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1. GENERALITATS 
1.1. CONCEPTE DE NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 
L’escola Dr. Sobrequés de Bescanó, considera aquestes Normes d’organització i 

funcionament com el conjunt de regles, preceptes i instruccions per al règim d’aquesta institució 

Escolar. 

Les N.O.F.C. es conceben com l’instrument pròxim i peculiar que ha de possibilitar el ple 

exercici dels drets que la legislació vigent reconeix als diferents membres de la comunitat Escolar i 

també com el mitjà que garanteixi el control que cal i l’exigència en el compliment de les funcions 

pròpies de cada persona o òrgan de la institució. 

Però les N.O.F.C. a part de fer la normativa educativa pròxima, real i eficaç en el context 

peculiar i concret del Centre, la possibiliten en facilitar i completar la seva aplicació. Són no sols un 

document normatiu, sinó també l’expressió pràctica i aplicativa dels principis i valors que 

presideixen la vida del Centre i del seu caràcter i estil propis. 

 

1.2. PREÀMBUL 
Els objectius generals que amb aquestes N.O.F.C. volem assolir són: 

 Proporcionar un marc de referència per al funcionament de la nostra escola i per a 

cadascun dels sectors que la componen. 

 Agilitar-ne el seu funcionament i 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. 

 Facilitar els processos d’avaluació institucional. 

 Contribuir i possibilitar els plantejaments institucionals.   

 

1.3. INTRODUCCIÓ 
1.3.1. BASE LEGAL  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE 

 LEC (12/2009 de 10 de juliol) - Llei d’Educació de Catalunya.  DOGC 5422 de 
16/07/2009. 

 Decret  d’Autonomia de Centres (102/2010 de 3 d’agost) . DOGC 5686 de 05/08/2010. 

 Decret sobre la Direcció  de centres educatius públics de Catalunya (155/2010 de 2 

de novembre). DOGC 11/11/2010. 
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 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 Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.  

 Resolucions del Departament d’Ensenyament de començament de curs per les 

quals s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels diferents centres educatius 

públics i privats.  
 

1.4. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
1.4.1.1. Àmbit humà 

 Tots els integrants de la comunitat educativa: alumnes, famílies, professorat, personal no 

docent i tots aquells que per qualsevol motiu i/o temporalment entrin dins de la comunitat Escolar. 

1.4.1.2. Àmbit físic 

 Els edificis i qualsevol lloc on s’hagués desplaçat la Comunitat Escolar total o parcialment 

amb l’entitat que li és pròpia. 

1.4.2. APROVACIÓ 
Aquestes  N.O.F.C.  foren aprovades pel Consell Escolar d’aquesta Escola en la sessió 

celebrada amb data 27 de febrer de 2013. 
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
2.1. ORGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 
2.1.1. CONSELL ESCOLAR 
El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents membres de la 

comunitat Escolar en el seu govern. 

2.1.1.1. Composició 

 El/la directora/a del Centre, que n’és el president/a. 

 El/la Cap d’Estudis. 

 Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament. 

 Cinc representants del professorat elegits dins i  pel Claustre de professors. 

 Quatre  representants de les famílies de l’alumnat elegits entre ells. 

 Un/a representant de l’AMIPA. 

 Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. 

 El/la secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu, però sense 

vot. 

2.1.1.2. Competències 
1.- El Consell Escolar del Centre tindrà les funcions següents segons l’article 148 de la 

LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC) que fa referència al Consell Escolar dels centres 

públics : 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 

cinquenes parts dels membres. 

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora. 

i)  Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats Escolars complementàries i 

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l’evolució del rendiment Escolar. 
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l)  Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

2.- El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. Dites normes queden 

recollides en el punt 3.1.1.3 que regula el funcionament del Consell Escolar de l’Escola Dr. 

Sobrequés de Bescanó. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes 

reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 

3.- El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques 

d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un 

alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de 

titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi 

el Departament.  

Diari Oficial de la  Generalitat de Catalunya Núm. 5422 – 16.7.2009 
 

2.1.1.3. Funcionament 
Reunions 
El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre 

que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més, 

preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs. 

Convocatòria 
A la primera reunió del curs, es tractarà sobre el dia i hora a celebrar les reunions ordinàries. 

El/la President/a procurarà ajustar-se al sentir general. 

Les reunions seran convocades pel director/a almenys amb 5 dies d’antelació juntament 

amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació.. 

Les reunions extraordinàries podran celebrar-se el mateix dia de ser convocades. 

Acords 
Es procurarà que les decisions 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 que la normativa determini una altra majoria qualificada.  

No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del 

dia, tret que hi siguin presents tots els membres del consell i hi sigui declarada la urgència de 

l’assumpte pel vot favorable de la 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. 
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2.1.2. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DEL CONSELL ESCOLAR 
2.1.2.1. Comissió Econòmica 
És la comissió delegada del Consell Escolar entesa en matèria econòmica. 

Composició 
La comissió econòmica estarà integrada per 

 El Director/a del Centre. 

 El secretari/a del Centre. 

 Un representant del professorat  del Consell. 

 Un representant de les famílies del Consell Escolar. 

 El o la representant de l’Ajuntament membre del Consell Escolar. 

Cada sector representat al Consell Escolar designarà, d’entre ells, el membre que formarà 

part de la comissió.  

El Consell Escolar podrà autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la 

comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la Comissió 

Econòmica. 

Competències 

 Supervisar la gestió econòmica del centre i formular, d’ofici o a requeriment del consell, 

les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. 

 Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.  

 L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes no són delegables. 

 

2.1.2.2. Comissió Permanent i de Convivència 
Al si del Consell Escolar del Centre pot constituir-se també una comissió permanent. 

Composició 
Estarà integrada per: 

 El Director/ a del Centre, que la presideix. 

 El Cap d’Estudis. 

 Un representant del professorat del Consell Escolar. 

 Un representant de les famílies del Consell Escolar. 

 El Secretari/a del Centre, amb veu i sense vot. 

Competències 

 Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes 

del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar.  

 Resoldre problemes de disciplina, de manera urgent 

 Assessorar l’Equip Directiu en les decissions que s’hagin de portar a terme, davant 

casos que alterin la convivència del centre. 
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 Promoure mesures de convivència de caràcter preventiu. 

 Promocionar la convivència dins el recinte escolar. 

 Realitzar el seguiment del Pla de convivència. 

 Intercedir en els conflictes que puguin tenir lloc per conductes inapropiades de l’alumnat 

 Elaborar, si s’escau, un informe a fi de curs que reculli les incidències produïdes dirant 

el curs escolar, les actuacions dites a terme, els resultats obtinguts i les propostes de millora que 

es creguin oportunes. 

 Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.  

 

El Consell Escolar del Centre no pot delegar en comissió permanent les competències 

referides a la creació d’òrgans de coordinació, l’aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la 

seva liquidació, de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i de la Programació 

General Anual, ni les de resolució de conflictes i imposicions de correctius en matèria de disciplina 

d’alumnes. 

 
Reunions 
Quan ho determini el Consell Escolar i quan sigui necessari. 

Convocatòria. 
Se seguiran les pautes assenyalades per al Consell Escolar. 

 

2.1.3. CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES 
El Claustre del professorat 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 educatius del centre. 

 

2.1.3.1. Composició 
Està integrat per la totalitat del professorat que presti servei al Centre i serà presidit pel 

Director/a. 

 

2.1.3.2. Competències 
Són funcions del Claustre de professors/es: 

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

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del 

director o directora. 

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

d) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d’avaluació i recuperació dels alumnes  

e) Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 
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f) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 

g) Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar. 

h) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre. 

i) Informar i aportar propostes al Consell Escolar 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. 

j) Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-

ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 

k) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògiques i en la 

formació del professorat de l’escola. 

l) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general. 

m) Aportar al Consell Escolar del Centre criteris i propostes per a l’elaboració de les 

Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

n) Aportar a l’Equip Directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del pla d’estudis 

del Centre, la utilització racional de l’espai Escolar comú i de l’equip didàctic en general. 

o) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats dels candidats. 

p) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de 

l’ordenament vigent. 

q) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d’Ensenyament. 

 

El director o directora del centre pot convocar a les sessions del Claustre del professorat 

professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les 

funcions establertes per les lletres a, c, d, f, h i p de l’apartat  que regula les funcions del Claustre.  

 
2.1.3.3. Funcionament 
Reunions 
Es reunirà preceptivament una vegada al mes amb caràcter ordinari i sempre que ho sol·liciti 

un terç, almenys, dels seus membres o bé el Director/a. És preceptiu celebrar un Claustre al 

començament i al final de cada Curs Escolar. 

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

Convocatòria 
Els Claustres ordinaris seran convocats dos dies abans de la seva celebració. Una setmana 

abans, els coordinadors reunits amb el/la Cap d’Estudis  podran aportar  punts a incloure dins 

l’ordre del dia. 
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Els Claustres extraordinaris podran celebrar-se el mateix dia de ser convocats. 

El dia i hora de celebració de les reunions del Claustre al llarg del curs s’establirà en la 

primera reunió de Claustre en iniciar-se cada Curs Escolar. 

Acords 
Els acords del Claustre es prendran per consens. Si no és possible arribar a un acord, es 

prendran per majoria absoluta. Les decisions del Claustre, dins l’àmbit de les seves competències, 

seran vinculants. 

 

2.1.4. DEPARTAMENTS 
Els Departaments són òrgans tècnics de participació docent en l’àmbit pedagògic basat en 

els principis del treball en equip, i un mitjà per a la millora qualitativa de l’ensenyament i del 

perfeccionament dels mestres. 

Quan en reunió de Claustre es consideri convenient, l’escola podrà constituir Departaments  

per elaborar, revisar o actualitzar els aspectes curriculars que calguin. 

 

2.1.4.1. Composició 

Els Departaments estaran formats per un mestre/a representant de cada cicle i aquells altres 

especialistes que es consideri convenient en el moment de la seva constitució. 

Seran coordinats pel Cap d’Estudis. 

 

2.1.4.2. Competències 
Les seves competències seran: 

 Fer arribar al Claustre les propostes de programació. 

 Assessorar i coordinar els cicles en la metodologia de les diferents matèries. 

 Vetllar per l’adquisició i/o actualització de recursos materials i tècniques de treball. 

 Revisar els resultats de la posta en pràctica de les programacions i metodologies. 

  Qualsevol altra que li sigui encomanada en el moment de la seva constitució. 

 

2.1.5. EQUIPS DE CICLE 
Són òrgans de coordinació didàctica que es constitueixen amb la finalitat de coordinar l’acció 

educativa tant a efectes organitzatius com didàctics. 

 

2.1.5.1. Composició 
Els Equips de Cicle estaran compostos per tots els mestres tutors/es que imparteixen classe 

al cicle. 
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S’afavorirà que les mestres sense tutoria formin part d’aquell Equip de Cicle on imparteixin 

més docència. En iniciar-se el curs, a la primera reunió de Claustre, es determinarà en quin Equip 

de Cicle s’integren. 

Els Equips de Cicle estaran coordinats pel corresponent Coordinador/a de Cicle, sota la 

supervisió del/la Cap d’Estudis. 

 

2.1.5.2.  Competències 
Les seves funcions seran: 

a) Realitzar propostes per a l’elaboració del Projecte Curricular. 

b) Assenyalar els criteris bàsics de la programació del cicle, analitzar-ne els objectius 

aconseguits i proposar mesures de millora. 

c) Establir lligams entre les programacions dels diversos cicles.  

d) Cas que a l’Escola funcionin Departaments per matèries, recollir les propostes d’aquests 

i adaptar-les a les exigències del cicle.  

e) Valorar i experimentar mètodes i tècniques per a una millora qualitativa de 

l’ensenyament. 

f)     Elaborar material i tecnologia pròpia adequats a l’àrea. 

g) Avaluar els alumnes adaptant a la realitat del cicle els criteris generals del Claustre. 

h) Establir programes de recuperació. 

i) Coordinar-se amb el mestre/a de reforç i amb l’especialista d’E E i posar-se d’acord amb 

ells respecte de les orientacions que hagin de regir el procés de recuperació. 

j) Marcar les pautes generals dels Plans Individuals i adaptacions curriculars per a 

alumnes amb necessitats educatives especials, després de l’avaluació feta pel psicòleg de l’EAP i 

amb el seu assessorament. Cada tutor les realitzarà i durà a terme amb l’ajut de l’especialista 

d’E.E i els especialistes d’àrea implicats. 

k) Mantenir la connexió amb els EAP. 

l) Dur a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes, per la qual cosa es constituiran 

en comissions d’avaluació presidides pel/la Cap d’Estudis o  un membre de l’Equip Directiu 

m) Decidir la promoció dels alumnes quan finalitzin el cicle. 

n) Realitzar propostes d’activitats Escolars complementàries. 

o) Interpretar i matisar el Reglament, adequant-lo a l’edat dels alumnes del cicle. 

p) Debatre, analitzar i cercar solucions als problemes que, grups o alumnat de manera 

individual, puguin plantejar a un/a mestre/a. 
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2.1.5.3. Reunions 
Els Equips de Cicle es reuniran setmanalment com a mínim i sempre que ho considerin 

necessari. El Coordinador de Cicle recordarà la data de la reunió als seus membres.  

 

2.1.5.4.  Altres aspectes 
L’assistència a les reunions de cicle serà obligatòria per als seus membres.  

De totes les reunions es farà l’acta corresponent. Hi constarà la data, l’ordre del dia,  els 

acords presos i les propostes de seguiment dels acords i qualsevol altra informació que es cregui 

necessària. 

En finalitzar-se el Curs Escolar, els Cicles valoraran el grau de compliment  de les seves 

actuacions i dels objectius proposats per aquell curs, valoració que s’inclourà en la Memòria Anual 

de Centre i presentaran, si cal, propostes de millora a incloure en la propera Programació Anual 

de Centre. Dita valoració serà objectiva, valorativa i  amb indicadors que valorin el grau 
d’acompliment d’execució de les activitats i el grau d’acompliment dels objectius 
proposats. 

 
2.1.6. COMISSIONS 
Són òrgans auxiliars de la funció docent que duran a terme treballs concrets encaminats a 

donar agilitat i eficàcia al funcionament del Centre. 

Podran constituir-se segons les necessitats de l’escola comissions com: 

 Comissió de Festes, 

 Comissió de Biblioteca. 

 Comissió d’Informàtica. 

 ... 
En finalitzar-se el Curs Escolar, les Comissions valoraran el grau de compliment  de les 

seves actuacions i dels objectius proposats per aquell curs, valoració que s’inclourà en la Memòria 

Anual de Centre i presentaran, si cal, propostes de millora a incloure en la propera Programació 

Anual de Centre. Dita valoració serà objectiva, valorativa i  amb indicadors que valorin el grau 
d’acompliment d’execució de les activitats i el grau d’acompliment dels objectius 
proposats. 

 
2.1.6.1.  Composició 
Les comissions estaran formades per: 

 Com a mínim un representant de cada cicle. 

 Un coordinador/a. 
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Els membres de cada comissió seran elegits en la primera reunió del Claustre en iniciar-se 

el Curs Escolar. Els mestres s’integraran en les diferents comissions de manera voluntària, 

exceptuant aquells casos que la Direcció consideri necessari pel bon funcionament i/o organització 

de l’escola. 

 

2.1.6.2. Competències 
Seran funcions de la comissió de Festes: 

 Organitzar i planificar amb prou antelació les activitats a realitzar i comunicar-ho al 

Claustre. 

 Buscar els recursos necessaris. 

Seran funcions de la comissió de Material en cas que es crei a l’escola: 

 Determinar el material  que el Centre necessitarà  al llarg del Curs Escolar, per la qual 

cosa recollirà les propostes dels diferents cicles. 

 Fer el llistat i realitzar la comanda o donar-ho a la persona encarregada per l’Equip 

Directiu. 

 A la recepció del material, tenir cura de guardar-lo o, en el seu cas, fer-lo arribar a qui l’ha 

sol·licitat. 

 Portar el control del material que es gasta. 

 Mantenir al dia el llistat de proveïdors. 

Seran funcions de la comissió de Biblioteca: 

 Classificar, registrar i ordenar els llibres de la Biblioteca. 

 Arreglar els danys ocasionats als llibres ja existents. 

 Proposar l’adquisició de llibres nous, tot escoltant les demandes del Cicle o del Claustre. 

 Elaborar l’horari d’ús de la Biblioteca d’acord amb la programació de cada curs i amb la 

supervisió del Cap d’Estudis. 

 Fomentar-ne el seu ús, el respecte al llibre i el gust per la lectura. 

 Aconsellar i guiar l’alumne/a en les seves lectures. 

 Establir un servei de préstec, amb l’ajuda dels alumnes encarregats de biblioteca, de 

manera rotatòria. 

Seran funcions de la comissió d’Informàtica: 

 Mantenir els ordinadors de l’aula actualitzats i donar suport al cordinador de l’aula en les 

tasques requerides. 

 Elaborar, si es creu convenient,  materials de suport adequats a les diferents matèries. 

 Donar suport als cicles en matèria de programari 

 Mantenir actualitzada la plana de l’escola / blog 

 Proposar activitats de formació sobre programari nou destinat al professorat. 
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2.1.6.3. Reunions 
Totes les comissións es reuniran setmanalment  el 2n i 3r dimarts de cada mes.  

En finalitzar-se el Curs Escolar, les Comissions valoraran el grau de compliment  de les 

seves actuacions i dels objectius proposats per aquell curs, valoració que s’inclourà en la Memòria 

Anual de Centre, i presentaran, si cal, propostes de millora a incloure en la propera Programació 

Anual de Centre. Dita valoració serà objectiva, valorativa i  amb indicadors que valorin el grau 
d’acompliment d’execució de les activitats i el grau d’acompliment dels objectius 
proposats. 

 

2.2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 
Són òrgans unipersonals de govern el Director/a, el Cap d’Estudis i el Secretari/a, els 

Coordinadors de Cicle, el Coordinador/a d’Informàtica, el /la Coordinador de Biblioteca, els 

mestres tutors i altres que puguin ser creats segons les necessitats del Centre. 

 

2.2.1. EL DIRECTOR/A 
És qui assumeix la direcció i responsabilitat general de l’activitat Escolar del Centre i vetlla  

per la coordinació de la gestió i l’adequació al Projecte Educatiu i a la Programació General. 

La direcció dels centres públics l’exerceix la persona que ocupa el càrrec de director o 

directora, en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de centre i del projecte 

de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans 

unipersonals i col·legiats del centre. 

La direcció està sotmesa al control social mitjançant el Consell Escolar del centre i al control 

acadèmic i administratiu de l’administració, i s’exerceix en el context de l’autonomia dels centres. 

Les direccions responen del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el 

projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat Escolar, en el marc de les funcions que 

el Consell Escolar té atribuïdes per llei, i a l’administració educativa de la seva gestió, dels 

resultats obtinguts, i, quan escaigui, de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat, mitjançant els 

pertinents processos d’avaluació. 

2.2.1.1. Funcions i atribucions de la Direcció 
Segons el Decret sobre la Direcció  de centres educatius públics de Catalunya 

(155/2010 de 2 de novembre). DOGC 11/11/2010. la direcció del centre té les següents 
funcions i atribucions: 

( la numeració de cada apartat fa referència als articles del Decret de Direccions) 
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Article 4 
Consideració d’autoritat pública 

4.1 La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i 

gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves 

actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, la 

direcció és també autoritat competent per defensar l’interès superior de l’Infant. 

4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres 

autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan 

encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la 

comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb 

la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a 

l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 

 

Article 5 
Funcions de representació 
5.1 La direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’Administració educativa en el 

centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per 

l’Administració. 

b) Presidir el Claustre de professorat i el Consell Escolar, presidir el consell de direcció quan 

n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 

5.2 Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies 

administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a l’Administració educativa 

les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. 

 

Article 6 
Funcions de direcció pedagògica i lideratge 

La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li 

corresponen específicament les funcions següents: 

a) Formular i presentar al Claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, si 

escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte 

educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 

c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com 

dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la carta de 

compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments de coeducació dels procediments d’inclusió, i 
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de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, d’acord amb la seva concreció en 

el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que estableix el títol II 

de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del projecte 

educatiu del centre. 

e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d’acord 

amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l’equip directiu, i 

sense perjudici de les competències atribuïdes al Claustre del professorat i al Consell Escolar. 

f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del 

funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de direcció i, si 

escau, dels acords de coresponsabilitat. 

g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la facultat 

d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació 

docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del professorat sotmès a 

avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les 

valoracions corresponents, inclosos les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i 

la reproducció de rols de gènere a l’aula. 

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres per tal de 

poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions educatives 

conjuntes. 

 

Article 7 
Funcions en relació amb la comunitat Escolar 

La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té les 

funcions següents específicament relacionades amb la comunitat Escolar: 

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la Carta de Compromís Educatiu del Centre, 

i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies, 

per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució Escolar i personal dels seus fills. 

b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi 

refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes 

d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. 

En l’exercici d’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d’intervenció, 

directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i 

de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. 
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c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat Escolar, i 

orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

d) Assegurar la participació efectiva del Consell Escolar en l’adopció de les decisions que li 

corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

e) Assegurar la participació efectiva del Claustre en l’adopció de les decisions de caràcter 

tècnico-pedagògic que li corresponen. 

f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan 

escaigui, amb les associacions d’alumnes. 

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i 

d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el marc de la zona 

educativa corresponent. 

 

Article 8 
Funcions en matèria d’organització i funcionament 

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i funcionament del 

centre: 

a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i funcionament 

del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu del centre. 

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les activitats i 

els serveis que es presten durant tot l’horari Escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de 

l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte educatiu i 

les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de manera concordant 

amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris d’estabilitat per a cursos Escolars 

successius i amb els canvis en l’oferta educativa. 

La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser 

expressament motivada. 

d) Proposar al Departament d’Ensenyament, en funció de les necessitats derivades del 

projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a proveir per 

concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o 

de capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics. 

e) Proposar al Departament d’Ensenyament els llocs de treball de la plantilla del centre que 

s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

 

Article 9 
Funcions específiques en matèria de gestió 
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A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció del 

centre, li corresponen les funcions gestores següents: 

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i, 

quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar 

continguts documentals arxivats en el centre. 

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa 

mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat 

de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció de dades. 

d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el Consell 

Escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, 

en el marc de la legislació vigent, per la rendibilitza cio de l’ús de les instal·lacions del centre, 

sense interferències amb l’activitat Escolar i l’ús social que li són propis i d’acord amb l’ajuntament, 

quan la propietat demanial del centre correspongui a l’entitat local. 

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb els 

procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de 

les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció del centre la facultat 

d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de 

coordinació docent de què s’hagi dotat el centre. 

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions 

correspon a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se n’encarregui perquè hi faci les 

accions oportunes en els altres casos. 

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d’Ensenyament 

perquè hi faci les accions de millora oportunes. 

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li 

assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament. 

 

Article 10 
Funcions específiques com a cap del personal del centre 
10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que 

l’ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques següents: 

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al Claustre i al Consell Escolar, d’acord 

amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del centre, els altres òrgans 

unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los responsabilitats 
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específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte 

els criteris que estableix el Govern i els recursos assignats al centre. 

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent 

i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i 

siguin  adequades a la seva preparació i experiència. 

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la 

remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, 

de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent palesada en el primer any 

d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment 

que no comporti inhibició, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació 

de la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les 

seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de 

remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de 

l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La 

motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en 

exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que 

no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de 

personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo d’acord 

amb el procediment que estableix el Departament d’Ensenyament. 

f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments de 

provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels 

aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 

g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 

d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats derivades del 

projecte educatiu. 

h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els 

museus dependents dels poders públics. 

10.2 Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres 

públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí docent i a la 

informació pertinent del personal docent i d’administració destinat al centre que contenen els 

fitxers informàtics del Departament d’Ensenyament, segons procediments ajustats a la legislació 

vigent en matèria de protecció de dades personals. 
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Article 11 
Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 

11.1 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris 

docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 

11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del 

professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal 

del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, 

la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials 

del Departament d’Ensenyament la part de jornada no  realitzada que determina la deducció 

proporcional d’havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador. 

11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades 

quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions 

proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

 

Article 12 
Altres atribucions en matèria de personal 

12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 

disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text únic de la Llei de 

funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que s’hi 

corresponen d’acord amb la regulació laboral. 

12.2 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa 

disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de 

l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament 

ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot 

cas l’audiència de la persona interessada. 

Les resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials 

corresponents. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada 

davant la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o, quan correspongui, 

reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General del Departament 

d’Ensenyament. 

12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient 

disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en 

relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients 

contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, 

si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari, 

correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es 
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tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei 

educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona 

afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb el 

seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures organitzatives provisionals. 

 

2.2.1.2. Altres aspectes 
Selecció, nomenament, renovació i cessament del director o directora 
Article 13 
Procés de selecció. Criteris generals 
13.1 La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua mitjançant 

concurs de mèrits. En el procés de selecció, que es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat 

i publicitat, hi participa la comunitat Escolar. 

13.2 La persona titular del Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament 

concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius on hagi de quedar vacant 

aquest càrrec. Hi pot participar el personal funcionari de carrera docent que imparteixi algun dels 

ensenyaments implantats en el centre al qual s’opta i que compleixi els requisits que estableix 

l’article 14. 

13.3 El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la 

competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la 

docència, i el projecte de direcció que ha de presentar cada candidat o candidata, i la seva 

capacitat de lideratge. 

 

Article 16 
Comissió de selecció 
16.1 La selecció correspon a una comissió per a cada centre, integrada per: 

a) Tres representants de l’Administració, dels quals dos corresponen a l’Administració 

educativa i són designats per la direcció dels serveis territorials corresponents del Departament 

d’Ensenyament, i un correspon a l’ajuntament. 

b) Tres membres del Consell Escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells. 

c) Tres professors del centre elegits pel Claustre. En cap cas pot formar part de la comissió 

de selecció professorat candidat a ser seleccionat. 

16.2 Un dels representants de l’Administració educativa és un inspector o inspectora 

d’Ensenyament, que presideix la comissió. L’altre representant de l’Administració educativa és 

designat entre inspectors, directors de centre públic en exercici i directius professionals docents. 

Actua com a secretari de la comissió el representant de l’Administració educativa que no la 

presideix. El secretari de la comissió també exerceix les funcions de ponent. 
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16.3 Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis territorials 

del Departament d’Ensenyament. 

16.4 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, 

s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció. Aquestes funcions 

les ha d’exercir la persona que és cap d’estudis i, si també hi recau motiu d’abstenció, la persona 

del centre que determinin els serveis territorials del Departament d’Ensenyament . 

 

Article 22 
Cessament del director o directora 

22.1 El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents: 

a) Finalització del període de nomenament, sens perjudici de la possibilitat de renovació del 

mandat. 

b) Renúncia motivada acceptada pel director o directora dels serveis territorials del 

Departament d’Ensenyament. 

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

d) Revocació motivada del nomenament per part de l’Administració, a iniciativa pròpia o a 

proposta motivada del Consell Escolar, per incompliment de funcions inherents a la direcció del 

centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un expedient 

contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el Consell Escolar, sense 

perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l’eventual incoació d’un expedient 

disciplinari. La proposta motivada del Consell Escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta 

dels seus membres. 

22.2 Quan de la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment greu o molt 

greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del 

nomenament del director o la directora, la persona afectada no podrà participar en concursos de 

selecció de directors durant el termini de dos anys, en el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas 

de falta molt greu. 

22.3 En el supòsit de cessament de la direcció d’un centre educatiu durant el Curs Escolar, 

la direcció dels serveis territorials poden nomenar una persona que compleixi els  requisits que 

estableix l’article 14 per tal que exerceixi transitòriament la direcció del centre educatiu fins al 

nomenament de nova direcció pels procediments establerts amb caràcter general. 

En cas d’absència o malaltia del Director/a, n’assumirà les funcions el/la Cap d’Estudis. En 

cas que cap dels dos sigui a l’escola assúmirà les funcions el/la  Secretari/Secretària. 

 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5753 – 11.11.2010 82851 
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2.2.2. 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. 

 

2.2.2.1. Competències 
Són funcions específiques seves: 

 Coordinar  les activitats Escolars reglades, tant en el si del propi Centre com amb el 

Centre públic que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria, al qual estigui adscrit. 

 Coordinar les activitats Escolars complementàries. 

 Elaborar l’horari Escolar i distribuir els grups, les aules i altres espais docents segons la 

naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el Claustre. 

 Coordinar els actes acadèmics i, si s’escau, les activitats extraescolars en col·laboració 

amb el Consell Escolar i l’AMIPA. 

 Coordinar les relacions amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament i 

especialment amb l’EAP. 

 Substituir el Director/a en cas d’absència. 

 Coordinar l’elaboració i l’actualització del Projecte Curricular del Centre. 

 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 en els grups de treball. 

 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 

en el Currículum. 

 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 a l’escola i tenir 

cura de la seva conservació. 

 Coordinar l’exercici de les funcions del tutor/a, programar el pla d’acció tutorial dels 

alumnes del Centre d’acord amb el Projecte Educatiu i fer-ne el seguiment. 

 Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 

professorat que es desenvolupin en el Centre, quan s’escaigui. 

 Aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament. 
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2.2.3. EL 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. 

 

2.2.3.1. Competències 
Son funcions específiques del secretari/a: 

 Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern 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 oficials del Col·legi, 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 preceptiva. 

 Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el 

Director/a. 

 Elaborar el Projecte de Pressupost del Centre. 

 Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’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. 

 Ordenar el procés d’arxiu dels documents del Centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

 Confegir i mantenir l’inventaria general del Centre. 

 Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del Director/a i les disposicions vigents. 

 Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

 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. 

 Vetllar perquè es tinguin  al dia les dades informatitzades dels alumnes en el respectius 

programes de gestió utilitzats per l’escola : SAGA, WINPRI. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a del Centre o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

2.2.4. L’EQUIP DIRECTIU 
El Director/a, el Cap d’Estudis i el Secretari/a constitueixen l’Equip Directiu. 

 



Departament d’Ensenyament                    Normes d’organització i funcionament de centre 2017       
Escola Dr. Sobrequés                                                                                                                   
Bescanó (El Gironès) 
_________________________________________________________________________________ 

 
30 

2.2.4.1. Competències 

 L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres 

han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 

membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

 L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la 

cap d’estudis, el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals. 

 

Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu 
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un 

òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada 

per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos 

drets i obligacions que corresponen a la persona titular. 

Són funcions de l’Equip Directiu: 

 Assessorar el Director/a en matèries de la seva competència. 

 Elaborar la Programació General, el Projecte Educatiu, coordinar les NOFC,  i la Memòria 

Anual del Centre. 

 Afavorir la participació de la comunitat educativa. 

 Establir criteris per a l’avaluació interna del Centre. 

 Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals. 

 

2.2.5. COORDINADOR/A DE CICLE 
Els coordinadors/es de Cicle vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives 

al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació Primària, segons correspongui, sota la dependència del 

Cap d’Estudis. Hauran de ser professors/es que imparteixin la docència al cicle . 

Hi haurà un coordinador d’Educació Infantil, un de Cicle Inicial, un de Cicle Mitjà i un de 

Cicle Superior.  

Aquests càrrecs, seran nomenats per la Direcció del centre , escoltada l’ opinió del cicle. 

 El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al 

Curs Escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora. 

 

Competències 

 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. 

 Conèixer les Programacions Generals del Cicle. 

 Fomentar el treball en equip. 
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 Ésser el portantveu del Cicle en les diferents reunions. 

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

 Convocar les reunions periòdiques de l’Equip de Cicle. 

 Aixecar acta d’aquestes reunions. 

 Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 

 Vetllar pel compliment de les reunions intercicles fixades amb el Cap d’Estudis en 

començar el Curs Escolar.  

 En finalitzar el Curs Escolar, els Coordinadors de Cicle valoraran el grau de compliment  

de les seves actuacions i dels objectius proposats per aquell curs, valoració que s’inclourà en la 

Memòria Anual de Centre i presentaran, si cal, propostes de millora a incloure en la propera 

Programació Anual de Centre. Dita valoració serà objectiva, valorativa i  amb indicadors que 
valorin el grau d’acompliment d’execució de les activitats i el grau d’acompliment dels 
objectius proposats 

 
2.2.6. COORDINADOR D’INFORMÀTICA 
El Coordinador/a d’Informàtica vetlla per l’ús de l’aula d’informàtica i la coherència i 

continuïtat de les activitats que en ella s’hi realitzin al llarg de l’Educació Infantil i Primària. 

El seu nomenament i cessament l’efectuarà el Director/a. 

 

2.2.6.1. Competències 
Són funcions del Coordinador/a d’Informàtica: 

 

 Potenciar l’adequada utilització de les noves tecnologies de la informació al Centre. 

 Coordinar, vetllar pel manteniment de la plana web de l’escola i el bloc. 

 Proposar a l’Equip Directiu del Centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels 

recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

 Assessorar l’Equip Directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del 

Centre, quan s’escaigui, en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament 

d’Ensenyament. 

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

Centre. 

 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. 

 Aquelles altres que el Director/a del Centre li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i telemàtics i que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 
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 En finalitzar el Curs Escolar, el coordinador d’informàtica valorarà el grau de compliment  

de les seves actuacions i dels objectius proposats per aquell curs, valoració que s’inclourà en la 

Memòria Anual de Centre i presentaran, si cal, propostes de millora a incloure en la propera 

Programació Anual de Centre. Dita valoració serà objectiva, valorativa i  amb indicadors que 
valorin el grau d’acompliment d’execució de les activitats i el grau d’acompliment dels 
objectius proposats 

 

2.2.7. EL MESTRE/A TUTOR/A 
Segons el Decret  d’Autonomia de Centres (102/2010 de 3 d’agost) . DOGC 5686 de 

05/08/2010. 

Article 38 
Finalitats i funcions de les tutories 
1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el professorat del 

Claustre d’un centre públic ha d’exercir les funcions de tutor o tutora quan correspongui. 

2. La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres. 

Cada alumne o alumna té assignat un tutor o tutora, responsable immediat de l’acció tutorial 

prevista en el centre i, com a mínim, de les actuacions a), b), c) i d) establertes a l’article 15.2 

3. Cada grup d’alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de 

l’acció tutorial conjunta sobre el grup tal com estigui prevista en el centre i, com a mínim, del que 

preveu l’apartat e) de l’article 15.2. del Decret d’Autonomia de centres. 

Article 39 
Nomenament i cessament de tutors i tutores 
1. Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic 

com a mínim, havent escoltat el Claustre en relació amb els criteris corresponents. 

2. Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el 

nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia 

decisió, expressament motivada en d’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de 

funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. 

3. El director o directora informa el Consell Escolar del centre i el Claustre de professorat del 

nomenament i cessament de tutors i tutores. 

4. Es prioritzarà la rotació i el seguiment de tutories dins un mateix cicle. El professorat que 

iniciï un cicle com a tutor/a tindrà preferència a l’hora de continuar amb els alumnes del curs dins 

el mateix cicle. 

Podran exercir les funcions de mestre/a tutor/a tots els mestres que formin part del Claustre 

del Centre quan imparteixin diferents àrees del currículum.  
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2.2.7.1. Competències 
Seran funcions primordials del professorat tutor/tutora: 

 Organitzar la vida de la classe vetllant per l’existència de diferents àmbits d'espais: 

- Individuals: taula, cadira, penjador, casella, ... 

- Col·lectius: material, armaris, prestatges, pissarra, paperera, llocs de pas, ... 

 Vetllar perquè cada noi/a sigui responsable del seu espai i coresponsable de l’espai del 

grup i, per torn, accedeixi a la gestió dels espais col·lectius. 

 Estimular la participació dels alumnes: 

- En l’adequat manteniment de la classe: ambientació, ordre, neteja, persianes, material 

fungible, taules, cadires, parets, ... 

- En la col·laboració en les tasques de biblioteca, neteja de pati, manteniment de l’hort si 

s’escau,  jardí, utilització racional dels espais comuns, zones esportives i d’esplai. 

- Perquè s’impliquin en les activitats col·lectives del cicle, de l’escola, del barri i de la 

localitat (festes, jocs, sortides, ...). 

 

 Elaborar la programació de continguts i objectius d’acord amb el PC del Centre. 

 Impartir un ensenyament centrat en l’alumne/a, respectant els trets que l’individualitzen i 

diferencien. 

 Tenir coneixement del seu procés d’aprenentatge i d’evolució personal, vetllar pel seu 

progrés, tenint present que aprendre és un camí personal en el qual l’alumne s’ha de sentir ajudat. 

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

 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. 

 Organitzar el treball individual i estimular el treball de grup, respectant sempre que es 

pugui els grups naturals. 

 Establir amb precisió quines normes i expectatives regulen les diferents situacions de 

treball que es donen a la classe codificant en cada cas allò que li és propi. Per exemple: 

- Treball individual: concentració total, silenci. 

- Treball de grup: limitats quan a nombre de persones, to de veu. 

- Explicacions i semblants: atenció, silenci. 

- Situacions que es creen amb la participació de tots (treball de gran grup, cançó, danses, 

...): atenció al altres, respecte al torn de paraula, escoltar, sintonitzar. 

 Controlar l’assistència dels nois/es a classe i avisar els pares quan no es justifiquin les 

faltes. Portar-ne el corresponent registre. 
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 Controlar que els mestres especialistes i/o altre professorat que realitzi tasques a l’aula, 

bé de la seva especialitat o de substitució tingui cura de controlar l’assistència dels alumnes. 

 Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració dels 

documents acreditatius  dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o 

representants legals dels alumnes. 

 Recollir les autoritzacions i els comprovants de pagament de les sortides Escolars i 

comunicar a la direcció els alumnes que no efectuen el pagament corresponent i /o que no porten 

l’autorització de sortida o bé no hi assistiran per causa  de força major o disciplinària – un cop 

informada la família per escrit i amb tornada de rebut. 

 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 (mínim dues reunions al llarg del Curs Escolar; una col·lectiva i l’altra individual) per 

informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats Escolars.  

 Consignar per escrit un breu resum de l’entrevista, fent especial esment als acords i 

compromisos presos per part de les dues parts. 

 Fomentar el diàleg amb els alumnes i parlar amb ells de tot allò que els preocupa (vida, 

escola, entorn). 

 Coordinar les activitats del grup d’alumnes, vetllar per la seva convivència i la seva 

participació en les activitats del Centre. 

 Informar els alumnes de la normativa general de l’escola, adaptant-la al seu nivell i 

subratllant els canvis qualitatius que es produeixin en relació als anys precedents. Posar una 

atenció especial en les normes, rituals i propostes de responsabilització que són pròpies de cada 

curs. 

 Informar els alumnes de tot allò que sigui de la seva incumbència que passi al Centre, així 

com orientar-los en les campanyes que es portin a terme. 

 Informar els alumnes del Pla d’Emergència del centre, especialment a l’alumnat de nova 

incorporació al centre i quan els alumnes canviïn d’aula. Per norma s’ha de fer en començar el 
Curs Escolar. 

 Controlar els desperfectes que es produeixin a la classe i comunicar-los a qui 

correspongui per prendre les mesures adients. 

 Efectuar les vigilàncies de pati, activitats complementàries (sortides Escolars) de manera 

responsable. 

 Elaborar un informe per escrit, que es farà arribar a la Direcció, de tots aquells incidents 

greus/molt greus en què estiguin implicats els alumnes que es produeixin durant aquestes 

vigilàncies. 

 Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament. 
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2.2.8. EL MESTRE/A ESPECIALISTA 
És l’encarregat/a d’impartir aquelles especialitats que contempla la legislació vigent: idioma 

estranger, educació física, música i educació especial.  

 

2.2.8.1. Competències 
Són competències seves 

 Elaborar la programació de continguts i objectius d’acord amb el PC del Centre. 

 Impartir un ensenyament centrat en l’alumne/a, respectant els trets que l’individualitzen i 

diferencien. 

 Organitzar el treball individual i estimular el treball de grup, respectant sempre que es 

pugui els grups naturals. 

 Col·laborar, dins les seves possibilitats, en les diferents activitats que l’organització i 

funcionament del Centre requereixi. 

 Col·laborar amb els tutors en l’atenció dels alumnes. 

 Respectar el Projecte Curricular, el Projecte Educatiu i les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre . 

 Efectuar les vigilàncies de pati, activitats complementàries (sortides Escolars), ..., que li 

siguin encomanades, de manera responsable. 

 Elaborar un informe per escrit, que es farà arribar a la Direcció, de tots aquells incidents 

greus/molt greus en què estiguin implicats els alumnes que es produeixin durant aquestes 

vigilàncies. 

 El/la MEE i el /la MAILL elaborar la memòria de l’aula que inclogui totes les actuacions i 

atencions realitzades durant el curs. 

 

3. RECURSOS HUMANS 
3.1. PROFESSORAT 
3.1.1. DRETS I DEURES DELS PROFESSORS  
Segons la Llei d’Educació de Catalunya LEC (12/2009 de 10 de juliol) - Llei d’Educació 

de Catalunya.  DOGC 5422 de 16/07/2009. 
 

Article 28 
Exercici de la funció docent 
1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat 

principal del procés educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc 

definit per l’article 104 de la LEC, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors. 
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2. L’Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les 

condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del 

professorat. 

3. El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en 

què gaudeix d’autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte 

educatiu. 

Article 29 

Drets i deures dels mestres i els professors en l’exercici de la funció docent 
1. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets 

específics següents: 

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el 

marc del projecte educatiu del centre. 

b) Accedir a la promoció professional. 

c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

2. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els 

deures específics següents: 

a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts 

del projecte educatiu. 

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat 

democràtica. 

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per 

a la millora contínua de la pràctica docent. 

Els professors/es tenen uns drets i uns deures que complir com a part fonamental que són 

de l’estructura orgànica del Centre. 

 

3.1.1.1. Drets 
Els professors/es tenen els següents drets: 

 A desenvolupar la seva funció docent dintre del principi de llibertat de càtedra i 

d’ensenyament tenint com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el Projecte Educatiu del Centre 

i el present Reglament. 

 A no ser obligat a impartir l’ensenyament de la religió ni a ser impedit a fer-ho  als que 

estiguin disposats i capacitats per impartir-la.  

 A participar activament en la creació de la línia d’escola. 

 A tenir el material i instruments necessaris per a impartir un ensenyament digne. 

 A rebre informació sobre els alumnes. 
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 A convocar famílies, tutors/es dels alumnes, individual o col·lectivament, per parlar sobre 

temes relacionats amb la seva educació. 

 Al treball en condicions dignes. 

 A ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys, 

alumnes i familiars. 

 A rebre crítiques constructives, en presència de l’interessat, i en un to respectuós. 

 A ser informat de la Gestió del Centre en el Claustre de Professors. 

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

 A assistir a totes les reunions de Cicle i altres que li corresponguin amb veu i vot. 

 A ser elector i elegible per accedir als òrgans unipersonals i col·legiats del Centre, d’acord 

amb les normes establertes per a cadascun d’ells. 

 A la lliure reunió, tant per tractar assumptes laborals com pedagògics, després d’haver-ho 

comunicat al Director/a. 

 Altres que puguin correspondre per la seva condició de professors/es. 

3.1.1.2. Dret de reunió del funcionaris del Centre 
Els mestres del Centre tenen dret a reunir-se fora de les hores lectives per parlar 

d’assumptes relacionats en matèria de personal i/o sindical.. 

Estan legitimats a convocar reunions les Organitzacions Sindicals, els delegats de personal, 

les Juntes de Personal i qualsevol funcionari de les Administracions. 

Quan les reunions hagin de tenir lloc durant la jornada de treball, la convocatòria haurà de 

referir-se a la totalitat del col·lectiu. 

En qualsevol cas, la celebració de les reunions no perjudicarà la prestació de serveis. 

Hi haurà un lloc adient a la sala de professors per l’exposició de qualsevol anunci sindical. 

Seran requisits per convocar una reunió: 

 Comunicar la seva celebració amb una antelació de dos dies hàbils, si és possible. 

 Indicar-ne dia, hora, lloc, ordre del dia i les dades dels signants que acreditin estar 

legitimats per convocar la reunió. 

 

3.1.1.3. Deures 
Els deures dels i les mestres són els següents: 

 Formar part del Claustre i assistir a les seves reunions. 

 Tenir 25 hores lectives setmanals en el curs o matèries assignades, tenint en compte les 

seves especialitats, la seva idoneïtat, i segons les possibilitats del Centre o bé les seves 

necessitats. El Departament d’Ensenyament marcarà les hores lectives del professorat en les 

Normes d’organització i Funcionament de cada curs escolar. 
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  A més de les 25 hores lectives tot el professorat ha de tenir una permanència al centre de  

6 hores més que es destinaran a reunions, coordinació, atenció a famílies, preparació de material, 

tutoria,... 

 Assistir puntual i assíduament a les classes.  

 Efectuar la vigilància  a les hores d’esbarjo que li pertoquin. 

 Controlar l’assistència dels alumnes i portar-ne un registre escrit mensualment. 

 Mantenir l’ordre de la classe i vetllar pel bon ús del llenguatge. 

 Realitzar les programacions i desenvolupar-les. 

 Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades a la 

Programació General del Centre, realitzades dins el recinte Escolar i en horari lectiu.  

 Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la família el resultat 

de la mateixa, d’acord amb el Calendari establert. 

 Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes. 

 Entrevistar-se amb els pares. 

 Estar al corrent dels canvis i orientacions pedagògiques. 

 Autoavaluar periòdicament la seva activitat. 

 Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne/a actuant en conseqüència quan 

aquestes es detectin. 

 Fer les substitucions pertinents en cas de necessitat. 

 Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu Projecte Educatiu. 

 Respectar i fer respectar les normes establertes en les N.O.F.C. (Normes d’organització 
i funcionament del centre) 

 Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents. 

 Exercir els càrrecs per als quals fos elegit d’acord amb les normes establertes en cada 

cas. 

 Qualsevol altra que es derivi de la seva condició de professor/a. 

 

3.1.2. PERMISOS D’ABSÈNCIA  
Permisos del personal docent  
Els permisos estan regulats al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual es 

refonen en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública, a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, 

modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, a la Llei estatal 7/2007, de 12 

d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, modificada per la Llei estatal 39/2010, de 22 de 
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desembre, dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i al Reial decret llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat.  

Es concedeixen per les causes següents:  

a) El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 

cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a 

l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el 

cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es 

tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.  

b) Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies.  

c) Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives 

d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps indispensable per 

fer-les.  

d) Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures 

relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral (la causa ha de justificar-se per 

escrit i el temps de permís serà l’indispensable per al compliment del deure).  

e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, un dia. 

Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.  

f) Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps necessari per dur 

a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la 

jornada laboral. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu 

tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius 

requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la 

justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada laboral.  

g) Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la 

direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci 

d’Educació. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, 

dins l’horari lectiu.  

h) Els funcionaris amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per 

assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre 

d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per 

acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari 

pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del 

centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els 

horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc 

horari del centre.  
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i) Per la mort, l’accident o la malaltia greu d’un familiar de primer grau de consanguinitat o 

afinitat tres dies laborables si l’esdeveniment es produeix al mateix municipi i fins a cinc 

dies si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Pel cas d’un familiar de 

segon grau de consanguinitat o afinitat el permís és de dos a quatre dies hàbils en funció 

de si es tracta de la mateixa localitat de destinació o una altra.  

j) Per l’hospitalització del o de la convivent o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat 

o afinitat dos dies laborables si es produeix al mateix municipi del lloc de treball i fins a 

quatre dies si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment, i 

per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.  

k) Per matrimoni, o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, quinze 

dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un 

any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.  

l) Per maternitat, adopció o acolliment, setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, 

en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o 

filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. El permís per 

maternitat, adopció o acolliment s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de 

discapacitat del fill. Si es tracta d’una adopció internacional, el permís pot començar fins a 

sis setmanes abans.  

m) Els funcionaris amb un fill o filla de fins a dotze mesos d’edat tenen dret a un permís per 

lactància d’una hora diària d’absència del treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 

trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple aquest permís 

s’incrementarà proporcionalment. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per 

maternitat i té una durada de fins als 12 mesos del fill o filla. A petició de la persona 

interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per gaudir-ne en 

jornades senceres de treball, de vint-i-quatre dies consecutius, sempre que es gaudeixin a 

continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats del servei.  

n) El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un 

permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís per 

naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a 

partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitza el permís per 

maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís. El progenitor o 

progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també 

pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.  

o) En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi de ser hospitalitzat a continuació 

del part, el permís de maternitat s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi 

hospitalitzat fins a un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del finiment 
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del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, a l’adopció o a 

l’acolliment. Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills 

prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona 

afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s’inicia 

l’endemà de la data de finiment del permís.  

p) En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de 

romandre hospitalitzat a continuació del part, el funcionari/funcionària té dret a l’absència 

del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries amb la percepció de les 

retribucions íntegres.  

q) En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de 

romandre hospitalitzat a continuació del part, el funcionari/funcionària té dret a la reducció 

de jornada fins a un màxim de dues hores amb disminució proporcional de les retribucions.  

r) Per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim 

de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més, 

es poden concedir permisos sense retribució. Aquest permís és incompatible amb 

l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.  

s) Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin 

d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin 

justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut 

corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb 

cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.  

t) Permisos de flexibilitat horària recuperable: els directors o directores dels centres educatius 

públics poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un 

màxim de set per a visites o proves mèdiques del cònjuge i dels ascendents i descendents 

fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents 

responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada en el 

termini d’un mes a partir del dia que gaudeix del permís. En el cas que aquests permisos 

hagin de ser periòdics, caldrà ajustar l’horari setmanal del personal docent que en 

gaudeixi, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.  

u) En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ 

dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de 

durada, que es pot gaudir de manera fraccionada, i durant aquest període es perceben 

exclusivament les retribucions bàsiques.  

 

Els permisos regulats en els punts a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), p) i s) els concedeix el 
director o directora del centre. S’han de sol·licitar prèviament en els casos b), c), d), e), f), 
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g), i h). En cas que el deure de caràcter personal esmentat en el punt d) pugui entendre’s com de 

força major, sense possibilitat de ser sol·licitat prèviament, el director o directora podrà qualificar-lo 

com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit. En aquest cas, 

correspon a la direcció del centre apreciar el caràcter justificat de l’absència, atenent la singularitat 

o reiteració de la situació produïda i les altres circumstàncies que consideri oportú de tenir en 

compte.  

La resta de permisos (k, l, m, n, o, q, r i u) els concedeix el director o directora territorial 

dels Serveis Territorials d’Ensenyament. 

 
 
 
 

3.1.3. SUBSTITUCIONS DEL PROFESSORAT 
Tota absència haurà d’ésser degudament autoritzada o justificada d’acord amb les normes 

vigents. El Director/a vetllarà pel compliment d’aquest punt. La classe haurà de quedar 

degudament atesa. 

Les substitucions es regiran pel que marca la llei i serà el/la Cap d’Estudis qui les 

organitzarà en períodes curts quan no les supleixi Ensenyament. 

 En cas d’absència per malaltia, l’escola sol·licitarà dels S.S.T.T. d’Ensenyament la 

presència d’un/a mestre/a substitut durant el temps que falti el professor/a titular. 

 Quan el mestre/a s’absenti amb permís concedit per causa de força major (mort d’un 

familiar, malaltia greu d’un fill, assistència a reunions convocades pel Departament ...), o amb 

permís concedit per assumptes propis, el Cap d’Estudis, prèvia consulta al Director/a, determinarà 

quin mestre/a es farà càrrec de la classe d’aquells que en aquell moment estiguin lliures o , en el 

seu defecte, realitzin tasques de suplència/suport, SEP o desdoblament.   

 Es seguirà aquesta prioritat : 

 Primer el/la mestre/a que tingui suplència/suport al seu horari. 

 Després els mestre que faci SEP 

 Després els desdoblaments 

 Després s’ajunten grups /  es reparteixen nens 
Les sortides del Centre, tant si el mestre/a va sol com si va amb els alumnes, s’hauran de 

comunicar a la Direcció per tal de poder ser localitzat en tot moment. 
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3.1.4. LA RESPONSABILITAT DEL MESTRE/A EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
LES ACTIVITATS ESCOLARS 

L’incompliment, per part dels mestres,  dels deures que els afecten determina la seva 

responsabilitat. 

La responsabilitat cessarà quan es provi que el/la mestre/a va actuar “amb tota la diligència 

d’un bon pare de família per tal de prevenir qualsevol mal”. 

3.1.4.1. Actuacions del mestre/a en cas d’accidents dels alumnes 

 El/la mestra que es trobi dirigint una activitat escolar o efectuant una vigilància en el 

moment de l’accident haurà  d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar, 

actuant , en tot moment , amb la diligència deguda. 

 El/la mestra que es trobi dirigint una activitat escolar en el moment de l’accident elaborarà 

un informe detallat especificant nom de l’alumne/a, lloc on ha ocorregut el fet, dia i hora, i com s’ha 

produït l’accident. 

 El Director/a del Centre informarà, el més aviat possible, la família de l’alumne/a 

accidentat, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert si volen exercir reclamació per la 

via administrativa, per tal d’obtenir legalment i constitucionalment la possible indemnització 

prevista. 

 El Director/a del Centre farà un informe detallat, abans dels deu dies, seguint el model ja 

establert, dirigit al Departament d’Ensenyament, sobre  la possible lesió de l’alumne, fent-hi 

constar totes les circumstàncies que van envoltar l’accident.   

Actuacions: 

 Curar l’alumne/a. 

 Avisar la família per a què el/la porti a rebre assistència sanitària quan sigui necessària. 

 Si no fos possible trobar-la i necessités atenció mèdica, tenir cura perquè sigui traslladat 

al dispensari municipal. 

 Cas de lesió greu i que sigui necessari traslladar-lo fora del municipi, tenir cura que el 

trasllat es realitzi amb ambulància o taxi quan no es localitzi la seva família. 

 S’ha de prioritzar sempre localitzar la família o tutors i mentrestant fer les actuacions 

més adients per al bé de l’alumne/a. 

 

3.1.5. ADSCRIPCIÓ DELS/LES MESTRES A CURSOS I NIVELLS 
Correspon al Director/a adscriure el professorat als cicles, cursos i àrees en la forma més 

convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui 

adscrit cada mestre/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les 

necessitats del Centre i el seu Projecte Educatiu. 
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L’adscripció la farà el Director/a, després d’haver escoltat el Claustre de Professors i valorat 

la proposta del Cap d’Estudis,  d’acord i en funció dels elements següents: 

 La continuïtat del professorat al llarg del cicle. 

 L’especialitat del lloc de treball al qual hagi estat adscrit. 

 L’antiguitat en el centre com a professorat definitiu. 

 Quan un mestre/a definitiu/va passa d’Etapa per concurs anirà darrera dels 
definitius/ves que hi hagi a Primària o si es dóna el cas dels definitius d’Infantil. 

 L’antiguitat al centre com a professional en comissió de serveis i/o propietari 
provisional 

 L’antiguitat en el centre com a professorat en comissió de serveis acabat d’arribar 
al centre 

 L’antiguitat en el centre com a professorat propietari provisional acabat d’arribar al 
centre. 

 L’antiguitat en el centre com a professorat interí. 

 La realització de cursos de formació necessaris per atendre aquell cicle/curs. 

 La idoneïtat. 
Aquests criteris s’hauran d’aplicar matisadament, parant atenció al conjunt de les 

necessitats del Centre. 
Quan es consideri necessari s’afavorirà la continuïtat dels equips de treball que tenen 

un bon funcionament. 
 Quan un/a mestre/a canvia de cicle ho farà en una altre grup que no hagi tingut al 

cicle anterior. No es podrà ser tutor/a d’un grup més de 2 anys seguits. 
Els anys d’absència a l’escola no sumen antigüitat. 
En els casos de mestres que marxen en comisssió de serveis del centre de manera 

voluntària es guardarà l’antigüitat per triar curs com a molt durant 2 anys. 
 
Elecció/ adscripció de curs, en cas de continuitat al centre, a Educació Infantil 
Consideracions: 

 Es prioritza el seguiment del grup d’alumnes. 

 En cas de baixa de la tutora en acabar el curs, es seguiran els criteris marcats a la 
normativa. 

 La mestra que acaba cicle ( P-5) tindrà preferència a l’hora de triar suport. En cas 
d’haver-hi més d’una candidata (mestres que acabin P-5) es tindrà en compte la 
normativa. 

 No es podrà fer suport més de 2 anys seguits excepte si hi ha un consens intern. 
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 La coordinadora de cicle serà la persona que faci suport, sempre que no sigui una 
persona nova a l’escola. 
 

3.2. ALUMNAT 
Tot nen/a en edat escolar té dret a ésser admès com alumne/a a l’escola Dr. Sobrequés 

d’acord amb les normes establertes. 

La matriculació al Centre suposa, per part de l’alumne/a i la seva família, l’acceptació 

d’aquestes N.O.F.C. ( Normes d’Organització i Funcionament del Centre) 

 

3.2.1. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D’ALUMNES 
Pel fet de ser escola única al municipi, s’admetran tots els alumnes que els seus pares 

desitgin matricular-hi. En cap cas no hi haurà discriminació per raons ideològiques, religioses, 

morals, socials, de raça o de naixement. 

 Per tal que un alumne pugui ser admès al Centre ha de complir les condicions mínimes 

d’edat i acadèmiques exigides per l’ordenament jurídic vigent respecte al nivell educatiu i del curs 

o cicle al qual s’hagi de matricular. 

 El barem  dels alumnes vindrà regit pel que digui el decret de matriculació.  

 

3.2.1.1. Documentació 
La documentació que cal presentar en el moment de formalitzar la matrícula és la següent: 

 Full d’inscripció oficial amb totes les dades complimentades. 

 Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on estigui inscrit el nen/a. 

 Fotocòpia de la Tarja individual  de la Seguretat Social del nen/a. 

 2 fotografies del nen/a. 

 Carnet de vacunes o un certificat mèdic degudament omplert on hi figurin les dosis 
de vacunes rebudes. En cas que no vulguin que el seu fill/a  sigui vacunat/a, una declaració 
per escrit dels pares/tutors on consti que han pres aquesta opció. 

D’acord amb l’article 7 de l’annex 1 de la Resolució 505/2016 de preinscripció i 
matrícula, entre d’altres documents, en el moment de la matriculació cal presentar: 

 

“fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les 

dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat 

mèdic oficial o carnet de salut de l’infant on hi figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates 

corresponents. Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal 

presentar un certificat mèdic oficial justificatiu”  
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 DNI dels components de la família o tutors legals. 

 Certificat de convivència del nen on consta que conviu amb la persona sol·licitant. 
En la complimentació de la documentació es vetllarà perquè les famílies especifiquin si 

l’alumne/a té alguna malaltia específica o pateix algun tipus d’alèrgia que en algun moment precisi 

d’alguna atenció especial. 

 

3.2.1.2. Incorporació progressiva 
Els alumnes de P3 s’incorporaran gradualment, si ho autoritza el Delegat d’Ensenyament, d’ 

acord amb el següent: 

 Un cop matriculats els alumnes que inicien la seva Escolaritat es constituiran els grups de 

tal manera que siguin homogenis, quan a composició i edat. Si hi ha germans bessons 

s’assignaran a grups diferents . 

 Cada grup d’alumnes es dividirà en dos mitjos grups. Durant els dies d’incorporació 

progressiva aprovats pel Consell Escolar i amb el Vist-i-plau del Director dels SS.TT 

d’Ensenyament, assistiran a l’ escola en torn de matí o tarda. Els dos 1rs dies al matí i els 2 

darrers a la tarda alternativament. Cada grup assistirà 2 dies al matí i 2 dies a la tarda, sempre i 

quan l’horari sigui el que es fa ara: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30. 

 Per determinar quin torn li correspon a cada alumna/e es farà de la següent manera : 

1. Els alumnes es llistaran per ordre alfabètic i es numeraran. 
2. Es sortejarà el torn ( matí o tarda ) que correspon al nombre ( parell o senar ). 
3. El resultat es comunicarà a les famílies amb prou antelació per a que puguin fer 

les seves previsions per aquelles dates. 
Es tindrà en compte, si és possible,  les alegacions que presentin les famílies  quan el torn  

assignat representi un impediment important per a elles; s'intentarà donar una solució sempre que 

sigui viable. 

Durant el mes de setembre hi haurà un/una mestre/a de suport depenent de les necessitats i 

característiques del grup i de l’escola. 

Les tutores de P-3 acompanyaran els i les  alumnes al menjador durant la 1ª setmana . 

Els pares acompanyaran els seus fills/es només fins a la porta de l’escola. 

Els pares d’alumnes de nova incorporació al Centre mantindran una reunió  amb el 

Director/a del Centre on seran informats del seu funcionament i de totes aquelles qüestions que 

siguin del seu interès. En cas que qualsevol de les parts ho cregui necessari, aquesta entrevista 

serà personal. 

 

3.2.2. ADSCRIPCIÓ I PROMOCIÓ D’ALUMNES 
En ingressar al Centre: 
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 Els alumnes s’incorporaran al cicle inicial de l’Educació Primària l’any natural en què 

compleixin els sis anys. 

 Tot aquell alumnat que vingui d’un altre país es matricularà al curs que li pertoqui per 

l’edat preferentment. 

 En el cas de germans bessons, s’adscriuran en classes diferents quan hi hagi la 

possibilitat de tenir cursos desdoblats. 

RAONAMENT D’AQUESTA  SEPARACIÓ 

 Promoure el seu desenvolupament individual. 

 Afavorir la independència i l’autonomia personal. 

 Poder descobrir les seves possibilitats per ell mateix. 

 A prendre a rebre reforços positius i encaixar fracassos tot sol. 

 Potenciar les relacions amb els companys i companyes i amb la mestra. 

 Els alumnes que s’incorporin a cursos de primària desdoblats ho faran al grup menys 

nombrós tret que no s'hi recomani l’entrada de nous nens/es per raons justificades. 

 En la darrera sessió d’avaluació del cicle, s’ha de fer la valoració inicial per àrees i la 

valoració global del progrés de cada un dels/de les alumnes. Cal tenir en compte, de manera 

fonamental, l’opinió del tutor o la tutora. Per a l’alumnat que assoleixi de manera incompleta els 

objectius del cicle es decidirà si ha de romandre un any més en el cicle o no. En aquest darrer 

cas, al explicitar quines són les actuacions pertinents en el cicle següent per assolir els objectius 

esmentats.  

3.2.2.1. ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB MALALTIES PROLONGADES 
L’atenció educativa als infants o joves que no poden seguir temporalment els estudis en el seu 

centre educatiu es fa a les aules hospitalàries dels hospitals generals amb llits de pediatria, on 

se’ls oferiran activitats específiques adaptades l’estat clínic i al temps d’estada. L’objectiu 

d’aquesta atenció és fomentar el desenvolupament integral, donar continuïtat al procés 

d’aprenentatge i facilitar el retorn a l’escola un cop hagin rebut l’alta mèdica. 

Així mateix, en els períodes de convalescència superiors als 30 dies, l’alumne podrà rebre 

atenció educativa al domicili familiar. En aquest supòsit, caldrà garantir que el tutor del centre on 

està matriculat faci el seguiment de la seva evolució. 

La Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre (DOGC núm. 5029, de 14.12.2007), aprova les 

instruccions per establir el procediment per tal que l’alumne que pateixi malalties prolongades 

pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professors del Departament d’Ensenyament. 
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3.3. L’AVALUACIÓ DE FINALS DE CURS/CICLE O ETAPA   

L’avaluació ha d’ésser sistemàtica i contínua. Partint d’aquesta premissa, s’establiran uns 

criteris per aconseguir que la funció d’avaluar no sigui únicament la de controlar 

l’adquisició dels continguts del programa, sinó que es consideri igualment l’adaptació, 

actitud, esforç, hàbits, maduració, esperit de superació que envers el procés educatiu 

tingui l’alumne/a. 

Per poder avaluar aquests aspectes es suggerirà seguir un guió, especificat a continuació, que 

l’alumne sigui capaç de respondre per tal de conèixer-se millor i així, juntament amb el/la 

mestre/a, poder anar superant les seves dificultats. 

QUÈ AVALUEM I PER QUÈ. 

 Els continguts que els nois i noies coneixen i saben expressar. 

 Les tècniques apreses i la seva utilització. 

 Els treballs diaris. La memorització. L’agilitat o rapidesa. 

 L’aspecte formal: presentació general, cal·ligrafia, ortografia, retolació. 

 La relació entre companys i companyes i el paper en les reunions de classe. 

 Desenvolupament harmònic de l’afectivitat. 

 El grau d’expressió i de receptivitat. 

 La relació amb els adults de l’escola, entre ells i amb el/la mestre/a. 

 L’hàbit d’aprendre, suggerir, buscar: actitud davant l’aprenentatge. 

 La maduració personal: consciència del propi jo. 

A les programacions, caldrà fer constar que els continguts o tècniques donades el curs anterior 

s’hauran de repassar en l’actual i no donar-les per superades. La pràctica ens demostra 

que molt sovint, en la realitat, no ho estan o ho estan només en part. Això ens ajudarà a fer 

una avaluació prèvia del grup i a adaptar els nivells a les necessitats dels alumnes. 

L’avaluació ha d’ésser una eina que ens ajudi a reflexionar sobre el procés de treball que 

s’està portant a terme. Ens ha de servir per poder refer o reelaborar els objectius proposats 

si s’observa que els resultats dels treballs no s’avenen amb el plantejament o formulació 

inicials. 
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L’avaluació s’ha d’entendre com a posta en comú mestre/a-nen/a, alhora que ha de servir 

d’estímul i certificació de què va o no per bon camí. Cal ressenyar aquí la importància de 

què aquesta posta en comú no estigui basada en comentaris dels aspectes negatius de 

l’actitud  o aprenentatge de l’alumne/a, sinó que s’hi hauria d’arribar, si això cal, a través de 

la reflexió conjunta. 

L’avaluació s’ha de fer extensiva al/a la mestre/a, cicles i claustre, ja que som nosaltres els fils 

conductors del procés educatiu. 

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. 

L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis específics que 

regeixen el sistema educatiu, entre els quals hi ha l'aplicació general de criteris i 

procediments d'avaluació, i l'article 79, concreta els criteris d'organització pedagògica, que 

inclouen que cal realitzar una avaluació objectiva del rendiment escolar per tal d'avaluar el 

progrés assolit individualment per cada alumne. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'educació, en l'article 20, estableix el marc d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes 

de l'educació primària. El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments 

de l'educació primària, en els articles 15 i 16, determina els principis i les característiques 

de l'avaluació i la promoció dels alumnes d'aquesta etapa educativa i en els articles 17 i 18 

defineix l'avaluació diagnòstica i la prova d'avaluació de sisè d'educació primària. D'acord 

amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes 

en l'educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de 

l'assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, 

amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el 

desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les competències 

bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, segons la seva afinitat i el seu 

caràcter complementari, contribueixen a l'assoliment de les competències bàsiques. La 

finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides 

pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L'avaluació també 

ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés 

d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les. Cal posar una cura especial en el 

caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari que els alumnes coneguin 

prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les activitats que realitzen i que rebin 

un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. 

Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació 

incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació. Aquesta Ordre 
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desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa 

esmentada; estableix el procediment, els documents i requisits formals necessaris que 

asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que informa de l'evolució de 

l'aprenentatge dels alumnes, i orienta la presa de decisions en el desenvolupament del 

procés educatiu. La certificació acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es 

formalitza en finalitzar cada curs escolar. Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que 

disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del 

Consell Escolar de Catalunya. Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió 

Jurídica Assessora,  

 Es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació 

dels alumnes del centres docents públics i privats que imparteixen educació primària, 

inclosos els dels centres d'educació especial o de les unitats de suport a l'educació 

especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.  

 L'avaluació també serveix per comprovar els resultats de l'aprenentatge de l'alumne, és 

a dir, el seu nivell en el procés d'assoliment de les competències. En cas que es 

detectin dificultats en el procés d'aprenentatge dels alumnes, cal adoptar les mesures 

organitzatives i metodològiques que corresponguin. Si les dificultats de l'alumne 

persisteixen, cal la planificació de mesures més intensives amb la intervenció dels 

especialistes del centre i l'EAP, si escau.  

 L’escola informarà de quins són els criteris d'avaluació que s'aplicaran en l'avaluació 

dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes, atenent els principis establerts en 

aquest projecte educatiu.  

PROVA D'AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DURANT L'ETAPA  

 Durant el tercer curs d'educació primària, s'ha de fer una prova d'avaluació diagnòstica 

elaborada pel Departament d'Ensenyament.  

 La prova té un caràcter orientador i formatiu per a l'alumne, la família i el centre i no 

determina l'expedient acadèmic dels alumnes. L'avaluació diagnòstica mesura el nivell 

d'assoliment de les competències bàsiques. 

 L'aplicació, la correcció de les proves i l'anàlisi dels resultats són a càrrec dels equips 

docents dels centres.  
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PROVA D'AVALUACIÓ DE SISÈ D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

 Al final del sisè curs d'educació primària s'ha de fer una prova d'avaluació externa de 

caràcter formatiu i orientador. Aquesta prova es basa en competències bàsiques que 

cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa.  

 Aquesta prova esdevé un instrument homogeni de mesura, elaborat pel Departament 

d'Ensenyament, que dissenya les proves i defineix els criteris d'aplicació i de correcció 

amb l'objectiu de disposar d'informació del sistema educatiu amb dades acurades de 

tots els alumnes.  

 La prova permet que cada centre educatiu disposi d'informació complementària per 

identificar el grau d'assoliment de les competències bàsiques de cada alumne en un 

moment clau de la seva escolaritat, i que esdevingui una eina útil per analitzar, valorar i 

reorientar, si cal, la pràctica docent.  

 Els pares o tutors legals de l'alumne han de rebre informació sobre els resultats de la 

prova. Aquests resultats no tenen efecte directe ni en l'avaluació final de l'alumne ni en 

la decisió de passar a l'ESO, qüestions que corresponen al centre educatiu.  

COORDINACIÓ I TRASPÀS D'INFORMACIÓ ENTRE ELS CURSOS 

 Cada curs escolar, i abans de l'inici de les activitats lectives, l’escola establirà 

mecanismes de coordinació entre els diferents cursos de l'educació primària i amb el 

segon cicle d'educació infantil a fi de garantir la continuïtat del procés educatiu.  

 Correspon als tutors conèixer i analitzar la informació personal de l'alumne recollida al 

llarg de la seva escolarització.  

 En la programació d'activitats, els centres han de preveure la realització d'entrevistes 

entre el tutor del darrer curs d'educació primària i el tutor del primer curs d'educació 

secundària obligatòria per tal de valorar i completar la informació sobre els alumnes en 

relació amb els seus aprenentatges i el procés maduratiu.  

AVALUACIÓ DELS ALUMNES AMB PLA INDIVIDUALITZAT  

 En el cas dels alumnes que es consideri que per a l'assoliment de les competències 

bàsiques de l'etapa són insuficients les adaptacions incorporades en la programació 

ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes, l’escola  pot prendre la decisió 

d'utilitzar criteris d'avaluació inferiors o superiors als del nivell que li correspon, com a 
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referent per avaluar-los. En aquest cas s'ha d'elaborar un pla individualitzat (PI) que 

ha d'identificar, com a mínim, els àmbits o les àrees per als quals s'utilitzaran aquests 

criteris d'avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per a 

l'avaluació de l'alumne, i aquests s'han d'especificar.  

 Correspon al director del centre, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la diversitat, 

aprovar el pla individualitzat i facilitar i vetllar per la coordinació i col·laboració dels 

professionals que intervenen en l'atenció educativa de l'alumne.  

 El responsable de l'elaboració d'aquest pla individualitzat és el tutor de l'alumne, amb la 

col·laboració dels altres docents o professionals que la comissió d'atenció a la diversitat 

consideri oportú. El tutor en fa el seguiment i la coordinació amb els altres mestres i 

professionals que hi intervenen, i actua com a principal interlocutor amb els pares o 

tutors legals de l'alumne.  

 Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en 

qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor de 

l'alumne, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme. La decisió motivada de finalitzar 

anticipadament un pla individualitzat l'ha de prendre i signar el director.  

 Els pares o tutors legals de l'alumne han d'estar informats de l'elaboració del pla 

individualitzat, del seu contingut, de les decisions que afecten l'avaluació de l'alumne i, 

si escau, de la seva finalització.  

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ  

 A cada cicle s'ha de constituir una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a 

mínim, un cop per trimestre. La comissió d'avaluació, formada per l'equip docent de 

cicle, tutors i especialistes, està presidida pel cap d'estudis o per qui designi la direcció. 

Un membre de la comissió ha d'actuar com a secretari de la sessió i estendre'n una 

acta. 

 L'equip docent de cicle, d'acord amb l'equip directiu, pot decidir d'incorporar a les 

sessions d'avaluació els altres professionals que també hagin intervingut en el procés 

educatiu dels alumnes.  

 En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar l'evolució del grup i la dels 

aprenentatges, i el procés maduratiu de cadascun dels alumnes. S'han d'establir les 
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modificacions d'estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars necessàries 

per al grup i individualment. 

 La comissió ha de prendre les decisions per consens i ha de tenir en compte, 

fonamentalment, l'opinió del tutor. En cada sessió d'avaluació s'ha de fer el seguiment 

de les decisions preses en la sessió anterior i s'han d'avaluar les estratègies 

metodològiques i organitzatives acordades. 

 Després de cada sessió trimestral de la comissió d'avaluació, el tutor ha d'informar per 

escrit els pares o els tutors legals de l'alumne.  

MODEL D’INFORME A LES FAMÍLIES 

 L’escola elaborarà  un model propi d'informe que ha de reflectir els resultats 
obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes 
personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures 
complementàries o de reforç adoptades o previstes. 

 A final de curs s'ha d'informar també dels resultats que consten a l'acta d'avaluació de 

final del nivell corresponent.  

AVALUACIÓ FINAL DE CURS  

 Al final de cada un dels sis cursos de l'etapa s'ha d'avaluar el procés d'assoliment de 

les competències bàsiques dels alumnes. En la darrera sessió d'avaluació de cada curs 

s’ avaluarà el grau d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit 
agrupades en dimensions i el resultat global de l'àrea de cada alumne. Els 

resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els documents oficials d'avaluació.  

 En la darrera sessió d'avaluació dels cursos de 2n, 4t i 6è, que corresponen als finals 

de cicle inicial, mitjà i superior, també cal avaluar el grau d'assoliment de les 

competències bàsiques de l'àmbit digital, d'aprendre a aprendre i d'autonomia, iniciativa 

personal i emprenedoria.  

 Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els documents oficials 

d'avaluació. Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els termes 

següents:  

 Assoliment excel·lent (AE), 

 Assoliment notable (AN), 
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 Assoliment satisfactori (AS) 

 No-assoliment (NA), 

 En el cas de l’alumnat que es traslladi fora de Catalunya les notes s’entraran a la 

documentació oficial de trasllat segons aquesta valoració: 

 Assoliment excel·lent: Excel·lent / Sobresaliente - 9 o 10 

 Assoliment notable: Notable - 7 o 8 

 Assoliment satisfactori: Suficient / Suficiente - 5 

 Bé / Bien - 6 

 No-assoliment: Insuficient / Insuficiente - 1, 2, 3 o 4 

 En els documents oficials d'avaluació dels alumnes amb pla individualitzat els resultats 

de l'avaluació fan referència als criteris d'avaluació establerts en el seu pla 

individualitzat.  

 En els casos d'alumnes de procedència estrangera que s'incorporen al sistema 

educatiu a Catalunya per primera vegada durant el segon o el tercer trimestre del curs 

escolar i que no tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a Catalunya, 

es pot prendre la decisió temporal de no avaluar algunes de les àrees, a proposta de la 

Direcció del centre i amb l'autorització de la direcció dels serveis territorials.  

PROMOCIÓ DELS ALUMNES  

 En finalitzar el curs escolar, els alumnes passen al curs següent, i a l'etapa d'educació 

secundària obligatòria en finalitzar el sisè curs de l'educació primària sempre que, 

l'alumne, hagi assolit els aprenentatges corresponents o l'equip docent consideri que 

podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports 

corresponents.  

 Es passa de curs/cicle o d’etapa quan s’ha assolit el desenvolupament 
corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat. 
S’accedeix al curs següent sempre que els aprenentatges no assolits no 
impedeixin seguir amb aprofitament el nou curs o etapa, en la qual l’alumne/a 
rebrà els ajuts i el suport corresponents.  

 

 Per a aquells alumnes de l'etapa d'Educació Primària, si no es compleix l’esmentat al 

punt anterior, es pot decidir la repetició de curs en qualsevol dels cursos/cicles i per 
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una sola vegada en tota l'Educació Primària, tenint sempre present que caldrà establir 

les mesures educatives necessàries per afavorir la consolidació d’aquests 

aprenentatges. En aquests casos, l’escola  prioritzarà els possibles recursos (reforços, 

SEP'S, ...)  

 

 La comissió d'avaluació pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si els 

aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li permeten seguir amb profit els 

aprenentatges del curs superior. La comissió ha de tenir en compte, fonamentalment, 

l'opinió del tutor. Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada al llarg de l'etapa. 

S'ha de valorar el procés d'assoliment de les competències bàsiques i les 
repercussions positives i negatives previsibles que pugui tenir aquesta decisió 
per a l'alumne, així com l'opinió dels pares o tutors legals.  

 Per prendre aquesta decisió es tindran en compte els resultats de l’avaluació: 

o No es donarà per superat el curs/cicle si queda alguna matèria 
instrumental per aprovar. Si queden 2 matèries no instrumentals es 
valorarà en la comissió d’avaluació cada cas. 

 Considerades com a instrumentals les assignatures de Matemàtiques, Llengua 
Catalana i Llengua Castellana i com no instrumentals la resta d’assignatures del 
currículum...  

o L’alumnat que tingui qualificació negativa a dues assignatures 
instrumentals. 

o L’alumnat que tingui qualificació negativa a una assignatura instrumental i 
a dues no instrumentals. 

o L’alumnat que tingui qualificació negativa a més de tres assignatures no 
instrumentals.  

 ... seran considerats per a romandre un any més al curs/cicle/etapa. 

 Es tindran en compte també els resultats de les proves d’avaluació internes 
dissenyades pel mateix centre.  

 Es prioritzarà la repetició des del primer moment en què es detecti la necessitat. 

 El nombre d’alumnes a l’aula no ha de ser mai un criteri d’ampliació o de no 
ampliació d’un any més al cicle/etapa. Tot i això cal parlar-ne/preveure-ho a cicle 
a l’hora d’organitzar el proper curs escolar. 
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 La comissió d'avaluació també pot decidir que un alumne amb dificultats en el procés 

d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit passi al curs següent. En 

aquest cas, cal explicitar les actuacions pertinents que s'han d'establir per afavorir 

l'assoliment de les competències esmentades. 

 Els alumnes amb necessitats educatives específiques poden ampliar un curs més la 

permanència en l'etapa d'educació primària, sempre que això n'afavoreixi l' evolució 

personal i social i el progrés en els aprenentatges. En aquest cas, i si no el té, se li ha 

de fer un pla individualitzat. Cal comunicar la decisió al director dels serveis territorials 

corresponents.  

 Quan no es compleixin les condicions esmentades no es podrà accedir al 
curs/cicle o etapa següent, llevat del que preveuen els punts següents: 

o L’alumnat amb pla individualitzat (PI) ha de ser Escolaritzat en el nivell que es 

determina en el pla. L’alumnat amb pla individualitzat podrà ampliar un curs 

més la permanència a l’etapa d’Educació Primària, sempre que això afavoreixi 

la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. 

S’analitzarà especialment amb la família la conveniència d’aquesta 

permanència. 

o En aquests casos caldrà  comunicar la decisió al director o la directora dels 

serveis territorials corresponents. 

 

 En el cas dels alumnes que acaben el cicle inicial (1r, 2n curs) sense haver 
assolit les competències bàsiques en lectura i escriptura, necessàries per a la 
seva participació en les activitats habituals del cicle mitjà, es valorarà la 
conveniència que els alumnes puguin estar un curs més al cicle inicial amb un 
pla individualitzat o amb les adaptacions i suports per tal que puguin assolir 
aquestes competències abans de passar al cicle mitjà (3r curs). 

 

 Per a l’alumnat que passa de curs sense haver assolit els objectius de l’anterior, caldrà 

establir les mesures educatives necessàries per afavorir la consolidació d’aquests 

aprenentatges. Les mesures poden ser organitzatives, però han d’incidir 

fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés 

d’avaluació de l’alumnat. S’ha d’avaluar contínuament el progrés en l’assoliment dels 

objectius dels cicles anteriors i s’han de revisar constantment les estratègies més 

convenients per detectar i atendre les dificultats el més aviat possible. 
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 Així mateix, per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es pot elaborar un pla 

individualitzat quan el seu nivell o ritme personal d’aprenentatges i el grau de maduresa 

adequat així ho aconselli, i es pot flexibilitzar la permanència en un curs, en un cicle o 

en tota l’etapa. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials 

corresponents. 

 Es permetrà el traspàs d’un alumne/a a l’altre grup del mateix nivell - quan aquest 

estigui desdoblat – en funció de les seves circumstàncies personals o les del grup 

classe. La decisió la prendran: el tutor/a, el Cap d’Estudis, el mestre/a EE i el 

Director/a. 

 Es garantirà que el/la cap d’estudis o un altre membre de l’equip directiu assisteixi a les 

reunions d’avaluació, especialment a les de 6è. Aquest és el curs on es recullen els 

aprenentatges de tota l’etapa i cal vetllar perquè l’alumnat que en acabar l’educació 

primària no tingui assolits els nivells bàsics de les àrees instrumentals romangui a 

l’etapa un any més, si no ho ha fet abans. 

 Es recomanaran activitats de reforç a l’estiu (llengües i matemàtiques) a tot 
aquell alumnat que no hagi superat alguna d’aquestes matèries. Aquest punt és 
aplicable a tots els nivells de Primària. Aquestes activitats de reforç s’hauran de 
presentar al tutor/a al començament  del curs següent. Així mateix es podran 
recomanar activitats d’ampliació a la resta de l’alumnat.  

 L’equip de mestres del cicle superior ha de garantir que l’alumnat de 6è que el 
curs següent iniciï l’etapa d’educació secundària i no hagi superat 
satisfactòriament alguna de les àrees instrumentals, realitzi durant l’estiu 
activitats de reforç. L’escola ha de facilitar aquestes activitats a les famílies. A 
començament de curs, l’alumnat ha de lliurar les activitats de reforç d’estiu al 
tutor de 1r d'ESO per tal que es tinguin en compte en l'avaluació inicial i en les 
posteriors actuacions de reforç. 

 Els alumnes de sisè de Primària al llarg del curs rebran informació sobre l’ESO. 

 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DEL PROCÉS D’APRENENTATGE   

 Cal que els pares i mares i mestres intercanviïn la informació necessària per a la bona 

marxa del procés educatiu, per evitar que cada una de les parts implicades actuïn de 

forma diferent i/o contradictòria. Les relacions amb els pares i mares s’establiran a 

partir de: 
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 Reunions informatives, de debat, de coneixements. Els pares i mares han de saber què 

faran els seus i filles al llarg del curs. També cal conèixer què pensa el grup-pares de 

les situacions, fets o canvis que es puguin produir. 

 Entrevistes: Per tenir un intercanvi d’opinions sobre com és el/la nen/a i el seu procés 

d'aprenentatge. Caldrà fer-ne com a mínim una al llarg del curs. 

 Informes: Hauran de complir unes pautes: 

 Ser comprensibles pels pares. 

 Ser fàcils d’omplir. 

 Oferir una ràpida i clara visió del/de la nen/a. 

 Donar la informació suficient sense estereotipar el/la nen/a. 

 Oferir als posteriors mestres una informació correcta i senzilla. 

 No ser dogmàtics. 

 Ser pràctics i útils. 

 

3.4. DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 

Els alumnes, com a part fonamental que són de l’estructura orgànica del Centre, tenen 

també uns drets i uns deures que complir. 

 

3.4.1.1. Drets 
La LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA  en el seu article 21 que fa referència a l’alumnat 

dels centres públics diu: 

Article 21 

Drets dels alumnes 
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació 

integral i de qualitat. 

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació 

orgànica del dret a l’educació, tenen dret a: 

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
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b)  Accedir a la formació permanent. 

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme  

’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment Escolar i de llur progrés personal. 

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

f) Ésser educats en la responsabilitat. 

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de 

diàleg i de cooperació. 

h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 

donar lloc a situacions de desemparament. 

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

3.4.1.2. Deures 
La LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA  en el seu article 22 que fa referència a l’alumnat 

dels centres públics diu: 

Article 22 
Deures dels alumnes 
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les 

obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

b) Complir les normes de convivència del centre. 

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

Diari Oficial de la 56602 Generalitat de Catalunya Núm. 5422 – 16.7.2009 
A més les formen part d’aquests N.O.F.C. 
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 Els alumnes assistiran a l’escola polits i amb la roba neta. 

 Els alumnes han de portar xandall, segons model establert en les classes d’Educació 

Física. 

 Els alumnes d’Educació Infantil hauran de portar la bata segons model establert. 

 No es pot sortir de l’escola en horari escolar sense permís ni fer-hi entrar persones 

alienes al centre. 

 Mantenir les normes elementals d’educació. 

 Assistir a l’escola amb el material necessari 

 

3.4.2. PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES 
Els alumnes poden participar en la vida del Centre: 

  Per mitjà de la seva integració personal en l’activitat acadèmica.. 

 Mitjançant grups constituïts per a fins concrets. 

 Els/les tutors/tutores podran establir delegats de classe si es creu convenient pel bon 

funcionament de l’aula. 

 

3.4.3. NORMES DE DISCIPLINA 
La convivència i el positiu desenvolupament de l'activitat educativa fan necessari establir 

criteris que serveixin d'orientació als Professors, Equip Directiu i Consell Escolar a l'hora d'aplicar 

correctius quan la conducta d'algun/a alumne/a ho exigeixi. Aquests s'hauran de considerar des de 

la perspectiva de la integració social i perfeccionament de l'alumne/a, mai com a repressió. 

 

3.4.3.1. Principis generals 

 Els alumnes no podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació i a l'Escolaritat. 

 En cap cas no podrà imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física 

i la dignitat personal de l'alumne/a. 

 La imposició als alumnes de les mesures correctores i de les sancions haurà de ser 

proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell Escolar en què es troba i les 

seves circumstàncies personals, familiars i socials, i contribuir en la mesura que això sigui 

possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

 Es podran corregir 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 i extraescolars. Igualment, podran 

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 als seus/es 
companys/es o altres membres de la comunitat educativa. 
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 A efectes de graduar les mesures correctores i les sancions es tindran en compte les 

següents circumstàncies: 

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumne/a: 

 El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

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

Centre. 

 La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de 

les activitats del Centre. 

 La falta d'intencionalitat. 

Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne/a: 

 Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal 

o social. 

 Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats 

recentment al Centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

Els comportaments que es considerin motius de falta i les sancions proposades són: 

3.4.3.2. Conductes contràries a les normes de convivència del Centre: 
 La LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA  en el seus articles 37 i 38 que fan referència a 

l’alumnat dels centres públics diu: 

Article 37 

Faltes i sancions relacionades amb la convivència 
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 

conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 

actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la 

sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida 

Escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a 

la salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
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2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats 

s’han de considerar especialment greus. 

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per 

l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o 

la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un 

període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són 

menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

4. Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes 

d’organització i funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica 

l’apartat 1, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i 

de puntualitat.  

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5422 – 16.7.2009 56607 
Així també es consideraran faltes relacionades amb la convivència al centre segons 

aquestes N.O.F.C. : 

 Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 

 L’actitud indiferent o “passota” cap a les activitats d’aprenentatge que dificultin l’ambient 

normal de treball a l’aula o espais del centre. 

 La manca d’atenció a les explicacions del professorat, amb distorsió del normal 

funcionament de la classe. 

 La manca de normes elementals d’higiene. 

 Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre. 

 Pintar, escriure o embrutar les parets o el mobiliari de l’escola, sense que hi apareguin 

expressions grolleres o irrespectuoses. 

 Romandre a les aules o passadissos sense permís durant l’esbarjo o temps no lectiu. 

 Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat Escolar, que 

no constitueixi falta com per exemple: 

 Les baralles entre companys/es dins i fora del Centre. 

 Ofendre, insultar, desacreditar de manera lleu algun company/a. 

 Fer comentaris despectius o ofensius respecte les matèries, tasques o activitats 

encomanades que impliquin manca de respecte implícita o explícitament al professorat i/o a 

l’alumnat del centre. 

 La conducta contrària a les normes elementals d'educació. 

 Assistir a classe sense el material Escolar necessari, excepte que hi hagi justificació. 

 La desobediència manifesta a les indicacions de qualsevol professor/a o personal no 

docent. 
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Responsabilitat per danys 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el 

material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin 

sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les 

mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

 

3.4.3.3. Mesures correctores 
Les mesures correctores  per a les conductes contràries a les normes de convivència del 

Centre son les següents: 

 L'amonestació verbal. 

 Compareixença immediata davant del Cap d'Estudis o del Director/a del Centre. 

 Privació del temps d'esbarjo. 

 Amonestació escrita per part del tutor/a de l'alumne/a, el Cap d'Estudis o el Director/a del 

Centre. En aquest cas, caldrà que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit de 

l'amonestació. 

 Realització de tasques educadores, en horari no lectiu. La realització d'aquestes tasques 

no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

 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 extraescolars o complementàries del Centre 

per un període màxim d'un mes. 

 Canvi de grup de l'alumne/a per un període màxim d'una setmana. 

 Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior  a 

cinc dies lectius. Durant la durada  d'aquestes classes l'alumne/a haurà de romandre al Centre 

efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

La imposició d'aquestes últimes sis mesures correctores hauran de ser comunicades, de 

forma que en quedi constància, als pares o representants legals de l'alumne/a. 

 

3.4.3.4. Aplicació de les mesures correctores 
L'aplicació de les mesures correctores correspon a: 

 Qualsevol Professor/a del Centre, escoltat l'alumne/a en cas de les tres primeres mesures 

correctores. 

 El Professor/a tutor/a, el Cap d'Estudis o el Director del Centre, escoltat l'alumne/a, en el 

supòsit de la mesura correctora quarta. 

 El Director/a del Centre, o el Cap d'Estudis per delegació d'aquest/a, escoltat l'alumne, el 

tutor del curs i la Comissió Permanent, en el supòsit de les altres mesures correctores. 
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De qualsevol mesura correctora que s'apliqui, amb excepció dels tres primers supòsits, n'ha 

de quedar constància escrita  i s'ha d'explicar quina ha estat la conducta de l'alumne/a que l'ha 

motivada. 

L'alumne/a, o els seus pares o tutors podran reclamar, en un termini no superior a dos dies, 

contra les mesures correctores que se li hagin imposat, davant el Director/a o, en el cas que hagi 

estat aquest òrgan el corrector, davant del Consell Escolar del Centre. 

 

3.4.3.5. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre, 
qualificades com a faltes 

Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència del 

Centre: 

 L’acumulació de 3 faltes lleus 

 Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat Escolar, 

especialment els de contingut racista, religiós o sexista.. 

 L'agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa. 

 La falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. 

 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del 

material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 

 Pintar, escriure o embrutar les parets o el mobiliari de l’escola, on hi apareguin 

expressions grolleres o irrespectuoses. 

 Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 

Centre. 

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 

personal dels membres de la comunitat educativa del Centre. 

 La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència 

del Centre. 

Així també es consideraran faltes relacionades amb la convivència al centre segons 

aquestes N.O.F.C. : 

 La interrupció de la correspondència de l’escola amb la família. 

 

3.4.3.6. Sancions 
Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes previstes en aquest RRI 

seran les següents: 

 Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu. La realització 

d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un mes. 
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 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 extraescolars o complementàries del Centre 

durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs 

acadèmic. 

 Canvi de grup o classe de l’alumne. 

 Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període que 

no podrà ser inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la 

pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats 

treballs acadèmics a domicili de l’alumne/a, en el supòsit de privació del dret d’assistència. 

 Inhabilitació per cursar estudis al Centre pel període que resti per a la fi corresponent del 

curs acadèmic. 

 Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al Centre en el qual es va cometre la falta. 

En el cas d’aplicar les dues últimes sancions, l’Administració educativa proporcionarà a 

l’alumne/a sancionat/da una plaça Escolar en un altre Centre docent per tal de garantir el seu dret 

a l’Escolaritat. 

Quan s’imposin les sancions previstes en els tres ultims casos, el Consell Escolar del 

Centre, a petició de l’alumne/a podrà aixecar la sanció, o acordar la seva readmissió, prèvia 

constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

 

3.4.3.7. Altres consideracions  
Les conductes considerades greument perjudicials per a la convivència en el Centre, 

qualificades com a faltes, només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un 

expedient en els termes previstos en la LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA sobre drets i deures 

dels alumnes. 

Si la gravetat de la falta requereix l'apertura d'expedient, aquest s'incoarà a proposta del 

Director/a a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa i es 

desenvoluparà pel Consell Escolar mitjançant un procediment que garanteixi la plena objectivitat. 

En ell s'escoltarà l'interessat/da, el mestre-tutor/a i tots aquells/es que puguin donar la informació 

que es consideri necessària. 

Si de l'expedient se'n derivés proposta de sanció, el Consell Escolar decidirà el que 

procedeixi. 

Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal serà comunicat pel Director/a 

del Centre al ministeri fiscal i a la Delegació Territorial d’Ensenyament corresponent. 
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3.5. PARES/MARES D'ALUMNES 
Els pares dels alumnes de l’Escola "Dr. Sobrequés", segons disposa la Constitució, l'Estatut 

i la LEC, tenen dret que els seus fills rebin una educació, i que la seva formació religiosa i moral 

estigui d'acord amb les seves conviccions pròpies. 

 Es considerarà pare/mare d'alumne/a les persones físiques amb la pàtria potestat sobre 

l'alumne/a des del moment de la matriculació del seu/a fill/a al Centre. 

 En cas d'absència o inexistència de pares/mares hi haurà un tutor/a autoritzat/da de 

l'alumne/a. 

 Es perdrà la condició de pare/mare d'alumne/a en els casos següents: 

 Pèrdua legal de la pàtria potestat. 

 Fi d'Escolarització de l'alumne/a al centre. 

 Baixa de l'alumne/a per qualsevol motiu. 

 

3.5.1. DRETS I DEURES 
L’article 25 de la Llei d’Educació de Catalunya diu:  

Participació de les famílies en el procés educatiu 

1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la 

legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: 

a) El projecte educatiu. 

b) El caràcter propi del centre. 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies. 

e) Les normes d’organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, 

l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les 

activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts a l’estudi. 

2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre 

informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de 

preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin 

oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria. 

3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el 

caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el 

deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat Escolar i el dret de 
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participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar i dels altres instruments de què es 

dotin els centres en exercici de llur autonomia. 

4. El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures 

adequades per a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i l’assistència de 

llurs representants als consells Escolars i als altres òrgans de representació en què participin.  

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5422 – 16.7.2009 56603 
 

3.5.2. DRETS 
Els pares/mares d’alumne/a tenen els següents drets: 

 A participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs, sense 

marginació per creences, raça o religió. 

 A rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu i del rendiment 

acadèmic dels seus/es fills/es. 

 A ser informats del PEC i de les seves modificacions. 

 A mantenir intercanvi d'opinions amb el Director/a, Cap d'Estudis i professors/es, per tal 

de millorar el desenvolupament del procés educatiu i el rendiment acadèmic dels seus/es fills/es. 

 A recórrer, davant les anomalies certes o preteses, seguint les vies establertes. 

 A elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de 

pares/mares. 

 A pertànyer a l’AMIPA segons el seu reglament específic. 

 A col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades. 

 A defensar els seus drets respecte l’educació dels seus fills/es. 

 A ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat Escolar. 

3.5.3. DEURES 
Igualment tenen els següents deures: 

 Assistir a la reunió general d'inici de curs i quan se'ls demani personalment. 

 Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de 

les activitats del Centre. 

 Contribuir en la tasca de l'educació dels hàbits. 

 Seguir les normes d'higiene que per algun motiu dicti l'escola (polls, ...) 

 Comunicar a l’escola si el fill/a pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries. 

 Vetllar per la salut i benestar dels seus fills/es; per la qual cosa, en cas de símptomes de 

malaltia (estats gripals, processos de febre, conjuntivitis, ...) no portar-los a l’escola fins que s’hagi 

recuperat. 
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 Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat. 

 Justificar adequadament, si escau, les absències dels seus/es fills/es davant el seu tutor/a 

de classe. 

 Estimular-los en el compliment de les normes de convivència i en l'exercici dels seus drets 

i deures. 

 Cooperar amb el Director/a, Cap d’Estudis i professors/es en el procés educatiu i progrés 

acadèmic dels seus/es fills/es. 

 Atendre i respondre la crida del Director/a, Cap d’Estudis i professors/es en tot allò que 

concerneix a la vida Escolar dels seus/es fills/es: educació, instrucció i conducta. 

 Conèixer el contingut dels N.O.F.C. com també els mecanismes previstos per fer-ne la 

modificació. 

 

Tots aquests drets i deures així com el compromís de l’escola es concreten en la CARTA 
DE COMPROMÍS EDUCATIU  aprovada pel Consell Escolar del centre 

 

3.5.4. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
Les persones sotasignades,  RAMON MINISTRAL FITA, director de l’ESCOLA DR. SOBREQUÉS DE 

BESCANÓ , i .…………………...............………....…................ (nom i cognoms), 

..……..……..………………………………………………………… (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 

......................................................................... de :……...........nivell de ...……….......,      ( Infantil / Primària ), 

conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 

carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:  

 
COMPROMISOS  
 
Per part del centre  
 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat dels infants i crear a 

l’escola un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i 

d’identificació amb el centre.  

2.  Vetllar per fer efectius els seus drets en l’àmbit escolar.  

3. Oferir un entorn basat en el respecte i la convivència de manera recíproca (alumne/a-mestre/a i mestre/a-

alumne/a) 

4. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i dels infants.  

5. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització, convivència  i funcionament del 

centre.  

6. Informar la família dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i  dels objectius de final 

d’etapa, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.  

7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que convinguin, i dins les possibilitats de 

l’escola, per atendre les necessitats específiques dels infants i mantenir-ne informada la família.  

8. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixen l’evolució de l’infant i 

del rendiment per mitjà de la tutoria. 

9. Mantenir comunicació regular amb la família una vegada a l’any, com a mínim, per informar-la de 

l’evolució acadèmica i personal dels infants.  

10. Registrar les absències dels infants i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 

desenvolupament acadèmic i personal i avisar la família en cas de manca de justificació i/o reiteració. 

11. Atendre en un termini raonable  les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família . 

12. Prendre les mesures pertinents en cas que l’alumne/a incompleixi les normes de convivència del centre i 

informar-ne la família.  

13. Vetllar perquè la comunitat educativa sigui sensible a una bona sostenibilitat ambiental. 

14. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, a 

l’inici de cada Etapa escolar (Infantil i Primària) 
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Per part de la família  
 

1. Respectar el caràcter propi del centre definit en el Projecte Educatiu i reconèixer l’autoritat del professorat 

així com  la de l’equip directiu.  

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 

necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 

afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.  

4. Comprometre’s a recolzar l’escola en les mesures preses en cas que l’alumne/a incompleixi les normes 

de convivència del centre. 

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.  

5.1 .Comunicar o justificar per escrit les absències dels infants. 

6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat 

escolar.  

7. Utilitzar els canals de comunicació : mestre/a, tutor/a, equip directiu per contrastar els suggeriments, les 

discrepàncies i coincidències en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.  

8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge així com 

per a la seva salut.  

9. Atendre en un termini raonable  les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola . 

10. Adoptar criteris, acords i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.  

11. Informar el nostre fill/a del contingut d’aquests compromisos.  

12. Vetllar perquè la comunitat educativa sigui sensible a una bona sostenibilitat ambiental. 

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el 

contingut, a l’inici de cada Etapa (Infantil i Primària) 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 

 
 
 

L’escola         La família  
(pare, mare o tutor/a)  

Signatura         Signatura  
 
     segell de l’escola 
 
 

Ramon Ministral Fita      .................................... 
         (nom) 
Bescanó............... de...................... del.....................  
 
 



Departament d’Ensenyament                    Normes d’organització i funcionament de centre 2017       
Escola Dr. Sobrequés                                                                                                                   
Bescanó (El Gironès) 
_________________________________________________________________________________ 

 
71 

3.5.5. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
La LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA garanteix als pares dels alumnes l'exercici del dret 

d'associació per als fins que s'hi especifiquen i d'acord amb la legislació vigent que regula les 

Associacions de Pares d'Alumnes. A l’article 26 diu: 

Associacions de mares i pares d’alumnes 
1. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir 

associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes 

reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de 

desplegament i pels estatuts de l’associació. 

2. Les associacions de mares i pares d’alumnes tenen per finalitat essencial facilitar la 

participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes per la 

normativa vigent i les que determinin els estatuts de les dites associacions. 

3. El Govern ha d’establir el procediment per a la participació de les associacions de mares i 

pares d’alumnes més representatives en els òrgans col·legiats dels centres públics i dels centres 

privats sostinguts amb fons públics. En el cas dels centres privats no sostinguts amb fons públics, 

aquesta regulació correspon a les normes d’organització i funcionament de cada centre. 

4. Les associacions, federacions i confederacions de mares i pares d’alumnes que tenen la 

seu a Catalunya o hi desenvolupen majoritàriament l’activitat, si estan inscrites en el registre 

corresponent, poden ésser declarades d’utilitat pública. 

5. El Govern ha de potenciar i facilitar la representació institucional de les federacions i 

confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes. 

A més segons les N.O.F.C. vigents: 

 Correspon als pares/mares potenciar l'Associació com a mitjà de participació en la 

comunitat Escolar. 

 L’AMIPA del Centre podrà utilitzar els locals de l'escola prèvia sol·licitud dirigida al 

Director/a i amb la corresponent autorització. Per a què sigui efectiva, requereix l'informe favorable 

del Consell Escolar. En l'autorització s'indicarà el local del Centre destinat a l’AMIPA per a les 

seves activitats internes de caràcter permanent. En les activitats fora de l’horari escolar caldrà 

demanar autorització a l’Ajuntament. 

 L’AMIPA podrà promoure activitats complementàries i/o extraescolars i aportar 

suggeriments pel millor compliment dels objectius educatius de l'escola. 

 L’AMIPA haurà d'informar al Consell Escolar de totes les activitats que es realitzin al 

Centre. Quan aquestes siguin dirigides als alumnes dins l'horari Escolar, tots ells/es podran 

participar-hi encara que els pares/mares no pertanyin a l'Associació ni hi col·laborin 

econòmicament. 
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 Les activitats organitzades per l’AMIPA dirigides als alumnes podran ser integrades a la 

Programació Anual del Centre a proposta de l'Associació, amb l'acord favorable del Claustre i del 

Consell Escolar. 

 

3.6. PERSONAL NO DOCENT 
El personal no docent forma part de la comunitat educativa i facilita el desenvolupament de 

l'ensenyament mitjançant l'exercici de la seva activitat professional: 

Són no docents  el personal de serveis. 

A més de les funcions que s'assenyalen, els correspon el dret d'elegir el seu representant al 

Consell Escolar del Centre en la forma legalment establerta. 

Així mateix el dret i el deure de participar en la gestió del Centre a través del seu 

representant en el Consell Escolar. 

3.6.1. EL PERSONAL DE SERVEIS 
El personal de serveis del Centre és aquell que té per funcions la cura de l'edifici 

administració i el/la Tècnic d’Educació Infantil. Pertanyen en aquest grup: 

 El/la conserge nomenat per l'Ajuntament. 
 El personal d’administració de la Secretaria del centre. 
 El/la TEI ( Tècnica d’E. Infantil) 
 

3.6.1.1. Conserge Personal subaltern. Funcions 
Funcions. Jornada i horari 
La seva activitat i horari es regeix pel reglament propi de la seva funció. Destaquem 

especialment les següents tasques: 

 Ser responsable de les claus del Centre. 

 Tenir cura del tancament de les portes i la seva obertura. 

 Col·laborar en el control d'entrades i sortides dels alumnes i visites al Centre. 

 Custodiar l'edifici, material i mobiliari del Centre. 

 Vetllar pel manteniment i neteja de l'immoble. 

 Atendre les trucades telefòniques i avisar a la persona corresponent quan sigui possible o 

prendre l'encàrrec per escrit. 

 Realitzar fora del Centre les gestions que li encomanin el Director/a, Secretari/a o 

persones autoritzades. 

 Realitzar dintre les dependències del Centre els trasllats de material, mobiliari i estris que 

calguin. 

 Realitzar treballs de copisteria. 

 Tenir cura de l’arranjament del material Escolar. 
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 Realitzar petits treballs de manteniment  urgents de l'escola. 

 Tenir cura de la neteja del pati  i de la jardineria del Centre. 

 I altres, que dins del marc de la normativa legal, li siguin encomanades per la Direcció del 

Centre. 

Jornada de treball i horari  
La seva jornada de treball ve regulada pel contracte intern de l’Ajuntament. En tot cas ha de 

ser el centre mentre hi hagi alumnes, llevat de l’hora de descans del migdia en que hi ha els 

monitors / monitores de menjador. 

 

3.6.1.2. Personal auxiliar d’administració (o administratiu). Funcions 
Funcions. Jornada i horari 

 Correspon al personal auxiliar d’administració (o administratiu):  

 La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.  

 La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’Escolaritat, historials 

acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...  

 La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.  

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:  

 Arxiu i classificació de la documentació del centre.  

  Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig…).  

 Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.  

 Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada 

cas).  

 Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa 

del centre.  

  Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 

permisos…).  

  Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb 

l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre.  

 Manteniment de l’inventari.  

 Control de documents comptables simples.  

 Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast 

(disposicions, comunicats…).  

 Jornada de treball i horari  
La jornada de treball i l’horari del personal auxiliar d’administració (o administratiu) i del 

personal subaltern és la que estableix el Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris 
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de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 4681, 

de 21.7.2006), sens perjudici de les adaptacions que, per necessitats dels centres i d’acord amb la 

seva activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat. En la determinació dels horaris, 

que seran autoritzats pels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, pel Consorci d'Educació, 

s’hi han de tenir en compte els objectius de millora i ampliació de l’horari d’atenció al públic, així 

com l’optimació de la disponibilitat del temps del personal. 

 

3.6.1.3. Personal tècnic especialista en educació infantil. TEI 
Funcions. Jornada i horari  
Funcions  

Els tècnics especialistes en educació infantil col·laboren amb els mestres tutors del primer 

curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu de l’alumne/a, principalment en el 

desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

Correspon al tècnic o tècnica especialista en educació infantil, en el marc del que estableix la 

disposició addicional onzena de la Llei d’educació:  

 Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament 

de les sessions.  

 Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumne/a.  

 Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a.  

 Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.  

 Participar en processos d’observació dels infants.  

Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions de cicle i de 

nivell i en les activitats de formació que tinguin relació amb les seves funcions i poden participar en 

les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor/a.  

Jornada de treball i horari 
La jornada ordinària del personal laboral de la categoria tècnic/a especialista en educació 

infantil és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es desenvoluparan entre les 8 i les 18 hores, 

amb la distribució següent:  

 25 hores d’atenció directa als alumnes.  

 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions de cicle, de nivell 

i de Claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials…  

 5 hores de col·laboració en l’acollida dels alumnes d’educació infantil a l’inici i a la 

finalització de la jornada Escolar o en la realització de tasques socioeducatives relacionades amb 

els hàbits i actituds personals en el temps de migdia.  
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 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació 

externa, que no s’han de fer necessàriament al centre.  

 Correspon al director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de treball, 

determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels tècnics especialistes 

en educació infantil ha de formar part de la programació general anual dels centres. 

3.6.2. EL PERSONAL DE NETEJA I DE CUINA 
El personal de neteja i cuina depèn de les empreses que s’encarreguen del servei 

contractades per l’Ajuntament i AMIPA a qui han  encarregat la gestió del servei : neteja de 
l’escola i Servei de Menjador Escolar. Les seves obligacions són regides per la normativa 
interna de l’empresa gestora del servei i pel contracte de les mateixes empreses amb l’ens 
gestor: Ajuntament , AMIPA 

 
3.7. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI QUE 

QÚESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DE PERSONAL DEL CENTRE   

 

 Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en 

un centre públic del Departament d'Ensenyament han d'adreçar-se a la direcció del centre i han de 

contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la 

data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència. 

 El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o treballador 

afectat i, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu del centre, obtenir informació 

sobre els fets exposats. 

 Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el director ha de prendre les decisions que 

consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han presentat la queixa la 

solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada, fent constar en l'escrit l'òrgan al qual 

poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació generada ha de 

quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre. 

 El procediment detallat de tramitació de les queixes sobre la prestació del servei que 

qüestionin l'exercici professional de personal del centre ha d'explicitar-se en les normes 

d'organització i funcionament del centre, atenent el que estableix la Resolució de 24 de maig de 

2004 (FDAADE 1.006, de maig de 2004). 

 



Departament d’Ensenyament                    Normes d’organització i funcionament de centre 2017       
Escola Dr. Sobrequés                                                                                                                   
Bescanó (El Gironès) 
_________________________________________________________________________________ 

 
76 

3.8. CONVIVÈNCIA 
3.8.1. NORMES DE CONVIVÈNCIA 
La convivència en el Centre pretén, fonamentalment, aprendre a viure en comunitat. 

Requereix complir les següents normes: 

 Respectar la dignitat i funcions dels professors/es i de totes aquelles persones que 

treballen al Centre. 

 Respectar la dignitat, integritat, llibertat i altres drets dels alumnes. 

 Assistir a classe en bones condicions de salut i higiene. Cas d’observar-se deficiències, 

s’informarà la família que haurà de posar el remei que calgui. Si la Comissió Permanent, ho 

considera oportú, podrà privar l’alumne/a de l’assistència al Centre mentre no es recuperi de la 

malaltia o esmeni la manca d’higiene. 

 Assistir a l’escola amb puntualitat. 

 

3.8.2. LA CONVIVÈNCIA DINS LA CLASSE, ELS ESPAIS ESCOLARS 
La convivència dins la classe reflexa una actitud responsable respecte al treball propi i el 

dels altres, alhora que afavoreix el desenvolupament de la personalitat i la integració social dels 

alumnes. Aquesta convivència requereix tenir en compte les següents normes: 

 La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Així s’afavoreix la creació d’un 

ambient agradable pel treball i la convivència. Els alumnes se n’han de sentir responsables i 

col·laborar en la neteja. 

 Tots/es els alumnes han de respectar els companys/es, guardar silenci, realitzar 

ordenadament el seu treball, atendre les explicacions del professor/a i complir les instruccions que 

aquest/a doni. 

 Els alumnes de P-3 esmorzaran dins l’aula abans de sortir al pati a fi de treballar uns bons 

hàbits d’higiene i salut. 

 L’alumne/a recollirà i ordenarà el seu material i equip personal sempre que surti de classe. 

 El material d’ús comú i altres elements de la classe han de ser respectats i cuidats. 

 Les entrades i sortides de classe s’han de realitzar amb ordre i silenci. 

 A les hores de classe no està permès menjar. 

 El to de veu serà normal. S’evitaran els crits que puguin molestar els altres. 

 No es permesa la utilització d’aparells personals de reproducció musical (MP3, MP4, 
IPOD,...)dins el recinte escolar ( Si se n’autoritza als autocars durant les sortides, serà sota la 

responsabilitat de cada alumne/a amb el ben entès que un cop es baixi de l’autocar, seran 

guardats a les bosses ). 

 No és permesa la utilització de mòbils als alumnes dins el recinte escolar.. Qualsevol 

trucada o comunicació telefònica s’ha de fer per mitjà de la Secretaria del centre. Tampoc es 
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podrà fer ús de mòbils en les sortides escolars. Qualsevol necessitat es comunicarà al professorat 

responsable de la sortida. 

 No és permesa la utilització de càmeres per part dels alumnes en les sortides 
escolars. L’escola podrà realitzar fotos i/o vídeos de cada sortida que es publicaran a la plana de 

l’escola o bé al bloc de centre, si s’escau i es creu convenient.. 

 No és permès l’ús d’ampolles individuals d’aigua a Educació Infantil. Els alumnes 

utilitzaran els gots que hi ha a cada aula a l’hora de veure. 

 Els alumnes d’Educació Infantil no portaran joguines a l’escola. A la zona d’esbarjo ja hi 

ha material de l’escola. 

 A Primària no es poden portar joguines grans (que no càpiguen a la butxaca) a l’escola, 

pilotes de cuir, patinets i altres joguines que es considerin perilloses per a la seguretat dels 

alumnes.  

 

3.8.3.  ALTERACIONS DEL COMPORTAMENT I POSSIBLES SITUACIONS 
D’ASSETJAMENT I DE MALTRACTAMENTS ENTRE IGUALS. 

El bulling és una paraula que ve a descriure en el seu conjunt, una gran diversitat de 

comportaments existents en els infants, que van des de: 

 Fer bromes pesades als altres alumnes. 

 Fer el buit o fomentar que altres el facin. 

 Posar malnoms. 

 Amagar o llençar les coses dels altres. 

 Riure’s de defectes físics d’un company/a, color de la pell, ser massa alt, massa 
baix, ser gras, ser massa prim, portar ulleres,... 

 Provocacions continuades. 

 Aixecar rumors falsos sobre companys. 

 Publicar comentaris ofensius a qualsevol mitjà de la xarxa. 

 Extorsió, demanant diners a un company a canvi de,... 

 Agafar l’esmorzar, berenar,.. 

 Maltractament físic ( picar, cosses, empentes,...) 
 

Es fa complicat determinar quan es tracta d’un joc entre iguals, fins i tot amics i quan es 

tractat d’accions violentes amb la intenció de fer mal. És per això que hem de considerar 

maltractament  qualsevol “acció reiterada per mitjà de diferents formes d’assetjament o 
maltractament entre 2 alumnes o entre un alumne/a i un grup de companys/es en que la 
víctima està en situació d’inferioritat respecte a l’agressor/a o agressors/es” 
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En aquest sentit serà competència de l’escola crear un clima d’estabilitat emocional entre 

l’alumnat. 

Des de l’escola es portaran a terme polítiques antibullyng, a fi d’aconseguir una escola on 

els alumnes es sentin segurs. És per això que caldrà: 

 Activar les N.O.F.C. , fer-les conèixer a l’alumnat i fer-los saber que no es toleraran de 

cap manera pràctiques contràries a aquestes NOFC i que s’aplicaran contra aquells que les 

infringeixin. 

 Tractar el tema a les reunions de famílies. 

 Parlar del tema amb l’alumnat en l’hora de tutoria. 

 Intervenir de manera ràpida, directa amb els agressors i les víctimes ( tolerància zero) 

 

1. En començar el curs escolar s’informarà a tota la comunitat educativa que no es tolerarà 

cap situació d’assetjament (motius, insults, empentes, fer el buit, trencament de treballs, 
amagar pertinences personals, criticar) o qualsevol altra conducta que destorbi la sensibilitat de 

l’alumnat. 

2. Davant la mínima sospita s’actuarà de manera urgent. 
3. S’han de comunicar aquelles actituds sospitoses de maltractament entre companys/es 

de manera immediata a un professor, a un tutor o a qualsevol membre de l’equip directiu. 

Qualsevol membre de la comunitat educativa n’és el responsable. 

4. Quan es detecti un cas cal informar l’equip directiu de manera immediata´ 

5. L’equip directiu realitzarà una valoració inicial amb l’assessorament de l’EAP ( si 

s’escau) i el tutor/ i decidirà , o no, les actuacions que calguin segons la valoració que dels fets 

s’hagi fet. 

6. Les famílies dels alumnes implicats han d’estar informades des del primer moment de 

tot el que passi i de les actuacions que es portin a terme. 

7. Es farà un informe per escrit dels fets que quedarà sota la custodia de la Direcció del 

centre. 

8. Si es confirma que estem davant un cas d’assetjament o maltractament entre iguals 

s’actuarà de manera urgent. 

Entre aquestes mesures que podran ser simultànies hi ha: 
1. Mesures immediates de suport a l’alumne/a afectat/da ( víctima d’assetjament, 

intimidació,...) 

2. Revisió immediata d’espais, normes, horaris i situacions que hagin possibilitat la situació 

( revisar mecanismes de control immediat) 

3. Aplicació de les NOFC , si es creu convenient, analitzant la repercussió de dites 

mesures en la víctima. 



Departament d’Ensenyament                    Normes d’organització i funcionament de centre 2017       
Escola Dr. Sobrequés                                                                                                                   
Bescanó (El Gironès) 
_________________________________________________________________________________ 

 
79 

4. Segons quina sigui la gravetat del cas es comunicarà al Director dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament i a la Inspecció Educativa. 

5. Comunicació a les famílies ( víctimes i agressores) 

6. Comunicació a la Comissió de Convivència de l’escola. 

7. Comunicació al Claustre a fi que estigui a l’aguait i a la resta de personal de l’escola , si 

es creu convenient ( monitores del menjador, activitats extraescolars,...) 

8. Comunicació als Serveis Socials, sanitaris i/o judicials si s’escau 

 

3.8.4. PLA D’ACTUACIÓ EN EL CAS D’ASSETJAMENT O DE MALTRACTAMENT 
ENTRE IGUALS. 

 

3.8.4.1. Amb la víctima 

 L’alumne/a, en tot moment, s’ha se sentir protegit i amb el suport de l’escola. 

 Aplicació de programes i estratègies específiques elaborades per la comissió 

corresponent i amb l’assessorament de l’EAP. 

 Possible derivació de l’alumne/a a serveis externs ( socials i/o sanitaris) si s’escau. 
 
3.8.4.2. Amb l’agressor 

 Tenir una xerrada amb ell/ella i fer-li veure la falta que ha comés i la mala conducta que 

ha dut a terme. 

 Actuar de forma immediata amb aplicació de les N.O.F.C. 

  Aplicació de programes específics que comportin la modificació de la conducta i suport 

personal. 

 Possible derivació de l’alumne/a a serveis externs ( socials i/o sanitaris) si s’escau. 
 
3.8.4.3. Amb els companys més directes dels afectats 

 Actuacions dirigides a la sensibilització i al suport entre companys. 

 

3.8.4.4. Amb les famílies 

 Orientació sobre indicadors de detecció i intervenció. Pautes d’actuació 

 Informació sobre possibilitats de suport extern. 

 Seguiment del cas i coordinació entre famílies de l’escola. 

 

3.8.4.5. Amb el professorat 

 Orientació sobre el material i programes de que disposa l’escola. 
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 Indicadors de detecció. 

 Formes d’intervenció. 

 Pautes d’actuació. 

 Formació en el suport a les víctimes, la no tolerància amb l’assetjament i la intimidació. 

 Assessorament sobre l’atenció a les famílies afectades. 

 

3.8.4.6. Amb altres institucions 

 Mecanismes de col·laboració conjunta amb institucions com l’EAP i els Serveis Socials, 

Serveis Sanitaris 

 

3.8.4.7. Seguiment del Pla 

 Manteniment de reunions individuals amb les alumnes afectats i amb les seves famílies, 

valorant les mesures adoptades i la seva modificació, si s’escau. 

 Informació a la Comissió de Convivència requerint , quan calgui, la seva intervenció 

directa. 

 Informació per escrit a la Inspecció del centre i al Director dels SSTT d’Ensenyament. 

 Totes les actuacions tindran caràcter confidencial i de suport a la normalització de 

l’escolarització  dels alumnes. 

 

3.8.5. ELS ESPAIS COMUNS 
Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud responsable quan 

utilitzem els espais comuns. Per això tindrem en compte les següents normes: 

 

3.8.5.1. Lavabos 

 Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d'esbarjo. 

 Utilitzar-los correctament i deixar-los nets. 

 No quedar-s'hi a jugar i parlar. 

 Evitar tirar aigua per terra. 

 Deixar la pica neta quan s'hi vagi a netejar material de pintura, manualitats, ... 

 

3.8.5.2. Pati 

 No és permesa l’estada a les aules a les hores d’esbarjo. Si algun alumne/a s’hi ha de 

quedar ho farà sota la vigilància del mestre/a que li hagi donat permís o l’hagi castigat. 

  Procurar no jugar a jocs violents ni interferir el joc dels altres. 

  No es permesa la utilització de pilotes de cuir o que puguin causar danys als companys 

per la seva composició. 
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 Es procurarà mantenir-lo net. Per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres de 

recollida selectiva. 

 

3.8.5.3. Biblioteca 

 S’assignarà a cada curs dia i hora pel préstec de llibres. 

 Els alumnes podran ajudar en el funcionament de la Biblioteca i sota les directrius del 

mestre-tutor/a. 

 Quan s'hi vagi a treballar, es farà en silenci. 

 Es desaran els llibres al seu lloc, sota la responsabilitat del/ de la  mestre/a . 

 Els llibres que es portin a les aules es deixaran als cistells destinats a l’efecte a fi que la 

comissió de Biblioteca els retorni al seu lloc. 

 Es respectaran els llibres; es tindrà cura de no esparracar-los ni guixar-los. 

 Es compliran les normes de funcionament, horaris, termini per tornar els llibres, ... 

 Si es perd un llibre, s'haurà de reposar. 

 

4. RECURSOS MATERIALS 
L'Escola mereix el respecte i la cura de tots quants la utilitzem. És tasca de tots vetllar per la 

seva conservació i neteja. 

El material d'ús comú serà utilitzat adequadament en el lloc corresponent. Qualsevol canvi 

serà autoritzat  pel professor/a o persona responsable de la seva custòdia. 

Els mestres/es vetllaran pel bon ús i aprofitament del material Escolar. 

La utilització de les instal·lacions i material esportiu, laboratori, biblioteca, aula d'informàtica i 

d'altres es farà d'acord amb les normes establertes. 

Els desperfectes de les instal·lacions, mobiliari i material Escolar per ús indegut i/o 

negligència hauran d'ésser reparats a càrrec dels responsables. 

 

4.1. MOBILIARI I MATERIAL 
4.1.1. INVENTARI 

 El mobiliari Escolar del Centre no fungible haurà de relacionar-se de manera detallada a 

l'Inventari General del Centre. 

 A l'Inventari s'hi relacionarà tot el mobiliari i material Escolar no fungible existent al Centre, 

amb expressió del tipus, la classe, el nombre d'unitats, l'estat de conservació. 

 Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé, sigui robat o 

transferit a un altre lloc, es donarà de baixa a l'Inventari i se'n farà constar la causa i la justificació 

documental. 
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 El Consell Escolar del Centre podrà promoure la renovació de l'equip Escolar i de les 

seves instal·lacions, i en vigilarà la conservació. 

 La formulació i mantenir actualitzat l'inventari del Centre és tasca específica del 

Secretari/a. 

 Es considera material inventariable, entre d'altres, el següent: mobiliari, material didàctic, 

material informàtic, llibres de classe i de consulta. 

 

4.1.2. ADQUISICIÓ 

 L'adquisició de material es farà d'acord al pressupost que anualment aprovi el Consell 

Escolar. 

 Quan es tracti de material d'ús general: fotocopiadora, audiovisuals, ordinadors, ...se 

n’informarà el Consell Escolar.  

 Quan es tracti de l'adquisició de material específic de grup, nivell, cicle, àrea, ... serà el 

mestre/a corresponent l'encarregat d'elaborar un llistat, per ordre de preferència que serà entregat 

a l'Equip Directiu per donar-li el seu vist-i-plau. 

Tot seguit i segons les característiques del material sol·licitat, l'Equip Directiu: 

 S’encarregarà directament de la seva adquisició, o 

 Autoritzarà al mestre/a implicat/da que realitzi la compra, o 

 Informarà  la persona encarregada de material a fi que realitzi la seva compra. 

 

4.2. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS. 
L’Ús de les instal·lacions Escolars ve determinat pel DECRET 218/2001, de 24 de juliol, pel 

qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics (DOGC núm. 3446, de 
.8.2001) 

Així mateix les dependències del centre poden ser utilitzades, normalment fora de 

l’horari Escolar i, excepcionalment, dins l’horari Escolar, d’acord amb els requisits i el 

procediment que s’estableixen en els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius. 

Article 53 

Criteris a què s’ajusta l’ús social dels centres públics 
1. El Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 

dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari Escolar, per part de 

persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, 

culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 

d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. Amb aquest efecte, sempre que 
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sigui possible s’han d’agilitar les tramitacions que s’estableixen en aquest capítol i establir, quan 

escaigui, les modificacions pertinents en l’accés a les instal·lacions dels centres.  

2. L’ús social dels centres públics no ha d’interferir, impedir o dificultar les activitats 

ordinàries dels centres dins l’horari Escolar. Amb aquests efectes, s’entén per horari Escolar el 

període temporal que comprèn l’horari lectiu, l’interlectiu del migdia, així com el període anterior o 

posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o 

complementàries, aprovades pel Consell Escolar i previstes en la programació anual del centre. 

Article 54 

Requisits i procediments per a l’autorització de l’ús social dels centres públics 
1. Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l’ús social quan, 

excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l’horari Escolar, sense perjudici de l’acord previ de 

l’ajuntament quan tingui la propietat demanial de l’escola o centre educatiu de què es tracti. 

2. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari Escolar, dels edificis 

de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. Quan la 

realització de l’activitat requereix, a més, l’ús d’equipaments o material del centre, la titularitat del 

qual és de la Generalitat de Catalunya, es requereix la prèvia conformitat expressa de la direcció 

del centre. L’ajuntament, prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció del centre 

l’autorització concedida. 

L’ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja 

dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre 

eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús i garanteix que, 

si l’activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el 

centre per les despeses ocasionades. 

3. Correspon al director o directora de cada institut i de qualsevol altre centre públic la 

propietat demanial del qual és de la Generalitat, autoritzar l’ús social de les instal·lacions del 

centre fora de l’horari Escolar, així com revocar-ne l’autorització quan no es respectin les 

condicions en què va ser atorgada o no se n’apreciï l’ús social. Així mateix, la direcció del centre 

pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús 

social d’aquests centres, d’acord amb els criteris que hagi aprovat el Consell Escolar del centre. 

En tot cas, l’ajuntament del municipi on és el centre n’és l’usuari preferent. 

4. Quan escaigui, la direcció dels centres a què es refereix l’apartat anterior fixa el cost de la 

compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de respondre a la 

finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material i 

de reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris 

aprovats pel Consell Escolar . 
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No es poden destinar altres recursos propis del centre per fer front a les despeses derivades 

de l’ús social dels seus edificis, instal·lacions o serveis. 

5. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis 

dels centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances 

que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de 

l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes 

sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per 

sinistre, que el Govern pot actualitzar periòdicament. 

6. Contra les resolucions de les direccions dels centres es pot presentar recurs davant la 

direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, o de l’òrgan competent del 

Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via administrativa. 

7. El Departament d’Ensenyament ha d’establir, amb criteris d’analogia, el procediment 

d’autorització de l’ús social dels centres públics de la Generalitat en els casos de propietat 

demanial no previstos en aquest article. 
Diari Oficial de la 61508 Generalitat de Catalunya Núm. 5686 – 5.8.2010 
 

Podran sol·licitar el servei dels edificis Escolars els membres de la comunitat Escolar, les 

entitats legalment constituïdes per realitzar activitats culturals, artístiques o esportives, sempre 

previ acord del Consell Escolar del Centre o bé de l'Administració local. 

Les sol·licituds d'utilització per part de la comunitat Escolar seran notificades prèviament al 

Consell Escolar del Centre a través dels seus representants. Aquest serà l'encarregat de donar 

l'autorització corresponent. Quan les reunions siguin d'urgència hauran de notificar-ho vint-i-quatre 

hores abans al Consell Escolar del Centre, el qual podrà delegar en el Director/a perquè 

excepcionalment pugui prendre resolucions. 

L'Ajuntament, com a responsable directe de l'edifici, podrà disposar sempre que ho 

convingui de les instal·lacions per dur a terme activitats educatives, culturals, artístiques, 

esportives o qualsevol altre tipus d'activitat, amb la comunicació prèvia a la Direcció del Centre. 

Les entitats legalment constituïdes, i per dur a terme activitats no relacionades amb 
l'acadèmica, faran la sol·licitud a l’ Ajuntament que és qui té les competències sobre l’ús 
social dels centres educatius d’Educació Primària. 

En tots els casos d'utilització d'instal·lacions, el seu ús no interferirà el normal 

desenvolupament de les tasques docents ordinàries del Centre. 

 

4.3. EQUIPAMENT I ELEMENTS DECORATIUS ALS EDIFICIS ESCOLARS. 

 A l'interior del Centre docent, els motius ornamentals es limitaran de tal manera que 

l'estètica de les aules no es vegi afectada per elements innecessaris. 
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 S'ha d'evitar penjar aquell tipus de material que no sigui essencialment educatiu. 

 A la façana hi haurà el rètol indicador amb el nom del Centre. 

 Hi haurà en un lloc visible la cartellera del Centre per informar les famílies d'aquells 

aspectes més destacables. 

 

4.4. ÚS DE TABAC AL CENTRES ESCOLARS 
Segons la normativa vigent: 

 Es prohibeix fumar dins el recinte Escolar. 

 El compliment d'aquesta norma afecta qualsevol membre de la comunitat Escolar o 

persona que es trobi dins el Centre Docent, zones d’esbarjo incloses.. 

 Seguint la normativa vigent, no es pot fumar dins els vehicles destinats al servei de 

transport Escolar d'alumnes d'Educació Infantil i Primària. 

 

4.5. DE LA SEGURETAT I PLA D'EMERGÈNCIA 
L'objectiu principal és la creació d'uns hàbits de comportament en l'autoprotecció perquè 

acompanyin el nen/a durant tota la seva vida. 

El Centre disposarà d'un Pla d'emergència que es considerarà com un annex de les 

presents N.O.F.C.. 

 

4.5.1. LA SEGURETAT 

 Les mesures de seguretat tenen per fi detectar els possibles focus de perill del Centre i 

evitar els accidents innecessaris, com també facilitar l'evacuació ràpida en cas de necessitat. 

 El Coordinador/a general i responsable màxim a nivell de seguretat del Centre, serà el 

Director/a o la persona en qui delegui. Dependran d'ell, tots aquells membres de la comunitat 

Escolar que tinguin competències en la coordinació del Pla d'Emergència. 

 

4.5.2. CONTROL I VIGILÀNCIA 

 Els punts de risc potencial, com la cuina, la caldera de calefacció, l'armari de comptadors, 

hauran de romandre tancats amb clau. 

 El material de laboratori (productes químics, material d'electricitat, bombones de càmping 

gas, ...) com també el material de pretecnologia (martells, serres, ...) romandran tancats. Aquest 

material solament serà utilitzat en presència del seu professor/a. 

 El conserge verificarà i informarà el Director/a de qualsevol deficiència detectada respecte 

a les normes de control i vigilància. 

 



Departament d’Ensenyament                    Normes d’organització i funcionament de centre 2017       
Escola Dr. Sobrequés                                                                                                                   
Bescanó (El Gironès) 
_________________________________________________________________________________ 

 
86 

4.5.3. PLA D'EMERGÈNCIA 

 El Pla s'actualitzarà cada Curs Escolar a l’inici de curs, durant el 1r trimestre. La proposta 

d'actualització la farà el Director/a conjuntament amb tots els responsables de dur-lo endavant. Si 

hi ha canvis, la proposta serà traslladada al Claustre per a la seva aprovació i després s ’informarà 

al Consell Escolar. 

 Una còpia actualitzada del Pla d'Emergència serà traslladada a l'Ajuntament i totes 

aquelles institucions que col·laborin amb el Pla. 

 Al menys una vegada per Curs Escolar, es farà un simulacre d’evacuació segons  el Pla 

d'Emergència. 

  Donades les característiques del centre es farà un simulacre a E. Infantil i un altre a E. 

Primària en dies diferents. 

 El Pla d'Emergència es donarà a conèixer a la comunitat Escolar. S'inclourà a la PAC, 

especificant la data de la seva prova. 

 Es considerarà aquest Pla d’Emergència com un Annex d’aquestes N.O.F.C. (Normes 
d’organització i funcionament de centre) 

 

5. RECURSOS FUNCIONALS 
5.1. ACTIVITATS ACADÈMIQUES 
5.1.1. CALENDARI ESCOLAR I HORARIS 
El Calendari Escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat per a les escoles. 

Els períodes de sessió continuada i els dies de lliure elecció seran triats pel Consell Escolar 

un cop escoltat el Claustre. El Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament els autoritzarà. 

Els horaris corresponents als diferents cicles, nivells, especialitats, Laboratori, Aula 

d'Educació Especial, Biblioteca, Aula d'Informàtica, ... seran elaborats pel Cap d'Estudis en iniciar-

se el curs.  

 

5.1.1.1. Del Centre 

 La jornada lectiva diària es fixa de 9 a 12:30 hores al matí i de 3 a 4:30 a la tarda, excepte 

en aquells períodes que s'autoritzi la sessió única. Dita jornada forma part de l’horari i calendari 

del centre que són autoritzats pel Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament. 

 Les entrades al Centre es faran a les 8.55 h. I a les 14.55 h., hora en què s'obriran les 

portes de l'escola per poder iniciar la pujada a les classes a les 9.00 h. i a les 15.00 h. 

 Les portes de l'Escola es tancaran a la 1 i a les 4:30 de la tarda. 
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5.1.1.2. Dels alumnes 
La distribució per àrees d'aprenentatge de l'horari lectiu dedicat a l'ensenyament reglat es 

farà d'acord amb les orientacions establertes a la normativa vigent. 

L'aplicació d'aquesta distribució es farà en funció de: 

 La natural flexibilitat que exigeixen les característiques psicopedagògiques dels alumnes 

en diversos cicles. 

 Les possibilitats de rendiment i concentració dels alumnes. 

 La realització dins de cada cicle dels suports que es faran de P3 a 6è. 

 La consideració del temps d'esbarjo com a part integrant de l'activitat Escolar. 

 En funció de les activitats programades al Centre i que complementen l'aprenentatge 

(tallers, actuacions, festes, ...) 

L'activitat d'aprenentatge, en el sentit d'adquisició de conceptes i exercitació en els 

coneixements bàsics, s'ha de realitzar dins l'horari Escolar. 

A part de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, l'AMiPA del Centre podrà programar 

activitats extraescolars. En cap cas aquestes activitats podran comportar discriminació o 

modificació de l'horari lectiu o del Calendari Escolar. 

 

5.1.1.3. Dels professors 

 Les activitats que suposin el desenvolupament de les hores de permanència del 

professorat es realitzaran de 12:30 a 1:30. Els professors elaboraran el pla setmanal d'aquestes 

activitats que serà aprovat pel Claustre i comunicat al Consell Escolar. 

 

5.1.1.4. L'esbarjo.  

 L'horari d'esbarjo per als diferents cicles d'Educació Primària serà d’11 a 11:30 del matí. 

 Els alumnes d'Educació Infantil gaudiran d'esbarjo al matí de 3/4 d'11 a 2/4 de 12 . 

 
Vigilància 

 Estaran encarregats de vigilar el pati durant el temps d'esbarjo tots els mestres del 

Centre llevat de l’Equip Directiu i aquell professorat que per raons d’horari no en pugui fer. 

 Les vigilàncies de pati es realitzaran de manera rotativa diàriament i es concretaran a 

principi de curs. 

 Hi haurà un mínim de tres mestres de vigilància en cada un dels patis del Centre 

(parvulari i primària) que seran els encarregats de vigilar els jocs, les actuacions dels nens/es i els 

responsables directes dels fets que allí ocorren. 

 Si durant l'hora d'esbarjo algun alumne/a es queda a classe, ho farà sota la supervisió 

directa del mestre/a que li hagi donat permís o l’hagi fet quedar. 
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 En cas de pluja l'esbarjo es farà a la classe i en serà responsable el mestre-tutor/a, amb 

l’ajuda dels mestres especialistes. 

 En cas de pluja o de basses al pati no s’hi podrà jugar a pilota. 

 Els alumnes de cicle inicial podran sortir al porxo en cas de pluja, sota la vigilància dels 

seus mestres tutors/es, si es creu convenient. 

 

5.1.2. ASSISTENCIA  
5.1.2.1. Dels alumnes 
Un dels deures més importants dels alumnes és l’obligació d’assistir a classe. Per a la major 

efectivitat possible d’aquest deure, convé tenir en compte els següents aspectes: 

 Correspon al mestre/a o tutor/a de l'aula el control de l'assistència dels seus alumnes. 

Aquesta tasca es portarà a terme, matí i tarda, mitjançant un registre d'assistència. En cas que el 

tutor no comenci les classes a les 9 o a les 3 de la tarda aquesta tasca la portarà a terme el 

professorat que en aquells moments estigui a l’aula. 

 Els fulls de registre de faltes d'assistència seran lliurats en iniciar-se el curs per l'Equip 

Directiu. Aquells fulls s’hauran de custodiar fins a fi de curs en que es lliuraran a la Direcció del 

centre, que tindrà cura d’arxivar-los junt amb la documentació de l’any. 

 Totes les faltes d'assistència hauran de ser justificades pels pares o tutors per escrit, 

personalment o mitjançant una trucada telefònica. 

 Els mestres/tutors comunicaran a la Direcció quan un alumne/a falti més de tres 
dies seguits sense cap mena de justificació o trucada per part dels pares o tutors. 

 Els mestres-tutors/es faran una trucada a casa de l'alumne/a quan aquest/a porti 
més de tres dies sense assistir a classe si no han rebut cap mena de notificació per part de 
la família. 

 
Què s’entén per faltes justificades i injustificades. Recomanacions del Departament 
 
El deure que tenen les famílies és que els seus fills assisteixin, cada dia, a l’escola. Poden 

haver-hi algunes causes que no ho  facin possible. La més comuna  és estar malalt temporalment, 

que s’hagi d’anar al metge. En aquests casos, els pares han de  presentar un escrit  al centre ( 

expressament o a l’agenda) justificant la seva absència. 

 

Quan els pares no presenten un justificant,  s’entén, clarament, que es tracta d’una falta 

INJUSTIFICADA. En alguns casos, poden haver-hi  famílies desestructurades o culturalment 

desfavorides que no presentin el justificant però, en canvi, que hi hagi elements que indiquin que 
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aquell/-a alumne/-a ha estat malalt/-a (assistent social, l’aspecte del nen,...) . En aquests casos; el 

director pot JUSTIFICAR la seva absència.  

 

Quan els pares presenten un justificant,  normalment, l’absència és justificada. L’expressió 

“ normalment” inclou la majoria de casos que es presenten a les escoles. Ara bé, hi ha 

determinades situacions en què el director caldrà que decideixi la justificació o no de l’absència 

d’un/-a alumne/-a que han justificat els pares. És a dir, no totes les justificacions dels pares 
són vàlides.  

Posem alguns casos: 

 Un alumne/-a se’n va 2 mesos amb els seus pares. Encara que aquests ho 
justifiquin no és una absència justificable des del punt de vista escolar.  

 Igualment, un alumne que ha marxat d’excursió alguns dies amb els seus pares. 

 Tampoc, l’alumne que assisteix a un torneig d’un determinat esport durant una 
setmana, a menys que sigui declarat esportista d’alt nivell i se li hagi fet un PI. 

 
5.1.2.2. Recollida d’alumnes a l’hora de sortir 

      Les famílies dels alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial hauran de recollir els 

alumnes a l’hora de sortir. 

      En el cas en que la mare o el pare no l’hagi de recollir, caldrà que la família comuniqui 

qui serà l’encarregat/da que el/la recollirà. 

     Quan els alumnes d’Educació Infantil o Cicle Inicial facin alguna activitat extraescolar, 

les famílies hauran de signar una autorització a fi que quedi constància de qui recull cada infant a 

l’hora de sortir i a quina activitat assisteix, sigui organitzada per l’AMIPA, Ajuntament o privada. 

     Hi haurà a cada aula d’Educació Infantil i Cicle Inicial un llistat dels alumnes que fan 

alguna activitat extraescolar , especificant els dies i qui els recull cada dia. 

     En cas que alguna família d’infants d’Educació Infantil o Cicle Inicial no reculli el seu 

fill/filla a l’hora de sortir es trucarà a la família. El tutor/a haurà de tenir cura de l’infant un temps 

prudencial i passat aquest temps es portarà l’infant a Direcció. En el cas que la Direcció de 

l’escola no hi sigui serà el tutor/a l’encarregat/da de tenir cura de l’infant fins que es localitzi la 

família i aquesta vingui a recollir-lo. 

     Es comunicaran  a la Direcció els casos reiterats de retràs en la recollida dels alumnes 

per part de les famílies. Es cas de reincidència i/o reiteració continuada es comunicarà als Serveis 

Socials. 
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5.1.2.3. Dels professors 

 Tots els mestres estan obligats assistir puntualment al Centre per impartir les classes i/o 

aquelles altres activitats que pel seu càrrec li corresponguin. 

 Estan obligats a complir l’horari de classes i el Calendari d’activitats establert en la PAC i 

també assistir als Claustres, a les reunions de cicle i altres reunions degudament convocades pel 

Director/a. 

 Tal com ja està contemplat en l'apartat 4.1.2 “Permisos d'absències” d'aquestes 

N.O.F.C, quan el mestre/a hagi d’absentar-se farà la sol·licitud pertinent, seguint la normativa 

vigent. 

 
5.1.3. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 
5.1.3.1. Alumnes 

 Els alumnes entraran al Centre per aquest ordre: 

 Els alumnes de Parvulari entraran a les classes per la porta que dóna al pati. 

 Els alumnes de Primària faran fila al pati i entraran ordenadament acompanyats 

dels seus mestres-tutors/es. Els pares deixaran el seu fill/a a la porta de l'escola (no 

entraran al pati). 

 L’ordre d’entrada serà esglaonat i es determinarà a l’inici de curs pel Claustre. 

 Per sortir del recinte Escolar, els alumnes necessitaran la sol·licitud  expressa oralment o 

per escrit del pare/mare/tutor, i l'autorització del mestre-tutor/a. Els casos especials seran 

autoritzats pel Director/a o el Cap d'Estudis. 

 Les sortides del Centre per a realitzar excursions, visites i altres activitats educatives es 

regiran per les normes especials de cada cas, però caldrà la conformitat de la família excepte en 

casos excepcionals o d'urgència, que seran autoritzats pel Director/a. 

 A les sortides, cap alumne/a podrà separar-se del grup sense el permís dels professors 

acompanyants responsables. 

 En els desplaçaments en autocar, el comportament dels alumnes haurà de ser correcte, 

sense moure's del seu seient ni distreure el conductor. 

 

5.1.3.2. Pares 
Els pares i mares que vulguin parlar  amb algun mestre-tutor/a hauran de respectar els 

horaris destinats a aquesta finalitat. En cap cas podrà, a nivell personal, un pare/mare, entrar a 

l’aula en hores de classe i demanar entrevista al mestre-tutor/a. 

En cas d’urgència, s’haurà de dirigir al/la  conserge o administratriu/iva que avisarà el 

mestre/a corresponent. 
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5.2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 
Segons el Decret d’Autonomia de centres de Catalunya. Decret  d’Autonomia de Centres 

(102/2010 de 3 d’agost) . DOGC 5686 de 05/08/2010. 
 

Article 9 

Relació amb les activitats complementàries, extraescolars i serveis Escolars 
1. L’oferta i contingut d’activitats Escolars complementàries, si n’hi ha, ha de ser coherent 

amb els objectius educatius establerts en el projecte educatiu del centre i han de contribuir a 

facilitar-ne l’assoliment, d’acord amb l’horari Escolar establert legalment. 

2. El contingut de les activitats extraescolars que s’ofereixin a través del centre ha de ser 

compatible amb els objectius educatius establerts en el projecte educatiu i ha de tenir en compte, 

si n’hi ha, el projecte educatiu territorial. 

3. L’oferta i prestació dels serveis Escolars de transport, menjador i altres que en cada cas 

escaigui s’han de regir pels criteris educatius que s’estableixin en els projectes educatius dels 

centres. En cap cas, la prestació del servei pot comportar contradicció amb els objectius educatius 

establerts en els projectes. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5686 – 5.8.2010 
 

 Sens perjudici del temps dedicat al Suport Escolar Personalitzat  (SEP) i fora de 

l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, l’escola pot programar activitats complementàries i 

extraescolars.  

 La realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no pot comportar, 

als alumnes que no hi participin, discriminació o modificació de l’horari lectiu o del Calendari 

Escolar. 

 Es consideren activitats complementàries i extraescolars les que no figuren expressament 

incloses als plans i programes oficials com poden ser: festes, visites, sortides, colònies, viatges, 

.... Tenen com a finalitat el perfeccionament i l'ampliació de la tasca educativa, cultural i social 

realitzada pel Centre, de manera que es completa el procés de formació des alumnes mitjançant 

el desenvolupament de determinats aspectes del Projecte Educatiu. 

 Les activitats complementàries i extraescolars estaran incloses en la PAC que elabora 

l'Equip Directiu en iniciar-se el Curs, una vegada recollides les propostes del Claustre. Correspon 

al Consell Escolar la seva aprovació. 

 Els alumnes que participin en aquestes activitats hauran de tenir autorització escrita dels 

seus pares o tutors. 

 Correspon a l’Equip Directiu coordinar les activitats complementàries i extraescolars.   
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5.2.1. PROGRAMACIÓ 
La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte Escolar o que pel seu 

caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la programació general 

anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i ser aprovada pel Consell Escolar. En el 

marc d’aquesta programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar el director o directora 

del centre. 

 

5.2.2. ACOMPANYANTS EN LES SORTIDES 
La relació màxima d’alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides ha de ser la 

següent:  

 segon cicle d'educació infantil, 10/1;  
 cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, 15/1;  
 cicle superior d'educació primària, 20/1.  

En cas que les activitats es prolonguin més d’un dia, les relacions màximes 

alumnes/mestres o acompanyants són de:  

 segon cicle d'educació infantil, 8/1;  
 cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, 12/1;  
 cicle superior d'educació primària, 18/1.  

Excepcionalment, el Consell Escolar del centre, amb motivació adequada i valorades les 

implicacions de seguretat i protecció a la infància, podrà, per a una activitat concreta, acordar el 

canvi d’aquestes relacions màximes. Sense l’acord explícit i motivat per a una activitat concreta, 

s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general. En tot cas, no es poden fer sortides 
ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 
necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles sortides en què el Consell Escolar determini altres 

condicions que exigeixin una ràtio superior en el nombre d’acompanyants. En el cas que no hi 

hagi prou mestres per acompanyar els alumnes fora del recinte escolar, es podrà demanar la 

col·laboració de les famílies. 

Per a alumnes amb necessitats educatives especials, correspon al centre adaptar les 

relacions esmentades en el paràgraf anterior a les característiques específiques dels alumnes. 

 

5.2.3. COMUNICACIÓ ALS SERVEIS TERRITORIALS 
Les activitats que impliquin variació en els espais habituals que afectin tot el centre s’han de 

comunicar prèviament als serveis territorials d’ Ensenyament. 

Així mateix es comunicaran als serveis territorials d’Ensenyament totes aquelles sortides 

que comportin l’estada a la nit en cases de colònies, campaments, hotels, albergs i que tinguin 

una durada de més d’un dia. 
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A la comunicació s’hi farà constar el nombre d’alumnes, el curs i el professorat 

acompanyant, així com el lloc i la durada de l’estada. 

5.2.4. PAGAMENT DE LES SORTIDES I ACTIVITATS ESCOLARS 
El pagament de les sortides escolars es farà pel caixer automàtic  o bé per transferència 

bancària preferentment, seguint les instruccions del full de pagament de sortides que es trobarà a 

la plana web del centre. 

5.2.5. AUTORITZACIÓ ALS ALUMNES 
Als alumnes que participin en activitats fora del centre els caldrà l’autorització escrita de les 

seves famílies  o tutors legals. Aquesta autorització pot ser anual sempre que es comuniquin 

prèviament les sortides a les famílies, d’acord amb el que estableixi el Consell Escolar. Per a les 

sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar caldrà una autorització específica. 

 

5.3. ELS LLIBRES DE TEXT I EL MATERIAL DIDÀCTIC IMPRÈS  
Per la importància d'aquest tipus de material, caldrà tenir en compte els següents aspectes 

destacables: 

 Tots els llibres de text en que no s’hi hagi d’escriure ni realitzar activitats i de suport 

(diccionaris, llibres de lectura d’aula) que facin servir els alumnes estaran socialitzats. 

 Els alumnes contribuiran amb una petita quantitat al manteniment de l’stoc de llibres. 

Aquesta quantitat serà de 5 € pels llibres de text i de 1€ pels llibres de lectura. 

 Aquestes quantitats formaran part d’un fons que es destinarà a substituir els llibres que 

es malmenin per l’ús continuat. 

 Quan un alumne/a faci un mal ús de qualsevol llibre assignat i aquest s’hagi de 

substituir com a conseqüencia, s’haurà de fer càrrec de l’import integre del llibre. 

 No podran ser substituïts abans d'haver transcorregut un període mínim de quatre anys.  

 La iniciativa per a substituir un llibre de text s'acompanyarà de les raons pedagògiques i 

científiques que aconsellen la substitució. 

 Durant el mes de juny s'exposarà al tauler d'anuncis de l'escola la relació de llibres de 

text i material didàctic que s'utilitzarà durant el curs vinent fent-hi constar els títols, els autors i les 

editorials. Cada alumne/a en rebrà una còpia. 

 En la selecció dels llibres de text i material didàctic caldrà tenir presents les següents 

consideracions: 

 La coherència pedagògica entre els cicles i l'escola. 

 El Projecte Curricular del Centre. 

 El material que ha donat bons resultats i que cal mantenir. 
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5.4. ELS PROGRAMES DE SALUT ESCOLAR. NORMES SANITÀRIES 
5.4.1. INFECCIONS DE PARÀSITS 

 Quan es detecti que un alumne/a té polls se l'enviarà a casa per fer el tractament oportú. 

No podrà retornar a l'escola fins que estigui "desparasitat", o els serveis mèdics n’autoritzin la 

reincorporació.  

 Quan es doni el cas d'alguna malaltia infecto-contagiosa, els nens/es es quedaran a casa 

fins que hagi remès 

 

5.4.2. ALUMNAT AMB FEBRE 

 Quan el nen/a tingui febre, es comunicarà a la família perquè el vingui a recollir; si ve de 

casa amb febre no se l'admetrà. No podrà reincorporar-se fins que hagin passat vint-i-quatre hores 

sense febre. 

5.4.3. MEDICACIONS 
L’administració de medicaments es regirà per la normativa vigent. L’article 36.5 de  les 

Normes de funcionament de Centres Pùblics diu: 

36.5. Administració de medicació a alumnes 

 Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal 
aporti una recepta o informe 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, el pare, mare o tutor/a legal ha 
d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri 
al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració 
en horari lectiu. 

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els 

escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en absència d’aquesta 

persona, a qui correspon de fer-ho. 

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què 
poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas 
contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb una formació 
determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària 
més proper. 

 Per norma general, els mestres no administraran cap tipus de medicació. En cas 
que l’alumne/a n’hagi de prendre, caldrà que els pares vinguin a administrar-los-la 
S’aconsella fer-la coincidir amb les hores que estiguin a casa. 

 En casos específics (malalties cròniques, casos puntuals, ...), els pares presentaran 
la prescripció mèdica al mestre tutor/a i s’estudiarà com es pot resoldre. 
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 Els alumnes amb intolerància/al·lèrgia a determinats aliments hauran de portar una 
certificació mèdica. 
  

5.4.4. REVISIONS MÈDIQUES . VACUNACIONS 

 L’escola facilitarà l’entrada al Centre al personal sanitari per a realitzar les campanyes 

sanitàries (revisions, vacunacions, ...) marcades per l’administració. 

 Sempre que se n’hagi de realitzar alguna, els pares dels alumnes seran avisats 

prèviament, amb suficient antelació, per tal que donin la seva autorització. 

 Per aquelles revisions que es realitzin al dispensari municipal, els alumnes que es quedin 

al menjador hauran de portar el permís pertinent per escrit dels pares/tutors perquè puguin sortir 

del Centre o venir-los a buscar. 

 Es procurarà que les revisions i vacunacions que s’hagin de dur a terme al CAP de la 

localitat es portin a terme en horari que causin el menor destorb possible en la marxa diària de les 

aules. Es demanarà que no es convoquin tots els alumnes a l’hora i que aquesta sigui a 1ª hora 

del matí, abans de començar l’horari escolar, quan això sigui possible. 

 

5.4.5. GLOPEIG FLÚOR 
L’escola va comunicar al Departament de Sanitat que, donat que les aigües del municipi ja 

estaven fluorades, no es realitzarien els corresponents glopejos de flúor. Des d’aquesta 

comunicació, no s’ha rebut el material per fer-los, la qual cosa presuposa que hi estan d’acord. 

 

5.4.6. AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES 

 Es demanarà certificació mèdica a tots els/les alumnes les famílies dels quals informin 

que l’infant pateix alguna al·lèrgia de tipus alimentari o de qualsevol tipus. 

 Hi haurà a cada aula un llistat amb els noms dels alumnes que presenten algun tipus 

d’al·lèrgia i l’especificació de la mateixa. 

 El professorat vetllarà especialment la manipulació de qualsevol aliment i/o producte del 

qual es tingui coneixement que pot causar símptomatologia de caire al·lèrgic a qualsevol alumne/a 

de l’aula. 

 

5.5. DEL MENJADOR ESCOLAR 
Per un millor funcionament del menjador Escolar i per facilitar la convivència entre tots els 

assistents, cal que es tinguin presents les següents normes que seran d'estricte compliment per a 

tots. 

El Menjador Escolar és gestionat per l’AMIPA qui n’ha cedit la gestió específica a les 

empreses CAPGIR i TOT OCI. 



Departament d’Ensenyament                    Normes d’organització i funcionament de centre 2017       
Escola Dr. Sobrequés                                                                                                                   
Bescanó (El Gironès) 
_________________________________________________________________________________ 

 
96 

Com a norma general el funcionament del Menjador Escolar es regirà pel Pla de 
Funcionament de Menjador aprovat pel Consell Escolar a l’inici de cada Curs Escolar. Aquest 

Pla de Funcionament és aprovat així mateix pels SSTT d’Ensenyament de Girona. Aquest Pla de 
Funcionament de Menjador és considerat com un annex d’aquestes N.O.F.C. 

 El preu del Menjador Escolar serà establert pel Consell Escolar en la primera reunió del 

mes de setembre. 

 Els rebuts del menjador Escolar es cobraran per domiciliació bancària. 

 Les despeses ocasionades pels rebuts retornats aniran a càrrec de les famílies. 

 Seran donats de baixa del menjador aquells/es alumnes que hagin retornat dos rebuts 

mensuals. No podran tornar a fer-ne ús fins que hagin liquidat el deute. 

 Es descomptaran els dies de baixa (només el cost del menjar) des del primer dia. La 

quantitat a descomptar serà fixada pel Consell Escolar en la primera reunió en iniciar-se cada 

Curs Escolar. 

 S'establirà un preu pels alumnes eventuals que es podran quedar comprant un tiquet a les 

9 del matí del mateix dia, pagant el cost en metàl·lic. 

 No podrà fer ús del menjador cap alumne/a que no ho hagi comunicat abans de 2/4 d'11 

del matí, llevat de casos de força major. 

 Cap alumne/a que es quedi a dinar no podrà sortir de l'escola abans de 2/4 de 5  de la 

tarda si no porta autorització expressa de la família. 

  Si un pare/mare ha de venir a buscar el seu/a fill/a a les 12:30, caldrà que ho comuniqui 

al seu mestre/a-tutor/a i/o el monitor/a que en aquell moment estigui fent la vigilància, qui 

s'encarregarà de comunicar-ho al seu/a tutor/a a les 3 de la tarda. 

 

Tot i això hi ha unes normes mínimes que formen part d’aquestes N.O.F.C.: 

 

5.5.1. ALUMNES 

 En sentir el timbre, deixaran el que estiguin fent (jocs, treball, ...) i de manera ordenada i 

sense molestar ningú es rentaran les mans als lavabos del pati. Cal recordar que han de deixar els 

lavabos de manera correcta. 

 Els alumnes faran fila per entrar al menjador. 

 Entraran de manera ordenada i en silenci, aniran al lloc i s'asseuran correctament. 

 Es vigilarà que els nens/es mengin de manera correcta. 

 Els alumnes han de dirigir-se de manera respectuosa al personal de cuina i/o altres 

persones que estiguin de servei així mateix  no han de molestar els companys/es. 

 No estarà permesa l'entrada a la cuina als alumnes. 
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 En acabar de dinar, es deixarà la taula recollida, la cadira al seu lloc i se sortirà en silenci 

a mesura que el monitoratge  els doni permís. 

 Havent dinat, els alumnes sortiran al pati per esbargir-se. No es podrà pujar a les classes 

sense permís, ni estar als passadissos, lavabos interiors o entrada. 

 Els alumnes que vulguin treballar, podran fer-ho a la classe d'estudi sota la vigilància d'un 

monitor/a 

 

5.5.2. REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA DE MENJADORS ESCOLARS 
El personal de cuina que manipuli aliments i/o realitzi activitats culinàries de preparació 

d'aliments, haurà de tenir el Carnet de Manipulador d'aliments emès per l'administració sanitària 

competent o haver rebut la formació pertinent a càrrec de l'empresa. 

Segons la normativa vigent, el personal de cuina i els manipuladors d'aliments tindran 

prohibit durant l'exercici del seu treball: fumar , menjar xiclet i/o utilitzar vestimenta no autoritzada. 

Les instal·lacions de la cuina i menjador compliran els requisits que marca la normativa 

vigent. 

5.5.3. PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR 

PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
Escola Dr. Sobrequés  
 

5.5.3.1. FINALITATS i OBJECTIUS 
 
Art.1. El servei de menjador escolar és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització. 

El caràcter educatiu que ha de tenir exigeix una planificació. 

Art.2. L'objectiu bàsic del servei de menjador, atenent al seu caràcter social i educatiu, és cobrir 

les necessitats nutritives dels/de les alumnes i l'adquisició d'hàbits socials, alimentaris, d'higiene i de 

salut en el marc de la convivència ordinària en el centre. 

Art.3. Un altre objectiu és el de fomentar els hàbits de convivència i respecte a les normes i a 

les persones, de responsabilitat i de participació en la vida col·lectiva. 

 

5.5.3.2. ASPECTES GENERALS DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
 

Art.4. El Consell Escolar haurà d’aprovar aquest pla i podrà acordar-ne la modificació. 

Art.5. L’AMIPA de l’escola Dr. Sobrequés gestionarà indirectament el servei de menjador 

escolar a través de la contractació d'una empresa de gestió.  

Art.6. Aquesta empresa es farà càrrec de la gestió del personal necessari pel seu funcionament 

i de l’elaboració dels menús. 
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Art.7. L'escola cedirà la utilització de les cuines i els espais de menjador a l'empresa 

responsable del servei, que haurà de complir en tot moment la normativa que hi sigui d'aplicació i el 

que disposa aquest Pla. 

Art.8. A principi de curs es constituirà la Comissió de menjador, encarregada de fer el 

seguiment del funcionament del servei de menjador escolar. 

Aquesta comissió estarà integrada per: 

* Dos representants de la Direcció del centre 

* Quatre membres de l’AMIPA, més un de l’ajuntament i un del SES  

* Un/a representant de l'empresa de gestió del menjador 

* Un/a representant de l’empresa de gestió del monitoratge 

Podrà assistir a les reunions de la comissió de menjador el/la cuiner/a, el/la coordinadora de 

menjador, amb veu però sense vot. Igualment podran assistir ocasionalment aquelles persones que 

la comissió cregui convenient. 

Art.9. Aquesta comissió serà l'encarregada de vetllar, controlar i tutelar tots els aspectes 

educatius, de funcionament, dietètics, sanitaris, higiènics, etc., del servei de menjador i del període 

interlectiu per tal de fer complir les condicions de la concessió del servei. 

Art.10. La Comissió del menjador serà l'encarregada de resoldre els conflictes que s'originin 

entre l'empresa adjudicatària del servei i la comunitat escolar i serà la interlocutora entre els pares, 

mares, professorat i l'empresa. 

Art.11. En començar el curs, la Comissió acordarà la periodicitat i el calendari de les reunions 

ordinàries que seran, com a mínim, cada tres mesos.  

Art.12. Finalitzat el curs acadèmic, l'empresa de gestió del servei de menjador escolar 

presentarà a la Comissió de menjador la memòria del servei i el balanç global del curs vigent i 

proposarà els menús, preus, programa d'activitats educatives i objectius per al proper curs.  

Art.13. El contracte de gestió del servei del menjador escolar tindrà una durada d’un any. En el 

cas que l’AMIPA o l’empresa de gestió del servei decideixi no renovar el contracte, haurà de 

comunicar-ho a l’altra part en un termini mínim de 30 dies. Si no es comunica en aquest període, 

s’entén que es renova. 

Art.14. Podrà fer ús del servei de menjador escolar els/les alumnes, el professorat i el personal 

d'administració i servei del centre, els integrants de la Comissió de menjador, el personal treballador 

de l'empresa adjudicatària del servei i les persones expressament autoritzades per la Comissió de 

menjador. 
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5.5.3.3. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR. 

 

Art.15. L'empresa adjudicatària gestionarà el servei de menjador i el període intel·lectiu del 

migdia. 

Art.16. Haurà d'acomplir amb la normativa vigent en matèria higiènico-sanitària sobre 

l'elaboració, manipulació i transport d'aliments; i també amb la normativa laboral i de seguretat que hi 

sigui d'aplicació. 

Art.17. Haurà d’estar al corrent de l’assegurança de responsabilitat civil i d’aquelles que siguin 

obligatòries per desenvolupar la seva tasca. 

Art.18. L'empresa de gestió del menjador i la seva activitat estaran sotmeses a les normes 

pedagògiques i de convivència establertes en general en aquest Pla i a les particulars del centre, i 

també al calendari i a l'horari escolar. En aquest sentit, haurà d'adaptar l'horari del servei de menjador 

a l'horari escolar específic del centre. 

Art.19. L'empresa de gestió del menjador utilitzarà la cuina per elaborar els menús diaris del 

alumnes de l'escola, de la llar d'infants així com les activitats que realitzi l’ajuntament i sigui 

necessari l’ utilització dels espais descrits. 

Art.20. L’empresa de gestió serà responsable del manteniment i conservació dels estris i els 

béns mobles de la cuina i de la neteja diària dels espais utilitzats per al servei. 

Art.21. Serà responsable del compliment de les condicions higiènico-sanitàries de la cuina i de 

l'espai de menjador. 

Art.22. Haurà de disposar d’una farmaciola per atendre els alumnes que ho necessitin.  

Art.23. Sempre que hi hagi desperfectes en els estris i els béns mobles de la cuina, causats 

durant la prestació del servei, serà l’empresa la responsable de la seva reparació i en cas de 

restitució es pactarà prèviament amb l’AMIPA. 

Art.24. L’empresa de gestió del servei de menjador haurà de garantir un menú especial per 

aquells/es nens/es que tinguin algun tipus d’al·lèrgia alimentària. Aquests/es nens/es hauran 

d’aportar un certificat mèdic a principi de curs. Així mateix haurà de tenir present els casos d’alumnes, 

si s’escau, que necessitin un dieta especial per qüestions de caire religiós. 

Art.25. L’empresa haurà d’instal·lar una bústia de suggeriments a l’entrada del menjador.  

Art.26. El/la coordinador/a haurà de disposar d’un número de telèfon a través del qual els pares 

s’hi puguin posar en contacte. 

Art.27. Els aliments si garanteixen les condicions, seran de proveïdors veïns  de Bescanó. 
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5.5.3.4.  REQUISITS DELS/DE LES TREBALLADORS/RES 
 

Art.28. Els/les treballadors/res de l'empresa que gestioni el servei de menjador no tindran la 

condició de treballadors/res de l'escola ni de l'AMIPA. 

Art.29. L’empresa adjudicatària del servei serà la responsable de la formació del personal en 

tots els temes de seguretat alimentària. 

Art.30. En el procés de selecció dels/de les treballadors/res que es destinin a treballar al centre 

es tindrà preferència per les persones que siguin veïns/es de Bescanó. 

Art.31. L'empresa haurà de garantir el compliment per part dels/de les seus/seves 

treballadors/res de: 

- Conèixer i complir el Pla de funcionament del servei de menjador aprovat pel Consell 

Escolar del centre. 

- Vetllar pel correcte funcionament intern del menjador. 

- Dur  a terme la vigilància de l'alumnat usuari del servei de menjador. 

- Informar al/la coordinador/a de qualsevol incident que es produeixi. 

- Fomentar  i treballar els hàbits de neteja, d'higiene i de menjar. 

- Treballar els hàbits de comportament dels alumnes usuaris del servei dins l’àmbit del 

menjador 

- Organitzar  jocs i activitats educatives adients a cadascuna de les edats. 

- Possibilitar  la migdiada  pels  alumnes de P3. 

- Adequar les activitats del migdia al projecte educatiu del centre,  de tal manera que hi 

siguin complementàries i no contradictòries. 

- Informar trimestralment per  escrit a  les famílies sobre l'evolució de cada nen/a. En tot 

cas,  s'informarà a  les famílies   sempre i quan sorgeixi alguna irregularitat. 

- Programar i supervisar les activitats d'oci. 

- Funcionar en equip. 

- No fumar ni beure alcohol durant l’horari del servei ni en el recinte escolar. 

Art.32. Cada monitor/a tindrà assignat/da un grup d'alumnes del qual en serà responsable. 

Els/les alumnes estaran en tot moment sota la tutela d'un/a monitor/a. 

Art.33. Els/les monitors/es complimentaran una fitxa de cada nen/a on quedarà reflectit d'una 

manera resumida la conducta general i les seves apetències alimentàries. Mitjançant aquestes fitxes 

podran detectar hàbits anormals que es comunicaran a les famílies i al professorat de l'alumne/a. 

Aquestes fitxes es lliuraran als/les alumnes cada trimestre. 

Art.34. Els/les monitors/es ensenyaran i fomentaran els hàbits d'higiene i educació social 

següent: 

 

- Rentar-se  les mans  amb aigua i  sabó abans i després de  dinar. 
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- Agafar  els  aliments  amb  els  coberts  i utilitzar-los correctament. 

- Menjar sense pressa. 

- Beure sense aliments sòlids a la boca. 

- Beure en quantitat suficient. 

- Mastegar els aliments suficientment. 

- Seure correctament a la cadira. 

- Mastegar amb la boca tancada. 

- No parlar amb aliments a la boca. 

- Demanar les coses correctament. 

- Parlar en veu baixa i sense estridències. 

- Vigilar la correcció del comportament general a la taula. 

Art.35. El/la coordinador/a dels/de les monitors/es ha de: 

- Conèixer i acomplir amb la màxima observança el Pla de funcionament del servei de 

menjador aprovat pel Consell Escolar. 

- Coordinar l'equip de monitors/es. 

- Fer d'interlocutor/a entre l'equip i l’empresa. 

- Penjar en un lloc visible la planificació mensual dels menús. 

- Portar el control de l'assistència dels alumnes al menjador, de les autoritzacions 

d'absència, etc. 

- Recollir tota la informació que es consideri adient relativa al menjador i a l'actuació 

dels alumnes usuaris. 

- Mantenir la màxima coordinació amb la Direcció del centre, amb l’AMIPA i amb 

l’empresa de gestió del servei de menjador.  

- Informar la direcció del centre i a l’AMIPA de les incidències o accidents que se 

succeeixin i, en aquest cas, segons la gravetat, curar amb la farmaciola, telefonar a urgències 

sanitàries i seguir les instruccions que li donin o portar la persona accidentada al centre sanitari 

per falta d’ambulància. 

- No fumar ni beure alcohol durant l'horari del servei. 

 

5.5.3.5. ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR. 
 

Art.36. L'espai de menjador es distribuirà per grups d'edat procurant que cada alumne/a tingui 

assignat un lloc fix. 

Art.37. Sempre i quan tingui un contingut educatiu, es podrà nomenar un responsable de cada 

taula que col·laborarà en les tasques d'organització del servei. Aquest responsable serà nomenat de 

manera rotatòria entre els/les alumnes més grans. 
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Art.38. Els/les alumnes més grans usuaris/àries del servei podran crear el seu propi òrgan de 

participació per tal de recollir els suggeriments, les queixes i les opinions del servei de menjador, de 

tal manera que es puguin fer arribar a la Comissió de menjador els seus acords. 

Art.39. S’establiran tres torns: 

1r. A les 12h 30’:  alumnes de parvulari 

2n. A la 1h 30’: alumnes de 1r, 2n, 3r  

3r. A la 2h15’: alumnes de 4t, 5e, 6e  

Els alumnes del SI La Miquela vindran a dinar a les 3. A tal fi es signarà un conveni de 

col·laboració entre l’Amipa del Si La Miquela i l’AMIPA de l’escola. També es signarà un conveni de 

col·laboració entre les direccions del SI La Miquela i l’escola Dr. Sobrequés. 

Aquest horari podrà ser modificat per acord entre el centre i l'empresa per tal d'adequar el 

servei a l'horari del centre i/o al nombre d'usuaris/àries. 

Art.40. El nombre d'alumnes per monitor/a s'atendrà a la distribució següent: 

- Un/a monitor/a per cada 15 alumnes de P3 o fracció superior a 8. 

- Un/a monitor/a per cada 20 alumnes de P4 i P5 o fracció superior a 10. 

- Un/a monitor/a per cada 25 alumnes d’Educació Primària o fracció superior a 10. 

Pel curs actual 2012-2013 el nombre de monitors/monitores serà de 18 que es pot 

augmentar si el nombre d’alumnes augmenta de manera significativa. 

El personal de cuina estarà format per 2 cuineres amb el suport de 3 persones auxiliars de 

cuina i neteja. 

Art. 41. Cada mes l'empresa de gestió del menjador estarà obligada a facilitar els menús a 

totes les famílies usuàries del menjador escolar.  

Art. 42. Com a mínim, hi haurà un menú d'hivern i altre d'estiu, amb lleugeres variacions segons 

els resultats, els productes de temporada, l'acolliment per part dels/de les usuaris/àries, etc., però en 

tot cas es tindrà en compte el següent: 

- L'equilibri  dels  nutrients en el menú diari (proteïnes, lípids, glúcids i aportació vitamínica). 

- Fregits com a màxim dos cops a la setmana. 

- S’utilitzarà, sempre que sigui possible, el forn per substituir els fregits. 

- Verdura o hortalisses cada dia, sigui com a guarnició, salsa o acompanyament al primer 

plat.  

- Un o dos dies a la setmana les postres seran làctiques.  

- A cada  àpat hi haurà amanida i/o fruita fresca com aliment cru. 

- En casos puntuals i justificats se servirà un menús especial als/a les alumnes que no es 

trobin bé. 

- No s’utilitzaran productes elaborats a base de concentrats, ni colorants ni conservants. 
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- Es proporcionarà menú especial a aquells alumnes que tinguin algun tipus d’intolerància o 

al·lèrgia i que hagin aportat un informe mèdic. 

 

5.5.3.6.  ASPECTES ECONÒMICS. 
Art.43. El preu del menú haurà de garantir l'autofinançament del funcionament del menjador, 

tenint en compte que el manteniment de la part de l'edifici immoble de l’escola ocupada pel servei de 

menjador del centre va a càrrec de l'Ajuntament. La resta de despeses aniran a càrrec de l'empresa 

de gestió del servei de menjador. 

 Pel curs escolar 2012- 2013 el preu aprovat pel Consell Escolar és de  5,40 € pels alumnes 

fixos i de 6,10  € pels alumnes eventuals. A l’inici de cada curs escolar, el Consell Escolar aprovarà 

els preus del servei de menjador Escolar, que s’inclouran dins el Pla Anual de Funcionament. 

Art.44. El preu del menú haurà d'incloure necessàriament: 

- Cost dels aliments. 

- Salaris de personal i Seguretat Social. 

- Gestió del cobrament del menú als/a les usuaris/àries. 

- Transport d'aliments. 

- Reposició de vaixella, etc. 

- Assegurança de responsabilitat civil. 

- Manteniment dels estris i els béns mobles de les cuines. 

- Compra  de material lúdic i didàctic per a les activitats del període intel·lectiu no 

dedicat a dinar. 

- Material de neteja. 

Art.45. El preu del menú serà proposat pel l'empresa adjudicatària del servei a la Comissió del 

menjador abans de l'acabament del curs. 

Es podrà aprovar un preu diferent per a comensals fixos i per a comensals esporàdics. 

Art.46. L'empresa adjudicatària del servei cobrarà directament dels/de les usuaris/àries del 

menjador el preu del menú establert. Els comensals que no es trobin al corrent de pagament podran 

perdre el dret a fer ús del servei de menjador mentre no regularitzin la seva situació.  

Art.47. La proposta de preu de l'empresa haurà d'incloure les condicions de pagament pels/per 

les usuaris/àries del servei, els requisits per tornar el cost del servei als comensals fixos que per 

raons justificades no puguin fer-ne ús i la part de el cost del menú que en aquest cas es retorna als/a 

les usuaris/àries. 

Art. 48 L’empresa adjudicatària del Servei de Menjador Escolar descomptarà de el cost del 

menú la quantitat corresponent a l’ajut del Consell Comarcal, en els casos dels alumnes a qui els hagi 

estat concedit. 
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Art.49. Les despeses energètiques de llum i aigua  necessaris per al funcionament de la cuina 

aniran a càrrec de l'Ajuntament. L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels rebuts del gas 

corresponents a la cuina del centre. 

 Annex 1 

5.5.3.7. NORMES DE CONVIVÈNCIA 
1. Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre:  

a. No fer cas de les indicacions que facin els/les monitors/es del menjador. 

b. Els actes d'incorrecció o desconsideració amb el personal de menjador i companys.  

c. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre.  

d. Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra el personal de menjador i 

companys. 

e. L’agressió física o les amenaces contra el personal de menjador o els companys. 

f. El deteriorament causat intencionadament de les dependències del centre, del 

material o dels objectes de l'escola i les pertinences del personal de menjador o dels 

companys. 

g. Els actes injustificats que deteriorin greument el funcionament normal de les activitats 

del menjador escolar. 

h. Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament del servei de 

menjador. 

2. Respectar el projecte educatiu del centre.  

3. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 

centre.  

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

5. Respectar el dret dels altres alumnes.  

6. Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a 

l’apartat 1 són les següents: 

a. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al del personal de 

menjador i companys. 

b. Canvi de taula o de torn que li estava assignat, durant un període no superior a quinze 

dies. 

c. Suspensió del dret d’assistència al menjador per un període no superior a quinze dies. 

d. Suspensió definitiva del dret d’assistència al menjador. 

7. Correspon a la Comissió de Menjador imposar les sancions per les conductes greument 

perjudicials per a la convivència, qualificades de falta. 
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8. Actuació a seguir en cas de conductes contràries a les normes de convivència, que 

puguin derivar en la suspensió del dret d’assistència al menjador, tant temporal com definitiva: 

- L’empresa de gestió del monitoratge lliurarà al/la nen/a un comunicat adreçat als seus 

pares/tutors on se l’informa de la primera falta comesa pel seu/va fill/a. Alhora es trucarà als 

pares/tutors per informar-los. 

- S’informarà a la Comissió de Menjador. 

- En cas d’una segona falta comesa pel/per la mateix/a nen/a, s’enviarà un altre comunicat 

als seus pares/tutors on se l’informarà de la falta i de la possible sanció si això torna a succeir. 

Alhora es trucarà als pares/tutors per informar-los. 

- Els comunicats hauran de ser retornats l’endemà, signats pels pares/tutors. 

- En el cas d’una tercera conducta perjudicial per a la convivència, l’empresa de gestió del 

monitoratge ho notificarà a la Comissió de Menjador, el qual, en el mínim temps possible, decidirà 

quina és la sanció que s’ha d’aplicar. 

- Es comunicarà la decisió de la Comissió als pares/tutors i es farà efectiva l’endemà mateix. 

9. Per la sanció descrita al punt 6.a. es comunicarà als pares/tutors quin és el cost que s’ha 

d’abonar i que disposen d’una setmana per fer-lo efectiu. 

 

10. En el cas de la sanció descrita al punt 6.b es podrà aplicar quan els/les monitors/es 

creguin convenient, comunicant-ho als pares/tutors i a la Comissió de Menjador. 

5.5.3.8. NORMES DE MENJADOR 
1. Entrar en ordre i silenci sense jugar ni córrer pels passadissos.  

2. No entrar a les aules en hores de menjador.  

3. Rentar-se les mans abans de dinar i abans de tornar a classe.  

4. Seure a taula correctament.  

5. No aixecar-se de la cadira fins que els/les monitors/es ho indiquin. 

6. Aixecar el braç quan es necessita alguna cosa.  

7. Parlar sense cridar.  

8. Utilitzar correctament els estris del menjador.  

 

DILIGENCIA: 

El present Pla ha estat aprovat per acord del Consell Escolar del dia  27 de setembre de 2016. 

Aquest Pla Anual s’actualitzarà cada curs escolar. 

 

5.6. DEL TRANSPORT ESCOLAR 
Cal esmentar que des del curs 2012-2013 el Consell Comarcal ha suprimit el transport 
escolar per manca d’assistència i/o disponibilitat de les famílies a fer-ne el copagament. 
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5.7. DISPOSICIONS FINALS 
5.7.1. COMPLIMENT DE LES N.O.F.C.. 
Aquestes N.O.F.C són d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la 

Comunitat Escolar. 

 

5.7.2. CONEIXEMENT GENERAL. PUBLICITAT 
És important que tots els membres de la comunitat Escolar coneguin les presents N.O.F.C., 

per això, una vegada aprovat, caldrà: 

 Entregar un exemplar a cada membre del Consell Escolar, garantint així el seu 

coneixement per a tots els sectors que el constitueixen. 

 Entregar un exemplar a tots els membres del Claustre de Professors/es. 

 Donar-lo a conèixer per mitjà de la plana web de l’escola. 

 Donar-lo a conèixer a la Inspecció Educativa. 

 Donar-lo a conèixer als Serveis Territorials d’Ensenyament. 

Per al coneixement general de tots els pares/mares d’alumnes, s’entregarà un extracte del 

document en matricular-se al Centre. 

 

5.7.3. MODIFICACIONS TIPUS I PROCEDIMENTS 
5.7.3.1. Tipus 
Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del centre (N.O.F.C.), una vegada 

aprovades pel Consell Escolar podran ser rectificades total o parcialment, en aquells aspectes que 

no afectin a normes legals de rang superior. 

 

5.7.3.2. Procediment 
Les propostes de modificació podran ser presentades per qualsevol dels sectors amb 

representació en el Consell Escolar, després de ser estudiades i aprovades per l’assemblea 

respectiva. 

El Consell Escolar,  estudiarà les propostes i les donarà a conéixer, amb el seu informe 

previ, a tots els sectors representants en el Consell Escolar. 

El Consell Escolar en sessió extraordinària i valorant els resultats i opinions de tots els 

sectors, aprovarà o rebutjarà les propostes de modificació. 

Totes les propostes de modificació deuran presentar-se per escrit, així com les esmenes 

corresponents. 

 

                                                                 Bescanó, 28 de setembre de 2017 
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Resolució del director del centre educatiu ESCOLA DR. SOBREQUÉS de 

BESCANÓ, per la qual aproven les Normes d’organització i funcionament del centre 
revisades el setembre de 2017. 

 

 

Com a director/a del centre ESCOLA DR. SOBREQUÉS  de BESCANÓ, i en aplicació de 
les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de 
Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa, d’acord amb la  Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018, i d’acord 
amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió de data 4 d’octubre 
de 2017. 

 

 

RESOLC: 
 

1. Aprovar les Normes d’organització i funcionament del centre revisades el 
setembre de 2017, que s’adjunten a l’annex d’aquesta resolució, per al període 
2017-2019.  
 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a 
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de 
l’Administració educativa. 
 

Bescanó, 4 d’octubre de 2017 

 

 

El/La director/a 

 

 

Ramon Ministral Fita 

 


