaran sempre al President/a de l’AMPA, que en 
tindrà la responsabilitat. 
 
* L’AMPA mantindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. 
 
* Les associacions de pares i mares poden utilitzar les cartelleres del centre per 
a la difusió de la informació pròpia. 
 

6.4 Alumnes delegats.  
 
Per potenciar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, a partir 
de 3r de primària, cada grup-classe escollirà un nen o una nena que en seran 
els/les delegats/des. A CS s’hi afegeix a més una nova figura, el/la 
sotdelegat/da. Aquests càrrecs es canviaran trimestralment per votació. 

A principi de curs tot l’alumnat de CM i CS es reunirà i portarà a terme una 
assemblea. En aquest moment els representants de cada grupclasse es 
presentaran a la resta de companys. S’exposaran les funcions i tasques 
d’aquests així com també les  normes generals de funcionament i organització 
del centre. Aquesta assemblea es tornarà a convocar sempre que hi hagi algun 
tema que requereixi debatre, reflexionar i arribar a un consens entre tots. 

Són funcions dels delegats/des i sotsdelegats/des: 

- Rebre i recollir informació d’interès pel grup. 

- Recollir l’opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès 
general. 

- Representar el grup dins la vida escolar. 

- Vetllar per un bon funcionament de la classe. 
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- Ajudar a les tasques organitzatives de l’aula: fer el tiquet de menjador, 
substituir un company si està malalt i no pot fer el càrrec, passar llista 
assistència.... 
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7.1 Aspectes Generals 

6.1.1 Horaris 

Horari lectiu: De 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h 

Horari d’acollida matinal: De 7:45h a 9h 

Horari de menjador: De 12,30h a 15h 

Horari d’activitats extraescolars: De 12,30h a 13,30h 

El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter 
especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les 
sessions de matí i/o tarda. 

Els alumnes que rebin el Suport Escolar Personalitzat (SEP) en horari 
postlectiu, romandran al centre més estona, si és al migdia serà de 12:30 a 
13:15 i si és a la tarda de 16:30 a 17:15. 

7.1.2. Entrades i sortides del centre 

Entrades 

Les portes del centre s’obriran 5 minuts abans de les hores d’inici  de les 
sessions del matí i de la tarda per tal que els alumnes puguin accedir al recinte 
escolar i 5 minuts més tard es tancaran. Aconsellem que a partir de primària 
tots els alumnes entrin al recinte tots sols, per tant els familiars o altres 
acompanyants han de romandre a fora, a excepció d’educació infantil. 
L’alumnat de P3 accedirà a les aules per l’escala situada al portal Salvador 
Espriu. L’ús de la rampa serà utilitzada únicament per les famílies que portin  
cotxet o persones amb mobilitat reduïda i que tinguin dificultat per pujar 
escales. 

A les entrades tot l’alumnat se situarà a la fila del seu curs. Els de CM i CS als 
costats laterals de l’entrada principal, els de P4 i P5 a l’escala que accedeix al 
porxo del menjador i els alumnes de CI a les columnes situades entre l’escala i 
la sala polivalent. Aquests últims, utilitzaran l’escala i la porta de l’aulari per 
accedir a les aules. 

Els/les alumnes que arribin tard i la seva fila ja ha entrat, s’han d’esperar que 
entrin la resta de files i situar-se al final. 

Els dies de pluja, els alumnes podran esperar-se sota els porxos i no caldrà 
que facin les seves respectives files. 

7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
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Si els alumnes vénen amb bicicleta, patinet... entraran pel portals a peu i 
utilitzaran els aparcaments que hi ha a dins. En cap cas, podran circular pel 
pati. Aconsellem l’ús d’un bon cadenat per lligar aquest tipus de vehicle.  

Quan una família hagi d’informar d’algun aspecte al/ a la mestre/a, ho farà 
mitjançant una nota, un avís a l’agenda o ho comunicarà al/a la conserge o la 
persona que estigui a la porta. L’objectiu és no destorbar els/les mestres just 
abans d’iniciar les classes. 

Puntualitat: 

Si els alumnes arriben al centre després de l’horari establert i la porta està 
tancada, se’ls facilitarà l’accés però els acompanyants hauran de justificar el 
retard. Els alumnes de primària, en cas que vinguin sols,  no es justifiqui i 
arribin amb més de 10 minuts de retard, romandran a un dels bancs de la zona 
dels despatxos fins al proper canvi de classe. 

Sortides 

A les sortides, el conserge obrirà també les portes 5 minuts abans de finalitzar 
les classes.  Fins a segon de cicle inicial tot l’alumnat serà donat en mà d’un 
adult responsable, a no ser que els pares hagin autoritzat per escrit que pugui 
marxar amb un germà/na, aspecte que només serà admès amb alumnat a 
partir de tercer de primària. És necessari que qualsevol mestre que acompanyi 
el grup a la sortida, sàpiga amb qui marxa el nen/a. En cas que hi hagi algun 
canvi, el mestre sempre n’ha d’estar informat. 

Se sortirà de l’escola amb ordre. Fins a cicle mitjà serà el/la tutor/a qui 
acompanyarà el grup fins a la sortida. En el cas que el/la tutor/a no sigui al 
centre, ho farà el/la docent que ha estat amb el grup la darrera classe. 

Quan un alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar 
necessàriament una autorització escrita pel pare/mare i/o tutor legal o bé ho ha 
d’haver  comunicat oralment i, és necessari que un adult el vingui a buscar a 
l’escola. Des de consergeria es portarà un registre dels alumnes que marxen 
dins l’horari lectiu. 

7.1.3 Actuacions en el supòsit de retard a la recollida de l’alumnat a la 
sortida del centre: 

L’horari escolar finalitza a les 16:30 i no més tard. És a aquesta hora que s’han 
de recollir. Quan els responsables legals no recullin l’alumne, el mestre/a,  
passat un temps fora dels marges raonables, procurarà posar-se en contacte 
amb els pares. A partir d’aquí la responsabilitat de la seva custòdia serà d’ 
alguna de les persones de l’equip directiu fins que el/la pare/mare o altre 
familiar el/la vinguin a buscar. L’alumne s’esperarà en el banc situat a l’entrada 
de l’edifici.  Si transcorregut més temps,  no el vénen a recollir o d’altra banda 
no s’ha pogut contactar amb cap membre familiar, la persona de l’escola que 
fins a aquell moment hagi estat a càrrec de l’alumne comunicarà telefònicament 
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la situació a la policia local. En casos reiteratius es farà un seguiment des de 
direcció i es comunicarà als serveis socials corresponents. 

7.1.4 Visita dels pares 

Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats 
educatives en horari escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades 
amb antelació amb el professorat. A la reunió de principi de curs cada tutor/a 
informarà del seu horari d’atenció a les famílies.  

7.1.5 Activitats complementàries  

Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu, fora del 
recinte escolar o a dins amb personal aliè al centre. 

A l’inici de curs es repartirà a tots els alumnes del centre l’imprès d’autorització 
general de sortides que tindrà validesa durant un curs acadèmic. Un cop 
omplert es retornarà al tutor/a i amb aquest permís l’alumne podrà realitzar les 
activitats o sortides programades pel curs i recollides a la programació general 
anual. 

En el cas específic de colònies, l’autorització que hauran de signar els pares o 
tutors serà exclusiva per a aquesta activitat. 

Per fer les sortides, el nombre d’acompanyants es determinaran en funció de 
les ràtios que ens vénen concretades a les instruccions d’inici de curs, tot i que 
no es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos 
acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament mestre. Es prioritzarà 
que els acompanyants siguin mestres del claustre, preferiblement del mateix 
cicle. Quan la situació no sigui possible, com a últim recurs els acompanyants 
seran pares/mares que no siguin del mateix curs que el seu fill/a. Els grups en 
què participin alumnes amb necessitats educatives especials les ràtios es 
conformaran d’acord amb les seves característiques. 

Donat que  totes les activitats estan lligades al currículum, la participació de 
l’alumnat a aquestes activitats és obligatòria. Els fills/es de les famílies que 
tinguin deutes del material escolar i no compleixin els acords de pagament que 
van fer a principi de curs amb els tutors/es i/o amb la secretaria, no podran 
participar a les activitats.  

Quan es desenvolupi una activitat, i hi hagi alumnes que no hi participin, el tutor 
o tutora demanarà a les famílies la justificació del motiu de la seva absència. Si 
la causa de la no participació és econòmica, l’escola tractarà, dins les seves 
possibilitats, de buscar el sistema de solucionar-ho, tenint en compte l’actitud, 
l’esforç i el rendiment de l’alumne.  

El centre organitzarà  l’atenció educativa d’aquests alumnes i els incorporarà en 
un grupclasse que no serà el seu, prèviament el tutor/a haurà deixat tasques 
encomanades perquè les pugui fer. La família que decideixi que el seu fill/a es 
quedi preferiblement a casa, haurà de portar un escrit informant de la decisió. 
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Si un alumne/a, per causes justificades, no pot participar a la sortida, se li 
retornarà l’import corresponent a l’activitat, però no l’import de les despeses de 
transport perquè el cost és compartit entre tot l’alumnat participant. 

A les sortides és obligatori portar el xandall de l’escola. A partir de primària si 
l’alumne no el porta se’l privarà una estona d’alguna de les activitats 
programades. En el cas que en una setmana s’escaigui més d’una sortida, es 
prioritzarà que el porti el dia que coincideixin amb alumnes d’altres escoles (ex: 
audició, teatre...) i a l’altra sortida s’aconsellarà també l’ús del xandall però no 
es tindrà en compte en cas de no portar-lo. 

Pel que fa la natació, si un alumne no està en condicions per  fer l’activitat 
(refredat, lesió o fractura a una extremitat, malestar en general...) i ve a 
l’escola, acompanyarà al seu grupclasse fins a les dependències del Club 
Natació i s’esperarà amb el mestre fins que els seus companys acabin 
l'activitat. Així mateix, en el cas que una família decideixi que el seu fill/a no faci 
natació per raons culturals o altres, també s'optarà per aquesta solució.  
 
A les sortides i excursions l’alumnat no portarà diners ni càmeres fotogràfiques 
o altres dispositius, exceptuant en aquells casos que es cregui necessari per a 
l’activitat que s’està desenvolupant. En general, s’intentarà que sigui un dels 
mestres que enregistri  amb fotos o vídeos els moments més importants i 
significatius de la sortida. 
 
A les sortides d’un dia es recomana l’ús de carmanyola i com a beguda cal que 
portin aigua, 
 

7.1.6 Activitats extraescolars 

Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de 
l’horari lectiu. Les activitats extraescolars estan organitzades per l’AMPA 
(directament o a través d’empreses especialitzades) i es programen anualment 
pels socis. Cap alumne podrà realitzar activitats extraescolar si té deutes amb 
l’AMPA. 

És competència de l’entitat organitzadora de cada activitat, vetllar per la bona 
organització de les activitats extraescolars, així com del bon ús i del 
manteniment de les instal.lacions del centre. A principi de curs, es portarà a 
terme una reunió entre la direcció, els diferents monitors/responsables de les 
activitats i  algun membre de l’AMPA o la persona que delegui, per establir les 
directrius per al bon funcionament. 

 (Veure Annex 5) 

Les famílies que decideixin no abonar la quota de l’AMPA, el seu fill/a no podrà 
participar d’aquestes activitats. 

7.1.7 Vigilància de l’esbarjo 
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A l’estona d’esbarjo els alumnes han de deixar lliure les aules. La durada és de 
de mitja hora.  

El pati està distribuït en diferents espais: el pati de pedres, la pista, la zona de 
gespa , el passeig de liquidàmbars i els porxos amb l’espai de davant del 
menjador. 

L’alumnat pot jugar lliurement pel pati, llevat de la pista i el passeig de 
liquidàmbars on s’establiran torns per tal que tothom els pugui utilitzar. Així 
mateix, també s’establiran uns torns rotatius per a l’ús de la taula del “tenis 
taula” a partir de cicle mitjà. La zona de pedres està destinada a l’alumnat de 
P4 i P5. A l’espai de la gespa no es poden fer jocs de pilota.  

Per fer la vigilància de pati, tots els mestres de l’escola faran un torn. Es 
procurarà que a cada un d’aquests hi hagi mestres dels diferents cicles. En cas 
de sortida d’un curs o cicle, no caldrà fer canvis de mestres. A primària 
s’acorda 5 persones per torn. El/la mestre/a de la vigilància serà el mateix que 
farà pujar files a les 9h i a les 15h. És molt important la puntualitat dels mestres 
en aquests moments. 

L’alumnat de P3 es quedarà al seu pati i la vigilància anirà a càrrec de les 
mestres d’aquest curs i de la TEI. Algunes tardes aquests alumnes també faran 
una estona d’esbarjo, sempre que es consideri oportú. 

Per tal de desenvolupar l’hàbit de cooperació i de responsabilitat, s’establiran 
diàriament torns rotatius entre tots els nivells per al correcte manteniment de la 
neteja del pati.  

Cada grup-classe nomenarà un/dos responsables per pujar i baixar el material 
de pati (pilotes, cordes, pales...). És convenient que aquests s’assegurin, abans 
de pujar a l’aula, que no falti res. 

Les joguines com: cromos, boles, baldufes... hauran de ser compartides, tot 
respectant les normes del joc i la propietat de les mateixes. L’escola no es fa 
responsable de la seva pèrdua o del seu deteriorament. 

Els dies de pluja, els nens i les nenes restaran dins de la classe fent jocs de 
taula. La vigilància correspondrà als tutors/es amb la col.laboració del personal 
de cicle que no té tutoria.  

7.1.8 Absències 

De l’alumnat: El tutor portarà un control d’assistència. Quan un alumne no pot 
venir a l’escola, s’ha de comunicar telefònicament avisant a la secretaria del 
centre o fer arribar l’avís abans de les 9:00h. A partir d’aquí es passarà l’avís al 
tutor/a respectiu. 

La família ha de justificar totes les faltes d’assistència de l’alumne/a. 
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Per normativa cal presentar una justificació per escrit de qualsevol absència. 
Per tant, caldrà que quan un l’alumne es reincorpori presenti una nota a 
l’agenda o bé presenti el model omplert que trobarà a la pàgina web del centre. 
Quan les faltes no són justificades, des dels despatxos d’administració, es 
posarà en contacte telefònicament amb la família per tal d’esbrinar l’absència. 
Si no s’ha pogut contactar amb qualsevol dels membres,  es deixarà un 
missatge al contestador sempre que es pugui per tal de donar constància de la 
trucada. El tutor/a portarà també un  registre dels alumnes que arriben tard i en 
els casos reiteratius s’informarà i es buscaran solucions amb la família. Si el 
problema persisteix, tant pel que fa a les absències com pels retards, es 
comunicarà als serveis socials. 

En omplir la graella de control d’assistència, cada tutor farà servir el mateix 
codi: 

/  Absència al matí  

\   Absència a la tarda 

X Absència tot el dia 

Es marcarà amb un  quan l’absència és justificada. 

Es marcarà amb una R quan hi hagi un retard no justificat. 

Es considera Absència justificada: 

- Per motius de salut. 

- Assistència a consulta mèdica. 

- Per participar en alguna activitat extraescolar (exemple: activitat esportiva 
federada, estudis musicals reconeguts...) En aquest cas caldrà presentar un 
justificant responsable de l’activitat abans d’assistir-hi. 

Es considera Absència No justificada: 

- Per assistir a actes com ara concerts, espectacles esportius... 

- Per celebracions, sortides, i/o viatges familiars. 

- Qualsevol absència no justificada per la família.  

Si la família preveu una llarga absència per motius de viatge, els pares n’han 
d’informar al tutor/a i alhora a la direcció. La família haurà de signar un 
document ; tot i així l’absència es considerarà no justificada. 

Quan algun membre familiar ve a buscar un alumne durant l’horari lectiu, es 
registrarà l’absència a consergeria, tot anotant-hi el nom de l’alumne, la 
persona que ve, la data, el motiu de l’absència i la signatura. Si es produeix 
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durant l’hora de menjador, aquest control el farà la responsable o el/la 
monitor/a. 

Del professorat: Es considera absència la no assistència a l’escola tant en 
l’horari lectiu com en el de permanència (exclusives, formació, etc.). Els 
mestres han de comunicar a direcció el motiu de l’absència i sempre que es 
pugui, hauran de portar un document justificant. 

Els/les mestres han de cobrir les substitucions dels companys/es que falten al 
centre. A principi de curs, la cap d’estudis confeccionarà un horari, de manera 
que totes les hores quedin cobertes. No se substituiran les hores en que hi hagi 
dues persones a la mateixa classe,  és a dir, les hores en les que hi ha reforç 
perquè la substitució queda coberta. En el cas que es produeixi al mateix temps 
més d’una absència, es prendrien les hores destinades a fer desdoblaments. Si 
encara no és suficient, llavors s’agafarien hores, aula d’acollida/suport 
lingüístic, d’educació especial  i de càrrec. 

Els mestres tutors acompanyaran sempre els seus alumnes en les diferents 
sortides, colònies, audicions... independentment de si disposa d’hores lliures 
com a compensació de les hores de SEP. 

Així mateix, el darrer dia de cada trimestre, el tutor es quedarà amb el seu 
grupclasse i no s’impartiran les especialitats. El mestre especialista col.laborarà 
en les tasques del cicle on està adscrit.  

7.1.9 Utilització  dels recursos materials 

7.1.9.1 Ús d’instal.lacions 

- Permís 

Correspon a l’Ajuntament donar permís per a l’ús social de l’ edifici del centre. 
Si es requereix l’ equipament o materials del centre cal la conformitat escrita de 
la direcció del centre. L’Ajuntament ha de notificar a la direcció del centre les 
autoritzacions concedides prèviament a la realització de les activitats. 

- Horaris 

L’ús social de l’edifici i les instal.lacions serà fora de l’horari escolar (que és de 
9h a 16:30h).  Si es demana en horari escolar es requereix l’autorització prèvia 
expressa del Departament d’Ensenyament. 

Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’AMPA 
incloses en la programació anual també requereixen l’autorització de 
l’Ajuntament. 

- Responsabilitats 
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L’Ajuntament és responsable del manteniment i de la neteja de l’escola. Les 
dependències han de quedar en perfecte estat per a l’ús posterior de l’alumnat 
en les activitats ordinàries. 

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al centre docent, l’Ajuntament, 
la persona jurídica o l’entitat organitzadora ha de compensar a aquest per les 
despeses ocasionades. 

- Tabac 

Segons la normativa vigent, no és permès fumar en cap espai de l’escola. El 
compliment d’aquesta normativa afecta qualsevol membre de la comunitat 
escolar o persona que es trobi dins el recinte escolar. 

7.1.9.2 Seguretat 

- Control, vigilància i seguretat 

És responsabilitat de l’Ajuntament el control i la vigilància dels punts de 
seguretat, amb les revisions periòdiques establertes. 

-  Pla d’emergència 

El centre disposa d’un Pla d’Emergència que es revisa cada inici de curs. 
Durant el primer trimestre, es realitza un simulacre d’evacuació, amb l’objectiu 
de crear uns hàbits de comportament específics i fer una valoració per 
determinar si són necessaris alguns canvis o millores. 

7.1.9.3 Mobiliari i material del centre 

- Inventari dels materials i mobiliari 

A l’inventari s’hi relacionarà tot el mobiliari i material escolar no fungible existent 
al centre, fent-hi constar quantitat, descripció, procedència, data d’alta, 
conservació i data de baixa. 
A final de curs s’ha d’actualitzar l’inventari que té cada tutor/a i/o especialista, 
del material de la seva aula o especialitat, afegint-t’hi el que s’hagi adquirit 
aquell curs. 
L’inventari es realitzarà per dependències i és responsabilitat del/ de la 
secretari/a. 
 
- Adquisició i control 

Cada tutor/a, especialista, coordinador/a, farà arribar en finalitzar el curs, la 
demanda justificada del mobiliari o material que li faci falta per desenvolupar la 
seva tasca. L’equip directiu de l’escola estudiarà la possibilitat de l’adquisició en 
base al pressupost.  

De la demanda al Departament d’Educació de nou mobiliari, se n’ocupa l’equip 
directiu. 
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De la compra de material que cada tutor/a utilitza i necessita (grapadores, 
tisores, taladradores...) se n’encarrega el coordinador econòmic de cada cicle i 
de la compra de material fungible general (folis, cartolines, tintes... ) la comissió 
econòmica  i de la compra de material per administració, secretaria, direcció... 
el/la secretari/a. 

- Conservació 

La conservació és responsabilitat de tota la comunitat educativa. Es reutilitzarà 
tot el paper i/o altres materials sempre que sigui possible. 
 
- Fotocopiadores i impressores 

El professorat realitzarà les fotocòpies i impressions que l’alumnat necessiti. 
Cadascú disposa d’un codi diferent per poder calcular la despesa i ajustar el 
pagament que per a aquest concepte fan les famílies. Es faran les fotocòpies 
amb les màquines lliurades pel Departament ja que el cost és més econòmic. 
Les altres fotocopiadores seran utilitzades pel personal d’administració, per 
l’equip directiu i quan l’altre maquinari no estigui disponible. 

Les fotocòpies personals o d’entitats cal pagar-les a secretaria segons el preu 
establert. 

7.1.9.4 Material dels alumnes 

Cada any, cada curs fa pública la llista de llibres i material que cada alumne 
necessita i que cal que portin el primer dia de classe.  

D’altra banda, els tutors facilitaran als alumnes el material escolar com : llapis, 
gomes, maquinetes, colors, bolígrafs, coles, tisores... que seguint la 
metodologia del treball cooperatiu serà compartit amb els companys de taula. 

7.1.10 Admissió d’alumnes malalts i dels accidents 

Si un alumne té febre o pateix una malaltia susceptible d’encomanar-se (grip, 
conjuntivitis, varicel.la....), no pot assistir a l’escola fins a la seva total 
recuperació. En el cas de polls o similar, és necessari efectuar el tractament 
adequat i es pot aconsellar a la família que no el porti a l’escola per evitar el 
contagi. 

Quan a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna 
malaltia infecciosa, s’avisarà  la família perquè el vinguin a buscar. 

És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no), 
al.lèrgies que tinguin els seus fills/es. Al despatx de direcció hi ha un arxiu amb 
una còpia de tots els informes mèdics de cada un dels alumnes que pateixen 
algun tipus d’al.lèrgia. Així mateix es guardarà també una còpia a l’arxiu de 
l’alumne. Si l’alumne/a és usuari/a de menjador, la coordinadora també 
disposarà d’una còpia. 
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Seguint la Normativa del Departament d’Ensenyament, el centre per poder 
administrar medicaments a l’alumnat, dins l’horari lectiu, cal que el pare, mare o 
tutor/a legal, porti una recepta del metge o metgessa on consti el nom de 
l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, 
també cal adjuntar una autorització de la família. Aquesta es podrà descarregar 
de la pàgina web o bé demanar-la al tutor/a. 

Els/les alumnes que no poden realitzar activitats físiques durant un període 
llarg de temps ho hauran de justificar amb un certificat mèdic. 

Es demanarà una autorització concreta per poder administrar paracetamol 
quan es vagi de colònies. 

Accidents 

En cas de petits accidents que requereixin una cura senzilla, aquesta es 
realitzarà en el mateix centre i si es creu convenient es comunicarà a la família 
mitjançant l’agenda o per telèfon. A l’hora del menjador i durant les activitats 
extraescolars se seguirà el mateix protocol. 

En cas de més gravetat es demanarà, via telefònica, a la família que el vingui a 
recollir i el porti a un centre mèdic. Si no es localitza es trucarà als serveis 
d’urgència (112) i l’acompanyarà el mestre responsable o un membre de l’equip 
directiu. 

7.1.11Seguretat i higiene 

Seguretat 

La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per 
la seguretat del recinte i les instal.lacions escolars, tenint cura en considerar els 
elements de seguretat de què ha d’estar proveït el centre. 

La direcció tindrà cura que la realització d’obres i tasques de manteniment, 
reparació i conservació no interfereixi en la normal activitat del centre o bé es 
programi una distribució diferent de les activitats, de manera que resultin al 
màxim d’independents possible en els espais i/o temps. 

Higiene 

Quant a la higiene és exigible/imprescindible una bona higiene de les persones 
que comparteixen el mateix espai, en aquest cas l’escola. Amb aquesta 
finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant personal 
com de la roba que porten. Quan es detecti una possible negligència de les 
famílies en l’atenció dels menors s’informarà a la comissió social. 

A l’escola, com a norma general els alumnes han de: 

- Venir nets. 
- Penjar la roba als penjadors. 
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- Practicar certes normes d’higiene personal: mocar-se correctament, rentar-se 
les mans abans de dinar i en sortir de l’WC. 
- Mantenir la classe neta i ordenada, netejar-la si s’embruta de forma ocasional. 
- Mantenir el material de les aules amb ordre en el seu lloc. 
- Tenir cura de deixar els lavabos i WC. nets, usant adequadament el paper 
higiènic i tirant de la cadena cada vegada que s’hi vagi. 
- No fer mal ús de l’aigua. 
- Cordar-se les sabates. 
 
 
7.1.10 Consideracions sobre el vestit 

El nostre centre respecta les diferències i la diversitat cultural en totes les seves 
formes. El nostre objectiu és educar en la igualtat, en el respecte a totes les 
creences i en l’estimació a la nostra cultura. No obstant però, dins del recinte 
escolar  aconsellem que l’alumnat  no faci ús de vestuari o elements simbòlics, 
ja siguin de caràcter cultural, religiós o identitari , perquè poden impossibilitar la 
realització d’algunes activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la 
seguretat personal....  

Atenent les normes d’urbanitat socialment establertes, no és permès portar el 
cap cobert (per exemple gorres, capells, caputxes...) ja que es considera una 
falta de respecte i una mostra de mala educació, exceptuant aquells casos que 
estigui justificat per malaltia o per prescripció mèdica. 

En el cas d’altres indumentàries (exemple: mocadors), a petició de la família, i 
tenint en compte les condicions de l’etapa educativa, l’edat dels alumnes, el 
desenvolupament personal... es farà una valoració conjunta família i escola de 
la conveniència o no de fer-ne ús donat el perjudici que pot generar a l’infant 
una determinada forma de vestir. 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de 
realitzar a l’escola. Durant l’època de primavera/estiu , temps en el que 
comença a fer més calor, aconsellem no fer ús de tops, banyadors, pantalons 
extremadament curts... o peces que permetin mostrar la roba interior, ja que 
considerem que no són pròpies per anar a l’escola.  

A les hores d’educació física, l’alumnat ha de portar el xandall de l’escola i 
calçat esportiu, en cas contrari se’ls privarà durant una petita estona d’alguna 
de les activitats. En el cas que hi hagi una sortida i una sessió d’educació física 
en dies consecutius, preval sempre que es porti el dia de l’excursió. Així mateix, 
si es dóna el cas que les dues sessions  són en dies seguits, s’exigirà el xandall 
en un dels dos dies, prèviament s’acordarà amb el/la tutor/a i l’especialista de 
l’àrea. Ara bé, el dia que no es porti el xandall de l’escola, caldrà que vinguin 
amb roba còmoda i calçat adient per poder fer bé l’activitat. 

L’escola disposa d’un banc de xandalls aportats per famílies amb l’objectiu que 
tothom pugui disposar d’aquesta vestimenta. A principi de curs es dóna la 
possibilitat a les famílies amb més necessitats econòmiques de poder gaudir 
d’un xandall a lloguer,  tot abonant una petita quantitat de diners en concepte 
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de tasques de manteniment d’aquests i, en la mesura del possible, per poder 
anar ampliant aquest dipòsit. 

Els tallers de l’àrea d’educació visual i plàstica,  es porten a terme a tota 
l’escola. Per poder desenvolupar aquesta activitat cada alumne ha de portar 
una bata o bé una camisa vella/ samarreta per evitar que la roba de carrer 
quedi bruta o malmesa. 

L’escola disposa de roba de recanvi que s’utilitza per a l’alumnat davant d’una 
situació imprevista (mullar-se, manca de control d’esfínters, roba estripada...). 
En cas de no tenir-ne, si és creu necessari, es trucarà a la família perquè o bé 
el /la vinguin a buscar o porti roba per canviar. 

Roba perduda: en el cas que l’escola trobi roba sense marcar es deixarà a 
consergeria. Tota la roba que resti a final de curs es lliurarà a Càritas. 

7.1.12 Aliments 

S’aconsella a les famílies que els esmorzars a l’hora d’esbarjo siguin 
saludables: entrepà, fruita... i es demanarà que s’eviti portar sucs, iogurts o 
làctics bebibles i brioxeria industrial. Al llarg de tota l’escolaritat s’aconsella a 
les famílies l’ús de la carmanyola per portar els esmorzars, així d’aquesta 
manera s’eviten altres tipus d’embolcalls com paper d’alumini, plàstics... 

Dins del recinte escolar no es poden menjar ni portar llaminadures. 

Seguint el Pla de consum de fruita a l’escola, l’alumnat haurà de portar fruita 
per esmorzar un dia a la setmana, en un principi serà el dijous, tot i que pot ser 
modificable. 

Quant a la manipulació d’aliments com a una activitat d’aula programada pel 
professorat  o per les famílies, cal evitar sempre les elaboracions amb ou cru o 
amb nata, i en el cas d’alumnes amb al.lèrgies o intoleràncies, només es 
podran usar materials i aliments que no continguin els al·lergògens o els 
productes que cal evitar. 

És un acord d’escola que no es poden portar pastissos ni coques per a les 
celebracions d’aniversari.  Aquesta norma no s’aplica en la seva totalitat el dia 
de la celebració del dijous llarder, diada en la que es permet el consum de 
coques i truites casolanes. 

Pel que fa a l’aigua, l’aigua de les aixetes i fonts de l’escola és potable, per tant 
els nens i nenes en poden beure .Si la família prefereix que begui aigua 
embotellada, l’alumne la portarà dins la bosseta o motxilla i l’utilitzarà en els 
moments adequats. A primària cal evitar beure a les hores de classe però és 
permès fer-ho en els canvis de classe. 

7.2 De les queixes i reclamacions 
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7.2.1 Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 
qüestioni l’exercici professional del personal del centre.  

En cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l'exercici 
professional del personal del centre, s'ajustarà al protocol següent:  

a) Presentació d’un escrit de queixa o denúncia que ha de contenir: 

 Identificació de la persona que el presenta. 

 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible. 

 Data i signatura 

 L'escrit anirà acompanyat de totes les dades i documents acreditatius 
dels fets. 

b) Correspondrà a la direcció:  

 Rebre la documentació i estudiar-la. 

 Obtenir indicis i fer les comprovacions per arribar a evidències sobre 
l'ajustament dels fets exposats a la realitat.  

 Traslladar còpia de l'escrit de queixa al treballador o mestre/a afectat/da i 
demanar-li un informe escrit sobre els fets objecte de queixa.  

 Estudiar el tema amb la informació recollida i demanar, si ho considera, 
l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de 
la qüestió.  

 Dur a terme les actuacions d'informació, assessorament, de correcció i 
d'aplicació dels procediments de mediació.  

 Contestar per escrit als que han presentat la queixa comunicant-los la 
solució a que s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la 
queixa. Farà constar, també, quin és el següent nivell al qual poden 
acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada. 

7.2.2 Reclamacions sobre qualificacions obtingues al llarg del curs. 

Els pares i mares tenen dret a sol.licitar aclariments per part dels professors 
respecte de les qualificacions d’acitivitats acadèmiques o d’avaluacions parcials 
o finals de cada curs dels seus fills. 

Primer de tot la família ha de parlar amb el/la mestre/a demanant informació 
sobre les qualificacions del seu fill/a. Si donat el cas, aquesta no està satisfeta, 
pot presentar una al.legació escrita. Els escrits de queixa sobre les 
qualificacions obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la direcció del centre i 
ha de contenir la identificació de la persona o persones que presenten, el 
contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les 
que es basa la queixa. 

Finalment, correspondrà al/a la cap d’estudis contestar la reclamació. Aquesta 
juntament amb la resolució adoptada es faran constar a l’arxiu personal de 
l’alumne/a. 

7.2.3 Impugnacions de decisions dels òrgans i personal del centre 
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Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, 
s’hauran de dirigir a la direcció amb les dades descrites a l’apartat a) del punt 
6.2.1. 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al 
Delegat del Departament d’Ensenyament o bé a Inspecció. 

7.3 Serveis Escolars 

7.3.1 Servei de Menjador 

El menjador és un servei voluntari ofert pel centre i amb un cost econòmic. 

La gestió del servei de menjador és portada actualment per l’AMPA, la qual 
contracta una empresa privada per portar a terme aquesta activitat. 

El servei de menjador es regeix pel Pla de Funcionament de Menjador, que 
serà revisat i presentat anualment al Consell Escolar. 

La Comissió de menjador del Consell Escolar, vetllarà pel correcte 
desenvolupament del Pla de Funcionament del Menjador. 

Tots els alumnes del centre tenen dret a fer ús del menjador. 

El/les alumnes poden utilitzar el menjador de manera fixa o esporàdica. En 
funció de la modalitat, el preu pot variar una mica, però sempre es respectaran 
els marges que marca el Departament d’Ensenyament. 

Tots/es els/les alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar 
el personal encarregat del funcionament del servei.  

Els/les alumnes s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes i 
respectaren les normes de convivència de l’escola. 

Els/les alumnes de menjador no poden abandonar el recinte escolar sense una 
autorització signada pels pares/mares. Es farà servir el registre que hi ha a 
consergeria que s’utilitza per anotar els alumnes que han marxat durant l’horari 
lectiu. 

L’escola informarà i facilitarà a totes les famílies que ho desitgin, la 
documentació per poder demanar una beca de menjador, un ajut econòmic que 
anualment s’ofereix des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

(Annex nº 6: Pla de Funcionament del Menjador) 

7.3.2 Servei de Transport 

El centre disposa d’un servei de transport escolar urbà,  amb l’objectiu de 
facilitar l’escolarització equilibrada a totes les escoles del municipi de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials que s’ha escolaritzat en un centre no 
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sol.licitat per la família com a primera opció i, també a l’alumnat no NEE que 
queda desplaçat de la seva primera opció com a conseqüència de l’aplicació 
del Pla d’Escolarització Extensiva. 

L’organització de les línies, els itineraris i els horaris és responsabilitat del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

Sempre hi ha com a mínim un acompanyant i aquesta serà la màxima autoritat 
dins de l’autocar. S’han de seguir sempre les seves indicacions, i se l’ha de 
tractar amb el màxim respecte. Si l’alumne/a desobeeix, l’escola, de comú 
acord amb el Consell Escolar, li pot aplicar una sanció que consistirà en una 
suspensió temporal del transport. Durant el temps que duri la sanció, és la 
família la màxima responsable dels desplaçaments de l’alumne al centre i a 
l’inversa. 

Cal que dins de l’autocar hi hagi ordre i, quan estigui en marxa, tothom estigui 
ben assegut al seu seient. Cal respectar l’equipament i els elements del 
vehicle, i evitar que es produeixi qualsevol desperfecte. 

Donada l’edat dels nens/es usuàries d’aquest servei, cal que siguin 
acompanyats a la parada per una persona adulta, així mateix, a la tornada 
sempre hi ha d’haver algú esperant. Si l’autocar arriba a la parada i no hi ha 
ningú que els esperi, l’acompanyant els portarà a la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Banyoles, on en tindran cura fins que els pares els puguin anar 
a recollir. 

En cas que se sàpiga amb antelació que en algun viatge no es farà servir el 
transport escolar, és convenient que se n’informi a l’acompanyant el dia 
anterior.  

Si l’alumne/a no utilitza el transport durant un període consecutiu superior a un 
mes sense causa justificada, es donarà de baixa del servei per a la resta del 
curs escolar. D’altra banda, si un alumne/a no utilitza mai el transport però és 
beneficiari/a del servei, la família en un moment donat pot demanar fer-ne ús. 
Aquest cas acostuma a passar en alumnes ordinaris desplaçats, que quan 
inicien l’escolaritat a P3, els pares els veuen massa petits i a mesura que es fan 
grans llavors decideixen utilitzar-lo. 

Els criteris d’ús de les línies de transport escolar 7P del Pla d’Escolarització 
Extensiva queden concretats a l’Annex nº ???? 

7.3.3 Acollida Matinal 

L’AMPA de l’escola ofereix a totes les famílies sòcies, la possibilitat que els 
seus fills facin ús del servei d’acollida matinal. Aquesta activitat es realitza a 
l’escola des de les 7:45h a les 9h del matí. El nombre de monitors anirà lligat a 
la demanda existent i a criteris organitzatius i pedagògics. 
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Uns minuts abans de les 9, els alumnes de P3 seran recollits per la TEI i 
portats a les respectives aules, la resta de l’alumnat serà acompanyat a les 
seves respectives files pel monitor/a. 

7.4 Gestió Econòmica  

El secretari de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, 
amb el vist-i-plau del director (elaboració del pressupost, seguiment del mateix, 
pagaments, liquidació…) amb el programa de gestió ESFERA. 

L’escola disposarà de dos comptes bancaris: 

 El compte del centre, utilitzat pels ingressos i despeses de 
funcionament. 

 el compte on les famílies pagaran les quotes de material, sortides i 
colònies. (aquest compte s’utilitzarà de pont, ja que un cop comptabilitzat 
qui ha pagat i què ha pagat es passaran els diners al compte del centre.) 

El titular del compte serà el centre educatiu, (nom oficial, nif de l’escola) 
Tindran signatura el director, el cap d’estudis i el secretari. Per realitzar 
qualsevol moviment al compte caldrà la signatura conjunta de dos d’ells. 

Sempre que sigui possible es pagarà mitjançant transferència o xec bancari. 

S’haurà de demanar factura de tot el que es compri, en cas que no sigui 
possible servirà el tiquet de compra sempre que hi consti el NIF de 
l’establiment, el concepte de la compra i l’import. El secretari pagarà al mestre 
que hagi anat a comprar al més aviat possible. 

A partir del curs 2016/2017 es pagarà el transport (gasolina i pàrquing) als 
mestres que assisteixen a reunions i/o xerrades formatives en representació del 
centre. No es pagaran en cas de formacions personals. 
 

Obligacions tributàries: 

 Quan l’escola hagi efectuat pagaments a tercers per un import superior a 
3005,06€ caldrà fer la declaració a tercers  (model 347) durant el període 
establert  de l’any següent. Es farà via telemàtica. 

 

Material i llibres: El material i els llibres és socialitzat. Les famílies paguen una 
quota anual per fill. L’import de la quota anual s’ha d’aprovar per Consell 
Escolar. 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin el material i els llibres 
facilitant el pagament fraccionat de les quotes corresponents.  

Al setembre es farà una previsió del cost total de les sortides d’aquell curs. Si 
l’import és inferior a 40 euros es farà un sol pagament. En cas contrari es faran 
dos pagaments. 

La quota de colònies es pagarà en una o dues vegades, només en casos 
excepcionals es farà més fraccionat. 

S’abonaran les quotes de material, de sortides o de colònies per transferència o 
mitjançant codi de barres a l’entitat CaixaBank. 
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En cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís 
adquirit , els alumnes afectats no podran assistir a les sortides, i si les tenen 
pagades, s’utilitzaran els diners per abonar el deute. 

 

7.5 Gestió Acadèmica i Administrativa 

7.5.1. De la documentació acadèmica 

El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la 
documentació de l’alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de 
gestió, de l’arxiu individual i relativa als grups d’alumnes. 

Als despatxos de secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe. A dins 
d’aquest, per a cada alumne hi ha una carpeta on esi guarda tota la seva 
documentació personal: 

- Documents obligatoris amb motiu i contingut prescriptiu 
- Fitxa de dades bàsiques.  
-  Informes trimestrals. 
- Informes de final de curs i final de cicle.  
- Les fitxes resums de les entrevistes. 
- Mesures d’adaptació curricular. 
- Informes de l’EAP, si és el cas. 
- Autorització d’imatges 
- Full on consta l’opció de religió o filosofia. 
- Carta de compromís educatiu signada. 
- Documents judicials. 
- Informes mèdics, si és el cas. 
- Qualsevol altra informació que en el seu moment es consideri pertinent. 
- En alumnes vinguts d’una altra escola, també hi ha la documentació enviada 
per l’altre centre. 
- Si s’escau, també s’hi afegirà la informació relativa a la superació del cicle 
fora del període ordinari. 
 
El full d’autoritzacions de les sortides, el qual és anual serà custodiat pel tutor/a 
fins a final de curs.  
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-
la de les dependències d’administració. 
 
7.5.2. De la documentació administrativa  

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. 
El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament 
habilitats i diligenciats.(registre d’entrada i sortida de correspondència, 
matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre de 
certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de 
claustre, llibre d’actes del consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost 
del centre i justificació anual de despeses amb les corresponents actes 
d’aprovació del consell escolar, inventari... 
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El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que 
s’utilitza per a la realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de 
custodiar un mínim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar 
certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de 
gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. L’arxiu històric (tots els 
llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin lliurats 
al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de 
conservar permanentment. Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans 
informàtics s’enquadernaran, assegurant la numeració de pàgines, amb la 
diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes que 
conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 

7.5.3 Altra documentació 

En el centre sovint hi ha un altre tipus de documentació de caire més 
confidencial de l’alumnat (Serveis socials, CSMIJ...) .Aquesta es custodiarà de 
manera que l’accés només sigui possible a personal autoritzat i no se’n farà 
difusió. 

7.6 Del personal d’administració i serveis i suport 
socioeducatiu del centre. 

El personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals 
que degudament contractats per les institucions, entitats, associacions o 
empreses corresponents prestin servei en el centre i/o professionals externs 
que en el desenvolupament de les seves funcions portin a terme tasques en el 
centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest 
document. 
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Primera. Interpretació del reglament  

 Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC. 

 Segona. Modificacions  

Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents: 

1. Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior, segons el control que 
efectua el Departament d’Ensenyament. 

2. Perquè canviï la normativa de rang superior. 

3. Per l’avaluació que en faci el Consell Escolar. 

4. Perquè concorrin noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que 
s’hagin de regular. 

Tercera. Especificacions de les NOFC 

Es poden elaborar especificacions d’aquest reglament que no suposin una 
modificació d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament 
de les funcions atribuïdes en aquest. 

Quarta. Difusió 

Aquestes normes es faran públiques mitjançant la pàgina WEB del centre. Al 
butlletí informatiu que es lliura a principi de curs hi haurà un petit resum de la 
normativa més important. 

Totes les modificacions que es facin s’aniran actualitzant en el document. 

Cinquena. Dipòsit.  

Als despatxos de direcció hi haurà el document i podrà ser consultat i estarà a 
disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa que el vulgui 
consultar.  

Sisena. Entrada en vigor.  

Aquestes normes d’organització i funcionament entraran en vigor a partir del 
dia 21 de febrer de 2017 

 

SEGELL DEL CENTRE    SIGNATURA DEL DIRECTOR/A 

 

8. DISPOSICIONS FINALS 


