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APARTATS DE LA NORMATIVA  2018-2019  A TENIR EN COMPTE 

 
Recordeu que podeu trobar la NORMATIVA DEL CURS 2018-2019 sencera al bloc de  l’escola, 
apartat escola – documentació o bé a la web del Departament. Us hi hem afegit les 
recomanacions i consells de la Inspecció dels Serveis Territorials de Girona. 
 
 
0.-CONCRECIO I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 
 

• L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix a l’article 131 que correspon a la Generalitat de 
Catalunya la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a 
l’educació obligatòria, incloent-hi l’ordenació curricular. 

• L’article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon al Govern 
de la Generalitat de Catalunya establir el currículum per a cadascuna de les etapes i 
ensenyaments del sistema educatiu català, en el marc dels aspectes que garanteixen 
l’assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna 
regulats per les lleis. 

• El Govern determina, en els termes que estableix la legislació vigent, el currículum, que 
inclou les dimensions, les competències bàsiques i els continguts clau propis de cada àmbit, 
els continguts i els criteris d’avaluació de cada àrea i les orientacions metodològiques i 
d’avaluació, sens perjudici de l’autonomia pedagògica que la llei atorga als centres educatius. 

• Aquest Decret estableix l’ordenació i els ensenyaments corresponents a l’educació primària i 
inclou el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, 
d’educació, i la normativa de desplegament. 

• El currículum s'organitza en àmbits que agrupen les àrees de coneixement, que s'han 
d'impartir en cada curs de l'etapa, deixant a opció de les famílies l'àrea de valors socials i 
cívics i l'àrea de religió, que com les altres àrees també han de ser avaluades. 

• El Departament d'Ensenyament posa a la disposició dels centres els documents de 
desenvolupament de les competències pròpies de l'àmbit, les dimensions i les competències 
de cadascuna d'elles. A mesura que es completi el desenvolupament de les altres àrees, 
s'aniran donant a conèixer als centres educatius. Aquests documents es poden consultar a 
l'apartat "Currículum i orientació" al portal XTEC. 

 
 

OBJECTIUS DEL DECRET 
 
L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels objectius establerts amb caràcter general a la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i específicament dels objectius següents: 
a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç de 
prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme 
propi d’una societat democràtica. 
b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball 
en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria, autodisciplina, 
sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 

Generalitat de Catalunya 
Departament d´Ensenyament 
Escola " Dr. Sobrequés" 
Plaça de les Nacions, 8 
17162 Bescanó 
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c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de forma 
positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social. 
d) Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i 
religioses des d’una perspectiva intercultural. 
e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir la 
igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb 
discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, 
sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social. 
f) Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua 
castellana i, si escau, en aranès, per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit. 
g) Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i 
participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu. 
h) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti 
expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes. 
i) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes 
que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i 
estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana. 
j) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment 
de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a altres entorns i 
al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals 
mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables 
per mantenir-lo o introduir elements de millora. 
k) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de 
propostes visuals. 
l) Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges 
adequats a l’edat. 
m) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de 
relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud 
contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena. 
n) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les 
diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament personal i social. 
o) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin 
la prevenció d’accidents de trànsit. 
p) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de 
resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. 
 
Règim lingüístic 
 
1. El règim lingüístic de l’educació primària es regeix pels principis establerts al títol II de la Llei 
d’educació, i per les disposicions reglamentàries de desplegament. 
2. Els centres estableixen en el projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat 
sociolingüística de l’entorn, els criteris per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües i per al 
seu tractament i ús, els criteris per a la implementació d’estratègies orientades a l’adquisició de la 
competència plurilingüe dels alumnes, les mesures per fomentar l’estudi de llengües no curriculars i 
d’altres cultures presents en la  comunitat educativa i els criteris per a l’acollida personalitzada de 
l’alumnat nouvingut. 
3. En acabar l’ensenyament obligatori, el sistema educatiu a Catalunya ha de garantir que tots els 
alumnes, independentment del seu origen lingüístic familiar, tinguin un ple domini de les dues 
llengües oficials i el coneixement de, com a mínim, una llengua estrangera amb l’objectiu que 
assoleixin les competències bàsiques que s’estableixen en el Marc europeu comú de referència per 
a les llengües. Els centres podran oferir opcionalment, la introducció d’una segona llengua 
estrangera. 
4. La implantació d’estratègies educatives d’immersió lingüística s’ha d’ajustar al que estableix la Llei 
d’educació. 
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Àmbits i àrees de coneixement 
 
1. Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l’etapa les àrees de coneixement 
següents: 
a) Àmbit lingüístic 
Àrea de llengua catalana i literatura. 
Àrea de llengua castellana i literatura. 
Àrea de l’aranès (a l’Aran). 
Àrea de primera llengua estrangera. 
b) Àmbit matemàtic 
Àrea de matemàtiques. 
c) Àmbit de coneixement del medi. 
Àrea de coneixement del medi natural. 
Àrea de coneixement del medi social i cultural. 
d) Àmbit artístic 
Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 
e) Àmbit d’educació física 
Àrea d’educació física. 
f) Àmbit d’educació en valors 
Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió. 
2. Els alumnes, en funció de l’elecció dels pares o tutors legals, podran cursar l’àrea de religió o 
l’àrea d’educació en valors socials i cívics de l’àmbit d’educació en valors. 
3. Els centres educatius poden oferir una segona llengua estrangera en el marc del projecte 
lingüístic del centre. 

 
Organització curricular 
 
1. El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter 
complementari, les àrees de coneixement, d’acord amb la normativa bàsica vigent. 
2. Formen part del currículum els elements següents: 
a) Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions: competències 
vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa i que contribueixen a 
l’assoliment de les competències bàsiques. 
b) Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al 
desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions. 
c) Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, 
conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir 
les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts. 
d) Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau 
d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de 
ser el referent per les diferents avaluacions. 
e) Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de 
caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o 
recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la 
diversitat. 
f) Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del procés 
d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment 
de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de l’alumne i contribuir a 
l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació. 
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Competències bàsiques 
 
1. S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en 
contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials 
i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria. 
2. L’adquisició d’una determinada competència se sustenta en experiències d’aprenentatge 
interdisciplinaris en les quals els coneixements i les habilitats interactuen per donar una resposta 
eficient en la tasca que s’executa. 
La competència comporta la integració harmònica de coneixements, habilitats i actituds. 
3. Les competències bàsiques són aquelles que tots els alumnes han d’adquirir en un grau suficient 
en acabar la seva escolarització obligatòria i que li han de permetre poder incorporar-se a la societat 
com a un ciutadà actiu i assegurar els fonaments sobre els quals construirà el seu procés formatiu al 
llarg de la vida. A l’annex 1 es descriuen les competències bàsiques que cal assolir al final de 
l’educació obligatòria. 
Les competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació obligatòria són les següents: 
 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
 

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, 
oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent 
la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en 
diferents contextos socials i culturals. 

 
Competència matemàtica 

 
És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou 
el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de conceptes, procediments, 
dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el 
paper de les matemàtiques en el món actual i emetre judicis i prendre decisions ben 
fonamentades pròpies de ciutadans constructius, compromesos i reflexius. 

 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 
És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que 
s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, 
tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut. Inclou 
també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la 
informació, predir i prendre decisions. 

 
Competència artística i cultural 

 
És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions culturals i 
artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També inclou la 
capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experiències i emocions a través 
de diferents mitjans artístics. 

 
Competència digital 

 
És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en 
què es viu. 
Inclou destreses referides a instruments i aplicacions digitals; al tractament de la informació i 
organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a 
la col·laboració en entorns digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital. 
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Competència social i ciutadana 
 
És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els 
conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la 
ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la 
democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment 
dels drets i obligacions cívics. 

 
Competència d’aprendre a aprendre 

 
És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en 
funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies 
d’aprenentatges. 

 
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

 
És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals 
interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i 
l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar 
projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i 
de treballar en equip. 
Les competències bàsiques es construeixen a partir d’una adequada selecció i combinació de 
continguts curriculars, d’una o diverses àrees, en funció del seu caràcter més o menys 
transversal. Hi ha moltes combinacions de continguts que contribueixen a l’adquisició d’una 
mateixa competència bàsica, tenint en compte que no tots els continguts del currículum tenen 
el mateix impacte potencial amb relació a una competència.  
Cada activitat d’aprenentatge s’ha de programar tenint en compte el contingut o 
continguts que han de ser utilitzats per resoldre un problema o situació que es presenta de 
forma contextualitzada amb l’objectiu d’arribar a un determinat resultat d’aprenentatge. 
Cada centre educatiu, en l’exercici de l’autonomia establerta a la Llei d’educació, ha de definir 
en el projecte educatiu de centre els principis pedagògics que orienten la concreció i el 
desenvolupament del currículum i l’enfocament competencial. 

 
Horaris mínims i globals d’etapa 

 
L’etapa de l’educació primària disposa de 5.250 hores lectives, de les quals, 4.725 són destinades 
al desenvolupament del currículum dels àmbits i àrees de coneixement, i les 525 hores restants 
són destinades a l’esbarjo, què té la consideració d’activitat educativa.  
La distribució de les hores lectives curriculars entre les diferents àrees és competència dels centres i 
ha de garantir la distribució mínima  següent al llarg de l’etapa: 
 
 
Des del curs 2016-2017 hi ha un augment de 70 hores d’Educació Física a tota l’Educació 
Primària que representen 20 minuts més setmanals. Es poden repartir de la manera que 
l’escola decideixi i en els nivells que es decideixi. 
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1.- ACTUACIONS DEL CENTRE EN DIVERSOS SUPÒSITS.  
 

CONVIVÈNCIA ESCOLAR 
 
El Departament d'Ensenyament, en el cas de conflictes greus, posa a disposició dels 
centres els protocols següents, que contenen eines i instruments de prevenció, 
detecció, valoració i intervenció: 

• Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 
• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant de l'assetjament 
• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant del ciberassetjament 
• Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV ( Noves generacions de 

joves) 
• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant de situacions d'odi i de 

discriminació 
• Protocol d'actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i 

d'Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

• Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, assetjament 
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escolar o comissió d'una infracció penal anunciada en les quals estiguin 
implicats menors de catorze anys 
 

Cada centre ha de gestionar les situacions potencialment conflictives tenint en compte 
els criteris pedagògics del seu projecte educatiu i en el marc de la normativa vigent. 
Pot comptar també amb l'assessorament dels professionals dels serveis educatius i, si 
escau, de la Inspecció d'Educació. En casos particularment complexos o que no es 
puguin resoldre pels canals ordinaris, qualsevol membre de la comunitat educativa pot 
adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar del Departament 
d'Ensenyament (al telèfon 935 516 968 i a l'adreça electrònica 
info.ensenyament@gencat.cat), que ofereix assessorament telefònic i també 
presencial en el cas que els serveis territorials ho considerin necessari. 
 

ABSENTISME DE L’ALUMNAT 
 

• Cal la seva previsió al Projecte de Convivència. 
• Si hi ha casos reiterats cal avisar als Serveis Socials. 
• Avisar Direcció quan es detecti algun cas d’absència i/o de 

“campana/absència” de matí o tarda “sospitosa”. 
• Portar control estricte de les faltes d’assistència. Graella al dia 

 
RECOLLIDA DE L’ALUMNAT A LES 12:30  o A LES 16:30 

  
 Retards en la recollida a les 12:30 o a les 16:30 h de la tarda  

• Actuacions a portar a terme , qui el/la guarda , ... 

• Si es de manera reiterada avisar Serveis Socials. 

 Recordeu: 

• Cal tenir clar qui recull els nens d’infantil i C.Inicial a les 16:30 h i què es 
fa si no venen. Llistats d’activitats extraescolars, Bibliojocs, Escola 
Esportiva, Casalet,.... actualitzats i penjats a l’aula. Si no el recullen es 
porta el nen/nena a direcció i si direcció no hi és el tutor/a l’ha de 
guardar fins que el vinguin a buscar. Cal trucar a la família, avisar-los o 
bé avisar els mossos (esperar que vinguin). No es pot quedar el nen/a 
sol ni amb el personal de neteja de l’escola ni amb el conserge. 

 
 Actuacions en cas de problemes entre progenitors Separacions  

• No prendre part i només es pot informar del nen/nena  davant un 
requeriment judicial. 

• Mai s’ha de donar cap informació a advocats ni fer informes que no es 
demanin per via judicial. El jutge ho demana a Direcció i només Direcció 
pot fer un informe. Només s’informa del que es demana sense 
comentari ni observacions personals. EN CASOS DE SEPARACIÓ, 
PROBLEMES CONJUGALS,.... Ni DAVANT DE LA DEMANDA DE LA 
MARE/PARE.  

• QUALSEVOL MARE/PARE POT RECOLLIR ELS NENS/NENES SI NO HI 
HA UN MANAMENT JUDICIAL QUE HO IMPEDEIXI. 
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• TOTS ELS PARES/MARES TENEN DRET A REBRE ELS INFORMES I A 
FER ENTREVISTES SI NO HI HA MANAMENT JUDICIAL QUE ELS HAGI 
RETIRAT LA PÀTRIA POTESTAT I / O IMPEDEIXI. 

•  Les decisions de canvi de centre d'un alumne corresponen a les 
persones que en tinguin atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s'exerceix 
per ambdós progenitors o per un de sol amb el consentiment exprés o tàcit 
de l'altre, i són vàlids els actes que faci un d'ells segons l'ús social i les 
circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors, cal complir el que 
determini el jutge. 

• Els infants més petits (a l’escola E. Infantil i Cicle Inicial) han de ser 
lliurats, a l'hora de la sortida, als pares que en tinguin atribuïda la 
guarda i custòdia o a les persones que en tinguin l'encàrrec. 

• Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris que s'han expressat 
anteriorment, cal demanar el corresponent requeriment judicial. 

 
2.- ACTUACIONS DE LA POLICIA O DE LA DGAIA 

 
En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin en les dependències d'un 
centre educatiu, cal tenir presents els criteris d'actuació següents: 
Si demanen endur-se algun alumne, cal fer el següent: 

• Que s'acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. 
• Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n'ordena l'actuació. 
• Avisar els pares o tutors legals, si l'alumne és menor d'edat, per tal que 

acompanyin el fill. Si no és possible comptar amb els pares o tutors legals, els 
menors han de ser acompanyats pel tutor o per un altre professor. 

Si demanen identificació o dades d'algun alumne, cal fer el següent: 
• Que s'acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. 
• Que la petició s'efectuï amb la motivació deguda, que acrediti la relació amb els 

supòsits exposats, deixant constància de la petició. Es considera admissible un 
requeriment judicial o de la fiscalia i també una ordre o un ofici expedit per la 
mateixa autoritat policial que estigui al càrrec de les actuacions. 

 Sospites probables o de constància de maltractaments a alumnes 
 
En el cas de sospites probables o constància de maltractaments a alumnes, el 
Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres el Protocol d'actuació entre 
els Departament de Benestar Social i Família i d'Ensenyament, de detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i 
adolescent en l'àmbit educatiu. 
 

3.- Atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en les escoles 
 
Quan un pare, mare o del tutor o tutora legal, o el mateix alumne o alumna si és 
major d'edat comunica una identitat de gènere sentida diferent al sexe assignat 
en néixer, i la petició que sigui tractat i anomenat d'acord amb el nom del gènere 
en què s'identifica, el director o directora del centre educatiu -d'acord amb la Llei 
11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia- 
ha de facilitar que el centre educatiu constitueixi un entorn amable perquè 
l'alumne o alumna pugui viure de manera natural la identitat de gènere.  
A fi de garantir l'interès superior de l'infant o adolescent -d'acord amb la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
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l'adolescència- el director o directora del centre educatiu ha de demanar, a les 
famílies que aportin:  
La comunicació signada per les persones que exerceixen la pàtria potestat de 
l'infant o adolescent en què s'informi que l'alumne o alumna sent una identitat de 
gènere diferent al sexe assignat al néixer i en què se sol·liciti que sigui tractat i 
anomenat d'acord amb el nom del gènere amb què s'identifica.  
La família pot aportar l'informe de la Unitat de Gènere del Departament de Salut, 
que acompanya l'infant o adolescent en el procés de transició, on s'especifiqui la 
identitat de gènere sentida per part de l'alumne, així com les orientacions 
oportunes per acompanyar-lo en el seu procés. Aquest informe permetrà, al 
centre, dur a terme una acció coherent i coordinada amb la família i dissenyar 
unes actuacions adequades a la singularitat i necessitats de l'alumne.   
La direcció del centre, en funció de les necessitats detectades, un cop escoltada 
la família, i si escau, amb l'assessorament dels professionals de l'equip 
d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els orientadors de centre, 
ha de valorar les actuacions que cal fer en l'àmbit escolar.   
A títol orientatiu, i amb la finalitat que el centre educatiu constitueixi un entorn 
amable on viure la diversitat d'identitat de gènere, són actuacions possibles:  

� Indicar, a la comunitat escolar del centre, que es dirigeixi a l'alumne o 
alumna pel nom del gènere en què s'identifica.  

� Adequar el nom i el gènere amb el que se sent identificat l'alumne o 
alumna: llistes de classe, informes, carnets i altra documentació de 
caràcter intern o que tingui com a únic destinatari la família o l'alumne o 
alumna.  

� Garantir la llibertat en el vestir, d'acord amb la que l'alumne o alumna se 
senti identificat. 

� Facilitar l'accés als lavabos i als vestuaris que li corresponguin d'acord 
amb la identitat de gènere, buscant sempre la solució més adequada per a 
tots els alumnes.  

� Evitar la realització d'activitats diferenciades per sexe sempre que sigui 
possible.  

� Orientar els professionals dels centres amb el suport, si escau, de l'EAP 
de centre.  

 
És molt important garantir que en el Registre d'alumnes (RALC) i en tota la 
documentació que es generi oficialment (certificats i informes externs, actes 
d'avaluació, actes de qualificacions, expedient acadèmic...), s'identifiqui la 
persona d'acord amb el nom que figuri en el Registre Civil. 
 
Centres que tenen assignat el servei de monitors que donen suport a alumnes 
amb necessitats educatives especials associades a l'autonomia i a la regulació 
de la conducta VETLLADORS 
 
Acollir sistemàticament el monitor o monitora nouvingut afavorint-ne la incorporació a 
la cultura, organització i clima del centre, compartint la línia de treball amb els 
alumnes, ajustant les expectatives i generant confiança mútua. 
Assegurar al monitor el coneixement del pla d'actuació del centre i del seu rol i la seva 
responsabilitat en relació amb aquest, així com el coneixement de les orientacions i les 
pràctiques del centre per fomentar el desenvolupament emocional i social dels 
alumnes i per fer front als conflictes i la conducta inapropiada; i de les funcions i 
responsabilitats pròpies i les dels altres, dins i fora de l'escola, que contribueixen al 
suport de l'alumne. 
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Escoltar amb atenció les expressions i demandes dels alumnes, animar-los a 
comunicar les seves necessitats i idees, i vetllar per incorporar els seus suggeriments 
en les activitats diàries. 
Encoratjar l'alumne a prendre les seves pròpies decisions i a acceptar la 
responsabilitat per les seves accions. 
L'actuació del monitor ha de guiar-se pels acords que estableixi l'equip docent i 
s'acordin amb la família en relació amb els objectius educatius establerts per a 
l'alumne. Aquests acords tenen com a referència el Pla individualitzat de l'alumne, amb 
les orientacions i supervisió del tutor o tutora del grup al qual pertany o del referent 
educatiu assignat pel centre. 
Per garantir que la tasca del monitor s'ajusta a les necessitats de l'alumne i està 
coordinada amb la intervenció educativa global del centre, cal considerar els aspectes 
següents: 
 

� Quant al suport i l'acompanyament dins l'aula, en un primer moment, cal 
treballar per establir un bon vincle entre l'alumne i el monitor: és de 
crucial importància la forma comes presenta i incorpora el monitor a la 
dinàmica del grup classe. El vincle ha de permetre que el monitor sigui 
una persona de referència per a l'alumne, per impulsar la millora de la 
seva autonomia personal i l'autoregulació, a partir de la relació segura 
que estableixin. 

� Dins l'aula, la proximitat del monitor respecte a l'alumne i a la tasca s'ha 
d'ajustar als objectius educatius. Una distància excessivament propera i 
continuada pot crear sensació de control i vigilància alhora que pot 
interferir en el desenvolupament de la iniciativa de l'alumne. L'alumne ha 
de percebre el suport segur i positiu del monitor i la seva disponibilitat 
però no es necessari mantenir-se en contacte constant. 

� En cas de conflictes, es aconsellable establir una rutina que estructuri les 
actuacions del docent i del monitor, precisant, en la mesura del possible, 
els passos a seguir. 

�  
Per promoure el desenvolupament de la confiança mútua i l'autoestima dels alumnes 
és important considerar el següent: 

� Ajudar l'alumne a centrar-se en les regles de classe, expectatives 
personals i les responsabilitats a l'escola i la comunitat en general. 

� Reconèixer els èxits i els esforços en pro de l'autoregulació apropiats a 
l'edat. 

� Animar i donar suport als alumnes de manera que mantinguin l'autonomia 
i l'autoestima. 

 
Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que per completar el 
seu procés educatiu compaginen, de forma temporal, l'assistència al centre 
educatiu amb intervencions terapèutiques 
 
Els monitors poden tenir assignades tasques en l'acompanyament de l'alumne en les 
entrades i les sortides del centre. Per aquest motiu convé tenir present que la 
responsabilitat de la relació amb les famílies és del tutor. 
És competència del tutor comunicar-se amb els pares o tutors legals, en l'acolliment i 
en les reunions relatives als reptes educatius i el progrés del seu fill i conèixer i acordar 
qualsevol comunicació escrita que s'envia a pares. 
Per organitzar la tasca del monitor amb relació a les famílies és important considerar 
que el monitor ha de referir al tutor qualsevol pregunta o preocupació dels pares i ha 
de respectar la confidencialitat. 
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4.- Reclamacions en cas d’accident i/o incident   

• La família ha de presentar llibre de família. 

• Certificat mèdic de lesions, 

• Justificació i avaluació de les despeses ocasionades. 

• altra documentació... 

El director o directora del centre ha d'emetre un informe descriptiu en què es tingui 
en compte la versió dels fets que dona el professor o professora o de la persona 
que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l'alumne en el 
moment de produir-se l'accident (que cal que ratifiqui posteriorment per escrit), i la 
informació verbal o documental de què pugui disposar. Aquest informe l'ha de 
traslladar per via urgent al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat 
de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació. 

La resolució de la reclamació correspon al Departament d'Ensenyament o, a la 
ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació, segons l'article 6.2 dels seus estatuts. 

Si un particular presenta una reclamació patrimonial cal fer els tràmits 
següents:  

El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de sis 
mesos, d'acord amb l'article 91.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i si en aquest termini no es 
dicta una resolució expressa es pot entendre desestimada la sol·licitud 
d'indemnització 

 
Cal informe del/de la mestre/a, monitor/a, que hagi estat present a l’hora de 

d’incident/accident. 

 
5.- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin 
l'exercici professional de personal del centre. 
 
Procediment per incoar un expedient administratiu contradictori, no disciplinari, 
en cas de queixes sobre l'exercici professional de personal docent del centre o 
en supòsits en què es produeixi un rendiment insuficient o manca evident de 
capacitat. 
 
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 al director o 
directora 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 fan referència i sempre a efecte de prova per 
fer les oportunes al·legacions. 
 
Els directors dels centres han de traslladar una còpia de la queixa al professor o 
professora (o treballador afectat) i obtenir informació sobre els fets exposats, 
directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu del centre. 
Quan s'ha obtingut la informació i s'ha escoltat la persona interessada, el director o 
directora 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. En l'escrit cal fer constar l'òrgan al qual poden 
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recórrer si no queden satisfets amb la resolució adoptada. La documentació que s'ha 
generat 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 
qüestionen l'exercici professional de personal del centre ha d'explicitar-se en les 
normes d'organització i funcionament del centre, d'acord amb la Resolució de 24 de 
maig de 2004 (FDAADE 1006, de maig de 2004). 
Quan es produeixin fets susceptibles d'actuacions disciplinàries, d'acord amb la 
normativa vigent, es proposarà la incoació del corresponent expedient disciplinari. 
Si les queixes presentades qüestionen l'exercici professional de docents del 
centre o qualsevol supòsit en què es produeixi un rendiment insuficient que no 
comporti inhibició o una manca evident de capacitat per ocupar el lloc de treball 
o que impedeixi complir les funcions assignades, els directors dels centres han 
de valorar si és procedent proposar al director o directora dels serveis 
territorials o al o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, incoar un 
expedient contradictori, no disciplinari. Si es fa, cal adjuntar-hi tota la 
documentació que motiva la proposta. 
El director o directora dels serveis territorials o el o la gerent del Consorci d'Educació 
de Barcelona, basant-se en l'estudi de la documentació aportada pel director o 
directora del centre i amb l'informe de la Inspecció d'Educació, ha de resoldre la 
incoació de l'expedient o, si escau, l'arxiu de la proposta. En cas d'incoació de 
l'expedient, s'ha de comunicar a la persona interessada i a la Junta de Personal 
Docent i donar tràmit de vista i audiència perquè la persona afectada pugui conèixer 
tota la documentació de l'expedient i presentar per escrit les al·legacions que consideri 
oportunes. 
El director o directora dels serveis territorials o el o la gerent del Consorci d'Educació 
de Barcelona ha d'elaborar una proposta de resolució de l'expedient on ha d'expressar 
les causes en què es fonamenta i, un cop escoltada la Junta de Personal Docent i 
contestades les al·legacions de la persona interessada, l'ha de fer arribar al director o 
directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, que ha dictar la 
resolució de l'expedient. Aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'ha de 
comunicar a la persona interessada i al director o directora dels serveis territorials o, si 
escau, al o a la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè n'emeti la 
resolució de remoció i, si escau, d'exclusió de la borsa de treball del personal interí 
docent. 
Aquest procediment per incoar un expedient administratiu contradictori, no disciplinari, 
al personal docent d'un centre públic substitueix el protocol de l'annex 3 de la 
Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del Departament 
d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments que cal 
seguir en el cas de queixes presentades per alumnes, pares, professors o una altra 
persona interessada que qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic 
del Departament d'Ensenyament. 

 
6.- DOCUMENTS DE GESTIO DEL CENTRE  

• Les NOFC (Normes d’organització i funcionament) . Ja estan elaborades i 
les trobareu penjades a la web de centre. 

• La Programació general anual de centre  PGC: Hi consten totes les 
activitats i organització del centre pel curs escolar (s’aprova al Consell Escolar). 
Establir Indicadors i procediments d’avaluació. 

• Memòria anual que reculli resultats d’avaluació i assoliment del objectius 
previstos a la PGC (s’aprova al Consell Escolar). 
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7.- PERSONAL DOCENT) 

 
 Horari dels Professors  

 
37,5 hores setmanals : 

• 24 hores docència amb alumnes. Els patis són lectius ( de moment) 

• 6 hores d’activitats complementàries al centre (reunions, coordinacions, 
claustre, suplències,...) Si es necessari en aquestes hores es poden 
custodiar alumnes. 

• 7 hores 30‘  no dins del centre necessàriament ni amb horari fix 
(preparació de classes, formació permanent, correccions,...) 

• 3 hores setmanals com a mínim de coincidència de tothom al 
centre... 

 Reduccions de jornada  

• Casos en que es pot sol·licitar reducció de jornada d’hores 
complementàries.. Majors de 55 anys. 

• Obligatorietat d’assistir a totes les reunions dels/ de les mestres que facin 
reducció. 

• Les persones de més de 55 anys poden tenir reducció de 2 hores 
COMPLEMENTÀRIES. Faran 3 hores de permanència al centre. Els 
Claustres, coordinacions de cicle i cursos paral·lels són obligatoris. 

 
 Assignació de matèries i grups al personal docent 

• Correspon al director del centre l'assignació dels professors als diferents 
cicles, cursos i àrees [article 10.1 b) del Decret 155/2010, de la direcció dels 
centres educatius públics]. Aquesta assignació s'ha de fer segons el que 
disposin les normes d'organització i funcionament del centre, tenint en compte 
les especialitats dels docents i ajustant-se al que determinen els articles del 92 
al 99 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'educació. 

• Els especialistes poden fer altres tasques de suport si els queden hores. 

• Quan els especialistes atenen els alumnes d’un grup el tutor/a del grup 
passa a fer tasques de suport en un altre grup. 

• Els especialistes poden anar a E. Infantil, si tenen prou hores. 
 

 Mestres especialistes 
  
La presència de mestres especialistes a l'escola permet a la resta de 

mestres disposar d'hores lectives per potenciar l'atenció a la diversitat i l'acció 
tutorial i aprofundir el treball en aquells aspectes que el centre hagi prioritzat a 
partir de l'anàlisi dels resultats educatius i dels resultats de les proves 
diagnòstiques. 
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Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 
l'educació infantil i l'educació especial, s'han d'assignar preferentment als 
mestres que disposin de l'especialitat corresponent. En la mesura en què 
l'organització del centre ho requereixi, el director o directora pot assignar 
àrees d'especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que 
comprovi que tinguin la titulació, formació o experiència adequades. 

  
Aquesta assignació és efectiva, sens perjudici del dret que té el mestre 

o la mestra de presentar, davant el director o directora del centre, una 
reclamació per escrit contra l'assignació esmentada, en la qual exposi 
raonadament que no es considera prou capacitat per impartir alguna de les 
àrees que se li han assignat, i també té el dret a recórrer davant el director o 
directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant l'òrgan 
competent del Consorci d'Educació contra la resposta escrita, degudament 
motivada, del director o directora en què li confirmi, si escau, l'assignació de 
l'horari. 

  
El director o directora de l'escola ha d'assegurar que els mestres 

especialistes facin prioritàriament les tasques docents pròpies de la seva 
especialitat i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o tutora i 
les pròpies de la condició de mestre o mestra. La presència de mestres 
especialistes ha de permetre una coordinació adequada, el suport tècnic i 
educatiu i l'assessorament als altres membres del claustre, així com 
l'assessorament de les programacions que elaborin els equips de mestres de 
cada cicle, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat. 

 
 Assistència professorat  

• Obligatorietat d’assistència als Claustres, reunions de cicle, i altres 
convocades degudament per direcció. 

• Diferents tipus de permisos. 

• Tenir cura i preveure amb antelació (quan sigui possible , llevat 
d’urgències i causes de força major) absències/permisos per a qüestions 
personals.  

• Cal demanar permís per a cada absència i omplir el corresponent full 
(Documents cicle de la \P del servidor). Recordeu fer servir el nou 
model.  

• Comunicar retards, malalties,... a direcció. 

• Obligatorietat de registre d’absències de mestres. Comunicat 
d’absències al Departament. 

• Substitucions en cas de malaltia i permisos de curta durada (més de 3 
dies). Si la baixa és de més de 3 dies cal fer baixa del metge 

• Necessitat de presentar baixa al Departament quan es cregui que la 
malaltia hagi de durar diversos dies. Ja sabeu que no es cobriran els 
primers 6 dies consecutius a Primària . Els especialistes es 
cobreixen a partir del dia 6. A Infantil des del 1r dia. És per això que 
cal la baixa (I comencen a comptar des de la data de la baixa !!!) i 
només es farà a partir de la 2ª baixa simultània en escoles de més de 20 
mestres com nosaltres. 

APLICATIU D’ABSÈNCIES I IMPUNTUALITATS DE PERSONAL DOCENT (SI 
NO ES JUSTIFICA POT DONAR LLOC A DEDUCCIÓ PROPORCIONAL 
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D’HAVERS). Els 1/3,  substituts i les reduccions de jornada tenen la part 
proporcional d’hores exemptes de deducció d’havers. 

 
Justificació d'absències per motius de salut de durada màxima de tres dies 
consecutius 

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del 
seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s'acreditaran mitjançant 
justificació de presència o document acreditatiu d'atenció mèdica, en la qual ha de 
constar expressament el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les 
dades identificatives del centre o consulta mèdica o del metge dels serveis de 
prevenció Corresponents. El justificant es farà arribar al director del centre el mateix 
dia de la reincorporació al lloc de treball. 

 
Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies 
consecutius 

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies 
consecutius es justificaran mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i 
seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. 

El personal afectat ha d'adreçar, en el termini màxim de tres dies des de la seva 
expedició, els comunicats mèdics de baixa o, si escau, els de confirmació, al centre 
d'adscripció on presta els seus serveis. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la 
durada de la incapacitat temporal; per tant, els comunicats d'alta mèdica es 
presentaran, pel mateix procediment, el dia laborable següent de la seva expedició, és 
a dir, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.  

 
Justificació d'absències per assistència a consulta mèdica 

L'assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball i, en 
els casos en què aquesta circumstància no sigui possible, ha de quedar degudament 
acreditada mitjançant la declaració responsable de la persona interessada, que es 
tramitarà a través del portal ATRI. 

L'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i 
retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant justificant del 
centre o consulta mèdica, en el qual ha de constar expressament el nom i cognoms del 
pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. 

El justificant s'ha de fer arribar al director/a del centre el mateix dia de la consulta si es 
retorna al lloc de treball abans de finalitzar la jornada o, si no és així, el mateix dia de 
reincorporació al lloc de treball. 

 
Efectes retributius de les absències justificades per motius de salut sense 
incapacitat temporal 

Les absències justificades per motius de salut sense incapacitat temporal 
comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres 
primers dies d'absència per incapacitat temporal. 

Això no obstant, no comporten descomptes retributius: 

Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix any natural (o 
les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial), sempre que 
resultin justificades. 
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Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin 
degudament justificades. 

 

8.- ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC  

Responsabilitat d'atendre als correus corporatius  

És obligació i responsabilitat de cada treballador atendre els correus 
corporatius personals (@gencat.cat i @xtec.cat). Cada persona que té un compte 
de correu assignat es configura com a persona usuària d’aquests sistemes i és 
responsable d’aquests recursos assignats i de totes les accions que s’hi duguin a 
terme. RECORDEU QUE TOTES LES INFORMACIONS OFICIALS I DE L’ESCOLA 
S’ENVIEN X CORREU ELECTRÒNIC. 

És també obligatori atendre el correu corporatiu genèric del centre, del 
qual el director o directora n’és el responsable. Aquesta és la bústia que utilitzen els 
serveis centrals i els serveis territorials per adreçar-se institucionalment als centres i 
també la que s’utilitza per trametre els missatges d’avís automàtics generats per 
aplicacions informàtiques que no s'adrecen a la bústia del director o directora. 

 

 
9 .- SEGURETAT I SALUT  
 
    Farmaciola  
 
Què hi ha d’haver? Per a què serveix el contingut de la farmaciola?  
 

Material Utilitat 
Gases estèrils, millor en bosses 
individuals  
 

Per comprimir o cobrir la ferida per 
netejar i cobrir les ferides un cop s’ha 
posat l’antisèptic 

Benes de diferents mides ( de 5 cm, 7 cm i 
10  
cm)  

Per subjectar les gases estèrils que 
cobreixen la ferida neta 

Esparadrap, preferiblement antial·lèrgic Per subjectar les gases o les benes amb 
què es cobreix la ferida 

Caixa de tiretes Per cobrir ferides lleus i poc extenses  
Sabó líquid Per rentar les mans i les ferides lleus  
Sèrum fisiològic Per netejar tota mena de ferides  
Aigua oxigenada Per aturar les hemorràgies  
Termòmetre Per conèixer la intensitat de la febre  
Tisores de punta rodona   
Pinces Per extreure cossos estranys  
Antisèptic d’ús extern: solució aquosa de 
povidona iodada al 10% o clorhexidina . 
No fer servir BETADINE. Millor 
CRISTALMINA. 

Per protegir les ferides un cop estiguin 
ben netes 

Alcohol 70% Per desinfectar el material i per a la pell 
intacta (sense ferides).  

Producte per a les picades Per alleujar la coïssor  
Guants d’un sol ús Per fer servir sempre que realitzem una 

cura 
Paracetamol Per tractar la febre sempre que sigui igual 
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o superior a 38ºC amb l’autorització del 
pare, mare o tutor.  

 
 

 

Situacions d’emergència 
 

Davant d’una situació d’emergència cal : 

• Identificar que efectivament sigui una emergència .Trucar el 112  

• Avisar a la família  

• No deixar sol el nen/a  

• Es consideren situacions d’emergència:  

o Pèrdua de coneixement ( amb la pèrdua del to postural, sense 
resposta a estímuls tàctils o verbals o lentificació de la 
resposta ).  

o Dificultat respiratòria (ennuegament, broncoaspiració, 
obstrucció de les vies respiratòries...)  

o Traumatisme amb fractura oberta 

o Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor 

o Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement ( signes de 
desorientació, desequilibri, atordiment)  

o Epilèpsia/ Convulsió (pèrdua de coneixement i to postural) 

o Reacció al·lèrgica, quan observem en l’Infant 2 o més 
símptomes dels següents:  

a/ urticària  

b/ inflor  

c/ dificultat respiratòria  

d/ mareig  

e/ baixada de to  

o Hemorràgia per ferida ( per vidre, objectes metàl·lics, 
contusió...)  

o Hipertèrmia (més de 41ºC i sovint amb taques a la pell, 
convulsions, dificultat respiratòria)  

o Intoxicació 

o Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució.  

o Trastorn sobtat de conducta ( al·lucinacions, llenguatge 
incoherent, idees delirants, amb molta agressivitat, brot 
psicòtic, conducta asocial, comportament dissociatiu...)  

o Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de 
visió.  

 
Atenció als alumnes amb malalties cròniques 
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Amb la finalitat de garantir l'escolarització plena dels alumnes amb malalties cròniques, 
el director o directora del centre públic, com a responsable del funcionament del centre 
i cap de tot el personal, ha d'elaborar un pla personalitzat d'atenció de l'alumne, per 
atendre les seves necessitats. 
Cal que la família aporti al centre la documentació següent: 

• Informe mèdic on s'especifiqui la descripció de les actuacions en cas 
d'emergència, es detallin les necessitats i les atencions que calen a 
l'alumne o alumna i hi consti els telèfons dels referents sanitaris. 

• Autorització signada on s'autoritzi els docents del centre educatiu per 
administrar la medicació corresponent, si escau. 

Quan calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l'informe 
mèdic i al pla personalitzat d'atenció de l'alumne, el director o directora del centre es 
pot posar en contacte amb el centre d'atenció primària (CAP), el qual facilitarà 
l'ensinistrament oportú.  
En el cas d'alumnes amb diabetis, RECORDEU QUE A L’ESCOLA EN TENIM, els 
centres educatius han de seguir el "Model d'atenció dels infants amb diabetis en 
l'àmbit escolar", El trobareu a l’apartat de documents de la plana de l’escola  
 
Administració de medicaments  
 

Cal portar recepta o informe del metge amb el nom de l’alumne, pauta del 
medicament. Autorització de la família on demani i autoritzi la seva administració 
al personal de l’escola, sempre que sigui imprescindible la seva administració 
dins l’horari escolar. 

El model està a la plana de l’escola i als documents de cicle de la \P. 

 
Al·lèrgies 

• Tenir el registre d’al·lèrgies penjat a la l’aula. RECORDEU CODI QR 
ENGANXAT A LA TAULA DEL MESTRE I A TOTES LES TAULES DE 
PROFESSORAT. 

• Evitar qualsevol situació de risc pels alumnes.  

• ANAR AMB MOLT DE COMPTE I PREVISIÓ.  

• FER EL MÀXIM POSSIBLE PER EVITAR QUALSEVOL ACCIDENT I/O 
INCIDENT. 

• AVISAR TOTS ELS MESTRES QUE INTERVENEN A L’AULA DELS 
NENS/NENES AMB AL·LÈRGIES O SITUACIONS PERSONALS QUE CAL 
SABER (DIABETIS,...ATACS,...) 

• TENIR A L’ABAST EL MEDICAMENT PERSONAL I LA 
CORRESPONENT AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA ( DIABETIS),... 
Revisar que la medicació no estigui caducada. 

• DEMANAR INFORMACIÓ A LA FAMÍLIA SEMPRE QUE CALGUI. 

• DEMANAR CERTIFICAT METGE ACTUALITZAT EN EL CAS 
D’AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES. TAMBÉ EL NECESSITARAN PER FER 
ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR. 

 
A CADA AULA HI HA D’HAVER EL LLISTAT AMB LES AL·LÈRGIES DELS 
ALUMNES. RECORDEU CARTOLINA DE COLOR VERMELL. RECORDEU QUE 
CAL POSAR-HI FOTO 
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Manipulació d’aliments 

• L’elaboració d’aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els 
professors, com a activitat de la programació anual aprovada pel consell escolar, 
s’ha de fer tenint en compte les normes bàsiques d’higiene alimentària establertes 
per l’agència Catalana de Seguretat Alimentària a "Quatre normes per preparar 
aliments segurs". 

• En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas 
d’alumnes amb al·lèrgies, només es poden usar materials i aliments que no 
continguin els al·lergògens que cal evitar. Es pot consultar la publicació 
"Al·lèrgies alimentàries i al làtex. Guia per a l’escola 

 
Pla d’emergència 

• Cal revisar a nivell de cicle , en començar el curs escolar els punts de 
trobada, per on s’ha de sortir, les persones que faran d’escombra a cada 
pis,... 

• Es revisarà el Pla d’Emergència de l’escola amb la coordinadora de riscos i 
es farà arribar a tothom per escrit durant el primer mes del curs 2017-2018. 

• Les coordinadores han d’explicar a tot el professorat del cicle què cal fer. 
Revisar informacions que hi ha penjades a cada aula. ACTUALITZAR SI 
S’ESCAU. LA COORDINADORA DE RISCOS LABORALS HO FARÀ ABANS 
DE COMENÇAR EL CURS ESCOLAR AMB ELS ALUMNES. 

• Explicar mesures als nens/nenes, especialment als que canvien d’edifici-
aula.  

• Simulacre en el 1r trimestre. Actualització del Pla d’Emergència 

 

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, ÚS D’IMATGES, PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I INTERNET.  

Introducció 

 L'accés de tots els centres educatius a Internet i l'ús de les tecnologies per a 
l'aprenentatge i el coneixement faciliten que molts centres disposin de web i de 
mitjans de reproducció digitals mitjançant els quals l'activitat educativa va més enllà 
dels estrictes límits físics de les aules i es pot compartir amb les famílies, l'entorn i 
les comunitats d'aprenentatge d'arreu. En conseqüència, són presents a la xarxa la 
imatge o altres dades que poden identificar els alumnes. 

Per publicar o usar imatges, dades personals o materials la propietat 
intel•lectual dels quals recau en els alumnes i professors cal disposar de la 
corresponent autorització signada. En el cas dels menors de 14 anys, es 
requereix sempre el consentiment dels pares o tutors. 

 L'autorització ha d'especificar de la manera més concisa possible el següent: 

 
� La finalitat a què es destinaran les dades, imatges/veu o materials.  
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� La durada de l'autorització (període de validesa): es recomana 
renovar les autoritzacions cada curs escolar o en funció del període de validesa que 
determini el centre, que ha de constar al formulari d’autorització.  

� El mitjà de difusió: cal especificar explícitament els mitjans de difusió o 
entorns on es publicaran les dades i les finalitats concretes de la difusió (anuari del 
centre, web, intranet, web del Departament d’Ensenyament, publicacions, fires, 
jornades, exposicions, televisió local, etc.).  

� El tipus d'accés: cal especificar si l’accés a les dades serà restringit, 
mitjançant credencials (usuari i contrasenya o mecanismes similars) a les persones 
que formen part de la comunitat educativa d’acord amb el seu perfil, o bé seran 
accessibles sense restriccions a través d’Internet. 

 Aquesta informació s'ha d'expressar en un llenguatge fàcilment comprensible. 

Cal recordar que la imatge i la veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu 
tractament ha de complir la normativa vigent en aquesta matèria. 

Amb aquesta finalitat s'ofereix el model "Autorització relativa als alumnes menors de 14 
anys: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que 
elaboren", que els centres han de demanar al pare, a la mare o als tutors legals de 
l'alumne que l’emplenin i el signin. 

Correspon al centre adaptar els models d’autorització o de consentiment del 
Departament: hi ha d’incloure de manera adequada l’especificitat i articular els 
procediments que garanteixen que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat del menor 
i l'autenticitat del consentiment prestat, si escau, pels pares, tutors o representants 
legals. 

Els consentiments o autoritzacions atorgats poden ser revocats en qualsevol moment 
pel titular de les dades o pel seu representant legal. El centre ha de cessar en el 
tractament de les dades en el termini màxim de deu dies comptats des de la recepció 
de la revocació del consentiment. 

 
 RESUM Publicació d’imatges 

• Especificar ben clar a què es destinaran les imatges. 

• No es pot sortir a la “tele” sense autorització específica.  

• Autorització per publicar treballs dels alumnes a webs de centre, La 
Volada, blocs, Pilastra,...CONCURSOS. No es poden publicar textos 
de l’alumnat sense autorització enlloc. Només es poden posar 
inicials i curs, si hi ha autorització.  

• Es renovaran / actualitzaran les autoritzacions d’imatges i textos que 
té l’escola.  

• LES FAMÍLIES NO PODEN FER FOTOS DINS DEL RECINTE 
ESCOLAR. CAL INFORMAR-NE EN LES REUNIONS D’INICI DE 
CURS. ES POSARAN RÈTOLS A LES ENTRADES DE L’ESCOLA. 
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES VIGENT DES DEL 25 DE MAIG DE 
2018. 

 
 
11.- ORGANITZACIÓ DEL TEMPS ESCOLAR) 
 

• Es considera l’esbarjo com a temps lectiu. 
• Cal tenir establert el marge horari màxim d’entrada dels alumnes al centre. 
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• Les activitats extraescolars no poden interferir en el SEP. Escola de Música 
del Gironès tampoc.  

• El SEP és obligatori per a l’alumnat. També ho és el d’altes capacitats. Se 
n’informarà les famílies segons el model oficial (demanar-lo a en Jesús).  

• Es pot donar d’alta o de baixa l’alumnat del SEP en acabar un trimestre i en 
començar el proper. Sempre se n’ha d’informar la Cap d’Estudis en les 
sessions d’avaluació. També se n’ha d’informar la família. 

 
12.-SUPÒSITS D’ABSÈNCIA DE PROFESSORAT/SUBSTITUCIONS 
 

• Cal tenir organitzat com es cobriran les substitucions de curta 
durada. 

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

b) Després els mestre que faci SEP i tingui 
SEP/SUPLÈNCIA al seu horari 

c) Després els desdoblaments 

d) Després s’ajunten grups 

e) Després es reparteixen nens 

f) Després es fa “com es pugui”.... 
 

• Si es necessari es poden modificar horaris des de direcció. També es 
poden modificar les hores lectives.  
 
RECORDEU QUE CAL MIRAR LA PISSARRA DE SECRETARIA CADA 
DIA PER SI TENIM ALGUNA SUBSTITUCIÓ ADJUDICADA. 

 
Material preparat per a substitucions de curta durada  

 

• Cal que cada tutor /especialista en cas d’absència i/o baixa de curta durada  i 
per garantir l'atenció educativa adequada dels alumnes : 

• Disposi de material didàctic estandarditzat per àrees i nivells consistent en 
activitats que els alumnes hagin de realitzar en cas d'absència del mestre. 
Posteriorment, el material lliurat als alumnes es farà arribar al mestre absent per 
tal que el tingui en compte en el procés d'avaluació de l'alumne. 

• Cada mestre ha d'elaborar material complementari de reforç o d'ampliació de 
les matèries que imparteix en cadascun dels cursos. 
 
 

13.- HORARIS  
 

• Els horaris han de: 
 

- preveure el temps necessari per a la coordinació didàctica, per a la 
coordinació dels equips docents i per a l'atenció tutorial d'alumnes i les seves famílies, 
d'acord amb les característiques dels ensenyaments i etapes, 

 
- garantir que en cada període de classe i durant el temps de 

descans o d'esbarjo hi hagi el personal de guàrdia necessari per assegurar una 
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correcta atenció als alumnes segons les característiques físiques i d'ocupació del 
centre, 

 
- atendre altres aspectes relacionats amb la gestió i la coordinació 

que l'equip directiu prioritzi, com la tutoria de la formació en centres de treball i estades 
en empreses, el manteniment de laboratoris, d'aules de tecnologia i aules específiques 
i la coordinació, si escau, de programes d'innovació que desenvolupi el centre. 

 
• En l'horari dels docents cal respectar un mínim d'una hora d'interrupció al 
migdia per a les jornades en què es faci l'horari partit. 
 

Durant tot l'horari DE CLASSES  hi ha d'haver present un membre de l'equip 
directiu, llevat de les activitats degudament autoritzades que s'emmarquen en 
l'ús social del centre i fora de l'horari escolar. Excepcionalment es pot delegar 
aquesta presència en un òrgan unipersonal de coordinació 
 
 
14.- ACTIVITATS FORA DEL RECINTE ESCOLAR  

 
RATIOS SORTIDES 1 DIA 

e. Infantil 10/1 

C. inicial i mitjà 15/1 

C. superior 20/1 

RATIOS SORTIDES MÉS D’UN  DIA 
e. Infantil  8/1 

C. inicial i mitjà 12/1 

C. superior 18/1 

 
Autorització de sortides per a cadascuna de les sortides quan hi hagi 
transport. 

• Autorització comuna per a totes les sortides sense transport. Es continua 
el sistema de pagament a La Caixa. Comunicació a en Jesús i a en 
Narcís amb prou antelació de les sortides i l’import de la sortida. 

 
Cada tutor/a ha de controlar que tots els alumnes hagin pagat i PORTAR ELS 
FULLS DEL CAIXER A EN NARCÍS. Preferentment s’ha de fer al caixer i només 
en cas excepcional es pot fer a secretaria. 
 
15.-  ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ  

 
DEDICACIÓ HORÀRIA DELS ÒRGANS UNIPERSONALS  

 
• En el còmput de plantilles, disposen del nombre global d'hores lectives 
dedicades a la gestió que s'indica a continuació: 
 

 1 línia 2 línies 3 línies 
Òrgans unipersonals de 

direcció 25 h 35 h 41 h 

 
• En el còmput de plantilles, disposen del nombre global d'hores lectives 
dedicades a la gestió que s'indica a continuació: 
 

 1 línia 2 línies 3 línies 
Òrgans unipersonals de 

coordinació 10 h 15 h     15 h 
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El director o directora del centre, en l'exercici de les seves funcions, i un 
cop ateses les necessitats d'atenció als alumnes, ha de fer l'assignació lectiva a 
cada òrgan unipersonal de direcció i de coordinació, en aplicació dels criteris 
recollits a les normes d'organització i funcionament, per donar resposta a les 
necessitats de l'estructura organitzativa definida en el projecte educatiu de centre. 
 
L'assignació de responsabilitats de coordinació en els centres educatius, mentre 
no s'adopti l'acord previst a la disposició transitòria setena del Decret 102/2010, 
ha d'estar orientada a garantir el següent: 
  

� El desenvolupament del projecte educatiu del centre i de la programació 
general anual.  

� La coherència dels enfocaments metodològics, de les concrecions i 
programacions curriculars i materials didàctics. La qualitat en els 
procediments i els criteris d'avaluació.  

� El treball en equip dels docents i de la resta de personal de la comunitat 
escolar i educativa.  

� L'acció tutorial grupal i individual, amb els alumnes, les famílies i l'entorn 
en coherència, quan escaigui, amb la carta de compromís educatiu.  

� El suport als docents de nova incorporació. L'ús eficient dels recursos, 
les instal·lacions, les aules i els materials específics.  

� La transició correcta entre etapes educatives prèvies i posteriors als 
ensenyaments que s'imparteixen al centre. 

  
També han d'assegurar la col·laboració dels docents de les respectives 
especialitats amb l'equip directiu del centre en l'elaboració, seguiment i 
avaluació de projectes específics que hi són relacionats o els projectes 
interdisciplinaris i, quan escaigui, en l'avaluació dels docents . 
 

 
Òrgans unipersonals de coordinació 
 
 

En tots els centres amb 10 o més mestres es nomenaran els càrrecs de coordinació 
següents: 
 

- 4 COORDINADORS/ES DE CICLE: infantil, inicial, mitjà i superior. 
- Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social 
- Coordinador de riscos laborals 
- Coordinador d'informàtica 

 
16.- PERSONAL ADMINISTRATIU I TEI  
 
La jornada ordinària del personal tècnic especialista en educació infantil és de 37 
hores i 30 minuts setmanals i s'han de desenvolupar 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, nivell i claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de 
materials, etc.); 
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• 5 hores de col·laboració en l'acollida dels alumnes del primer curs del 
segon cicle de l'educació infantil a l'inici i a la finalització de la jornada 
escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les 
actituds personals en el temps de migdia;  

• 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 o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del 
pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d'aquests 

professionals en el primer curs del segon cicle de l'educació infantil. El pla de treball dels 
tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general 

anual dels centres. 

 
17.- CONCRECIO I DESENVOLUPAMENT DEL CURRICULUM DE L’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
Recursos i orientacions al web Currículum i organització > Ensenyaments > 
Educació Infantil > Orientacions i a Educació Primària > Orientacions. 
 

• Recursos i orientacions al web Currículum i organització > Àmbits > 
Competències > Competències Bàsiques. 

• L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura s’ha de garantir al 2n cicle d’E. Infantil 
i a Primària. Cal concretar i coordinar la metodologia d’aprenentatge de lectura i 
escriptura. 

• Cal potenciar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Millora de resultats. 
Actualment no ens funciona prou bé a Primària.  

• Potenciar la coherència metodològica i didàctica en l’aprenentatge de la 
lectura i l’escriptura. 

• Hi ha d’haver 30 minuts diaris destinats a la lectura a Primària: silenciosa, 
en veu alta i com a modelatge ( lectura del/ de la mestre/a) 

 
 
18.- AVALUACIÓ I PROMÓCIÓ DELS ALUMNES  
 

• Cal concretar al Projecte Educatiu els criteris generals d’avaluació i els que 
s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges i per decidir si l’alumne/a passa de 
curs no. 

• Aquests criteris han de ser públics i se n’ha d’informar les famílies. CAL 
POTENCIAR-HO, FER-HO PÚBLIC I INFORMAR-NE PUNTUALMENT A LES 
FAMÍLIES A FI D’EVITAR PROBLEMES, RECLAMACIONS, DISGUSTOS... 

• ALS INFORMES ESCOLARS S’HA DE FER REFERÈNCIA A 
L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. RECORDEU QUE JA 
HO TENIM ALS NOUS INFORMES. 

• ES PROVABLE QUE PROPERAMENT S’HAGI DE FER A CADA NIVELL- 

• Recordeu que en el  cas dels alumnes que acaben el cicle inicial sense 
haver assolit les competències bàsiques en lectura i escriptura, 
necessàries per a la seva participació en les activitats habituals del cicle 
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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. 

• Els alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius mínims 
hauran de tenir activitats de reforç al proper cicle. 

• Si no s’assoleix es pot decidir la repetició de curs en qualsevol dels cicles. La 
comissió d’avaluació ho decideix i n’informa les famílies ( article 6.4 de l’ordre 
EDU/296/2008). Continua vigent que cal escoltar l’opinió de les famílies. 

 

• Als informes cal fer recomanacions que ajudin a l’alumne/a a superar les 
mancances i també hi ha d’haver consells a les famílies.. 

 
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. MALAURADEMENT ENCARA FA REFERÈNCIA A LA OPINIÓ DE LA 
FAMÍLIA... 

 
 

Comissió d’avaluació 
 
4.1 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, composta per l’equip docent de 
cicle, està presidida pel cap o la cap d’estudis o per qui, a aquests efectes, n’exerceixi 
les funcions. Un tutor o tutora del cicle ha d’actuar com a secretari o secretària de la 
sessió i estendrà un acta. 
 
4.2 En aquestes sessions d’avaluació s’ha d’analitzar col·lectivament l’evolució 
dels aprenentatges de cada alumne/a i s’han d’establir les mesures d’adequació i 
reforç, la modificació d’estratègies, així com els ajustaments de programació 
que convinguin per a les activitats educatives del cicle. En l’avaluació dels 
aprenentatges de l’alumnat, l’equip docent de cicle ha d’adoptar les decisions per 
consens. En cas que no s’hi arribi, s’ha de fer per majoria. 
 
4.3 Després de cada sessió de la comissió d’avaluació, el tutor o la tutora n’ha 
d’informar per escrit els pares, les mares o els representants legals de l’alumne/a. 
 
L’informe ha de reflectir els resultats obtinguts en l’avaluació en relació amb 
les àrees del currículum, LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES i la valoració del 
procés d’aprenentatge de l’alumne/a, els aspectes personals i evolutius que es 
consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç que 
s’hagin pogut adoptar o les que s’ha previst adoptar. 
 
4.4 En la darrera sessió d’avaluació, 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 curs es decidirà si ha de romandre un any 
més en el curs o no. En aquest darrer cas, cal explicitar quines són les 
actuacions pertinents en el curs següent per assolir els objectius esmentats. 
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4.5 L’equip docent de cicle podrà decidir d’incorporar a les sessions d’avaluació els 
altres professionals que també hagin intervingut en el procés educatiu de l’alumnat 
 

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació primària. CURRICULUM DE PRIMÀRIA  

 
Article 16 
 
Promoció.  
 
1. En finalitzar cada curs l’equip docent del grup prendrà les decisions oportunes 
sobre la promoció de cada alumne. Es tindrà en compte el criteri de l’equip docent 
del cicle corresponent i , de manera fonamental, la del mestre tutor de l’alumne. 
 
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. 
  
Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada al segon cicle d'educació 
infantil i una vegada al llarg de l'etapa de primària, o dues en el cas dels alumnes 
amb necessitats específiques de suport educatiu; en aquests casos cal valorar 
el procés d'assoliment de les competències bàsiques i les repercussions 
positives i negatives previsibles que pugui tenir la decisió, així com l'opinió dels 
pares o tutors legals. Els alumnes amb altes capacitats intel•lectuals poden 
flexibilitzar la permanència en un nivell en tota l'etapa quan el ritme personal 
d'aprenentatge i el grau de maduresa adequat així ho aconsellin. 
 
2. Cada alumne accedirà al curs següent sempre que 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. 
 
3. Quan no es compleixin aquestes condicions, l’alumne ha de romandre un any 
més en el mateix curs. 
Aquesta decisió es podrà adoptar una sola vegada al llarg de l’educació primària i 
els centres establiran mesures específiques de seguiment, sens perjudici del que 
estableix l’apartat següent. 
 
4. Els alumnes amb necessitats educatives especials podran ampliar la seva 
permanència en l’etapa de l’educació primària fins a dos cursos, sempre que això 
afavoreixi la seva integració socioeducativa i l’evolució dels seus aprenentatges. 
 
5. L’alumnat nouvingut que presenti un desfasament de més de dos anys en el 
seu nivell d’assoliment de les competències es pot escolaritzar en un curs 
inferior al que li correspondria per edat. 
 
6. Els alumnes amb altes capacitats poden flexibilitzar la permanència en un 
curs o en tota l’etapa. Aquesta mesura es concretarà en un pla individualitzat. 
 
7. En finalitzar l’etapa, l’equip docent avaluarà el grau d’assoliment de les 
competències bàsiques pròpies dels àmbits i el grau de maduresa adequat de 
l’alumne i ho farà constar en l’informe d’avaluació. 
 
8. S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’han assolit els objectius de 
l’etapa, un nivell satisfactori en les competències bàsiques pròpies de cada 
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àmbit i un grau de maduresa adequat. S’hi accedirà, així mateix, sempre que els 
aprenentatges no assolits no impedeixin seguir amb aprofitament la nova etapa, 
en la qual l’alumne rebrà els ajuts i suport corresponent. Quan no es compleixin les 
condicions suara esmentades, es podrà accedir a l’etapa següent si s’han adoptat les 
mesures previstes en els apartats 3 i 4 anteriors. 
 
9. El centre informarà periòdicament els pares o tutors legals sobre el progrés 
educatiu de l’alumne i dels seus resultats respecte als criteris d’avaluació de les 
diferents àrees. 
 
10. El Departament d’Ensenyament ordena i desplega l’avaluació dels ensenyaments 
de l’educació primària i els documents oficials. 
 
CAL INFORMAR CLARAMENT LES FAMÍLIES DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ A 
SEGUIR A CADA NIVELL/CICLE I DE LA NOVA NORMATIVA APLICABLE EN EL 
CAS D’ALUMNES QUE NO ASSOLEIXEN ELS MÍNIMS DE CURS/CICLE 
ESTABLERTS. 
AQUESTS MÍNIMS HAN DE SER PÚBLICS. 
 
 
19.- ACTIVITATS DE REFORÇ A L’ESTIU  
 

• Els alumnes de 6è que no superin llengües o mates han de realitzar activitats 
de reforç a l’estiu. 

• Aquestes activitats les han de preparar els tutors i els alumnes les han de 
presentar a d’institut. 

• Cal donar a d’institut còpia dels deures i el llistat dels alumnes que han de fer 
deures. 

 
• Recordeu que vam decidir donar activitats de reforç/o ampliació a tots els 

nivells i que aquestes es pengen a la web /bloc de l’escola. 
 
 
 
20.- PROVES  AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA A 2N I COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6È 
 

Avaluació diagnòstica a finals de cicle inicial 
 
• Amb l'objectiu de proporcionar eines als centres per a l'exercici de la seva 
autonomia pedagògica, el Departament d'Ensenyament ha elaborat activitats 
d'avaluació diagnòstica per els alumnes de final de cicle inicial. 
• Aquestes activitats diagnòstiques tenen un format globalitzador que integra tots 
elsàmbits a avaluar i que s'emmarca en el context de la realitat propera dels alumnes. 
Esplantegen activitats individuals i de grup i s'hi 'inclouen diferents 
instrumentsd'avaluació. 
• Del 13 al 31 de maig de 2019, el Departament ha previst dur a terme les 
activitats diagnòstiques en una mostra representativa de centres de diferents 
tipologies, prèviament seleccionats. Aquestes activitats aportaran informació sobre 
el procés d'assoliment de les competències dels alumnes de cicle inicial. 
• Les activitats diagnòstiques, les guies d'aplicació i reflexió corresponents i els 
resultats globals de la mostra estaran a disposició de tots els centres educatius i 
serviran de referent per a la resta de centres que vulguin aplicar les activitats. 
 



Apartats destacats de la normativa de centres 2018-2019 

 

 

29 

• Les proves d’avaluació diagnòstica de finals de cicle inicial tindran lloc entre 

el 13 i el 31 de maig de 2019. 

• No es pot programar cap activitats pels alumnes de 3r durant aquesta 

quinzena de maig. 

 
Competències bàsiques de 6è 

 
• Les proves de competències bàsiques de 6è tindran lloc el  7,8 i 9 DE MAIG 

de 2019. 

• No es pot programar cap activitat pels alumnes de 6è durant aquesta 

setmana. 

• Recordeu l’estructura de les proves del curs passat. 

o Desaparició del dictat. L’expressió escrita es valorarà només 

amb el text d’expressió proposat. 

o Incorporació d’un prova oral...  

o Incorporació de l’àmbit de medi natural i social. 

 
21.- ÀMBIT LINGÜÍSTIC. IMPULS DE LA LECTURA  
 

• Cal que els centres considerin que la lectura en un centre educatiu inclou: 
 

o Saber llegir. 
o Llegir per aprendre.  
o Gust per llegir.  

 

• Començar a plantejar l’establiment del portafolis de lectura 

• Cal que els centres garanteixin a l’alumne el procés d’aprenentatge de la 
llengua, la lectura i 

l’escriptura al llarg del segon cicle d’educació infantil i de l’etapa d’educació primària. 

• L’equip directiu del centre ha d’assegurar la coherència metodològica i 
didàctica que utilitza el centre per a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. S’han 
d’establir acords, a l’educació infantil i al cicle inicial de primària, pel que fa a la 
planificació de les activitats de lectura, a l’ensenyament de la comprensió lectora, al 
procés d’aprenentatge de la lectura 

 
22.- APRENENTATGE DE LA LECTURA I ESCRIPTURA  
 
Al portal XTEC, a l'apartat Currículum i orientació > Educació primària, hi ha un 
recull de recursos i materials relatius als processos aprenentatge de la lectura i 
l'escriptura. 
 
"Ara escric" 
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Com a continuació de l'estratègia d'Impuls de la lectura, el Departament 
d'Ensenyament posa en marxa el programa "Ara escric". Aquest programa té per 
objectiu global millorar els resultats educatius dels alumnes en expressió escrita, 
promovent l'ensenyament explícit de les estratègies i habilitats d'escriptura en entorns 
tan analògics com digitals. Així mateix, pretén compartir la definició de criteris per 
analitzar i millorar activitats d'escriptura i l'aplicació dels coneixements i les habilitats 
adquirides a l'aula. 
El programa "Ara escric" vol aprofundir en els elements clau de l'aprenentatge de 
l'escriptura, oferir elements per a la coordinació entre les diferents llengües i les 
diferents etapes educatives i compartir amb els professors dels centres els temes que 
s'estructuren a partir dels continguts següents: 
 

• Aprenentatge inicial de l'escriptura 
• Funcionalitat de l'escriptura 
• Procés de composició d'un text 
• Les propietats textuals i la reflexió sobre la llengua 
• L'escriptura a les àrees 
• L'escriptura creativa i literària 
• Orientacions per a la coordinació, la planificació i l'avaluació de 

l'escriptura en les llengües que s'ensenyen al centre i en les diferents 
àrees curriculars. 

 
En una primera fase del programa, el curs 2015-2016, es va preveure  difondre 
aquests continguts a través d’un cicle de conferències. El programa disposa també 
d'una pàgina web de referència al web de la XTEC. 
 
El programa ara ESCRIC es proposa facilitar la millora dels resultats de la 
competència escrita dels alumnes mitjançant processos de reflexió per part dels 
docents del centre, orientats a la millora de la fonamentació i la coherència, conceptual 
i metodològica, de la didàctica de l’escriptura. Es planteja per assolir els objectius 
següents: 
  

� Valorar l'escriptura com a eina de construcció de coneixement i 
d'aprenentatge.  

� Reconèixer l'escriptura com a estratègia transversal per millorar el 
rendiment escolar a totes les àrees curriculars.  

� Identificar el valor de la competència escrita per iniciar el recorregut cap a 
la participació en els diversos àmbits socials al llarg de la vida.  

� Fomentar l'hàbit de l'escriptura personal i del plaer d'escriure per gaudir i 
créixer. 

  
Podeu trobar més informació sobre aquest programa a la XTEC 
 
23.- COORDINACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA  
 

• Coordinació i criteris d’actuació conjunts entre escola i IES La Miquel·la 
• Seguiment del procés d’adaptació dels alumnes a 1r d’eco 
 
Cal donar a L’INSTITUT LA MIQUELA de Bescanó 
 

a) Informe de Fi d’Etapa ( el fa Esfer@) 

b) Resultats de Competències Bàsiques a 6è 

c) Endegar Projectes comuns escola SI La Miquela.... 
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d) Entregar al SI les tasques de “deures” i els noms dels nens que els 
han de fer. 

 
Coordinació seguida amb l’INSTITUT LA MIQUELA 
 
 
24.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

 

• Potenciar l’acció tutorial. 

• Potenciar l’atenció a la diversitat. 

• Continuar amb el SEP (suport escolar personalitzat). Recordeu que oferim 2 
sessions de ½ hora a tots els alumnes de P-4, P-5 ( dins l’horari lectiu) i de 
Primària (fora de l’horari lectiu de 12:30 h a 13 h). 

• Recordeu SEP altes capacitats a Cicle Inicial, Mitjà i Superior. 

 

• Al SEP cal potenciar l’aprenentatge de la comprensió i l’expressió oral i 
escrita, l’adquisició d’habilitats matemàtiques, llengua estrangera, atenció 
a la diversitat de ritmes d’aprenentatges dels alumnes,... 

• 25% de les hores de suport destinades al SEP ( dins i fora de l’aula) 

 

• Potenciar atenció alumnes amb NEE. 

• Escolarització compartida : casos 4t (Paula)  

• Atenció als alumnes nouvinguts. 

• Tenir present què ha de fer el/la mestre/a d’EE. Quins casos són d’EE i quins 
casos són de reforç/ suport... Prioritzar els casos que ha d’atendre la mestra 
d’E.Especial i la mestra d’Audició i Llenguatge. 
 

 Plans individualitzats (P.I.) 
 

• Cal tenir present que s’ha de comunicar a en Jesús en començar el curs a fi 
de tenir-ho en compte a l’hora d’elaborar els currículums de cada alumne/a- curs. 

• Caldria tenir-los fets, si és possible, abans d’acabar el 1r trimestre. Recordeu 
que el P.I. l’elabora el/la mestre/a tutor amb la col·laboració de la mestra d’E. 
Especial. No és la mestra d’E. Especial qui l’elabora. La mestra d’E. Especial 
assessora el tutor/ la tutora. 

 

• Un pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, 
actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de 
determinats alumnes. 

• En l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària i en 
l'article 5.2. de l'Ordre EDU/296/2008 s'estableix que un pla individualitzat per a 
un alumne s'ha d'elaborar quan es consideri que, per al seu progrés, són 
insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les 
mesures de reforç o ampliació previstes. 
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• El director del centre és responsable que s'elabori i executi el PI, comptant amb 
l'assessorament de l'EAP i/o de l'especialista en orientació educativa, si escau. 

• La comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent ha de promoure les 
mesures d'informació general, ajuda i assessorament al tutor coordinador del 
pla i a l'equip de professors per a la seva elaboració i aplicació. 

• El tutor és el coordinador responsable de l'elaboració i seguiment del pla 
comptant amb la participació de l'equip docent i dels professionals que 
participen en l'atenció educativa de l'alumne. 

• L'elaboració d'un pla individualitzat s'ha de fer a partir d'un dictamen 
d'escolarització, d'un informe psicopedagògic o a demanda del tutor, o d'un 
altre docent, si identifiquen que no són suficients per al progrés d'un alumne les 
mesures d'atenció a la diversitat que s'han planificat en la programació general 
anual i en el suport escolar personalitzat. 

• Per als alumnes que tenen un dictamen d'escolarització motivat per condicions 
vinculades a discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament s'ha d'elaborar 
un pla individualitzat durant els dos primers mesos del curs. Si la comissió 
d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent valora que no és necessari, perquè 
la discapacitat no afecta el procés d'aprenentatge de l'alumne, se n'ha de 
deixar constància per escrit. 

• Per elaborar-lo es pot consultar la pàgina web de la XTEC, secció Currículum i 
orientació > Atenció a la diversitat > Alumnes > Plans individualitzats. 

• 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 o del coordinador del pla, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme i 
un cop s'ha escoltat la família. 

• Si la família o els tutors legals sol·liciten raonadament la finalització del PI, el 
tutor/coordinador i la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent 
valoraran la sol·licitud i informaran el director de la conveniència de continuar o 
no amb el pla individualitzat de l'alumne. La decisió motivada de finalitzar 
anticipadament un pla individualitzat l'ha de prendre i signar el director, amb 
constància del coneixement de la família en el document del pla i en l'expedient 
acadèmic de l'alumne. 

 
 25 .- LA CAD (COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
 

• Llevat que el centre n'aprovi una altra composició equivalent, a la comissió 
d'atenció a la 

diversitat convé que hi siguin: 
 

- El director o un altre membre de l'equip directiu, 

- Els mestres d'educació especial i els mestres d'audició i llenguatge, 

- Una persona amb responsabilitats en la coordinació de llengua, interculturalitat i 
cohesió social del centre, 

- Els coordinadors de cicle o altres mestres que el centre consideri convenient, 

 El/la professional de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) 

 
Alumnes que han de rebre suport escolar personalitzat 
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• Alumnes que presenten endarreriments o retard d’aprenentatge en: 
 

a) L’adquisició del procés de la lectura i l’escriptura 

b) L’assoliment d’habilitats matemàtiques 

c) L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi 
 

• Alumnes amb altes capacitats que necessiten una atenció personalitzada 
 
• Es prioritzaran els alumnes del cicle inicial i del cicle superior de l’educació 

primària, sens detriment que es pugui oferir a alumnes d’altres cursos. S'aconsella que 
el suport als alumnes d’educació infantil es faci dins del seu horari lectiu. 
 

• El suport als alumnes amb necessitats educatives especials es diferencia del 
SEP perquè aquest últim s’adreça als alumnes amb dificultats temporals, de seguiment 
dels aprenentatges, i als alumnes amb altes capacitats. 

 
 

 
 
26 .- ATENCIÓ A ALUMNES NOUVINGUTS  
 
Acollida i integració 

• L'acollida i la integració escolar de tots els alumnes ha de ser una de les 
primeres responsabilitats i dels primers objectius del centre educatiu i dels 
professionals que hi treballen. Per aconseguir aquest objectiu, particularment 
pel que fa als alumnes nouvinguts, correspon al centre educatiu: 

• Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 
Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a 
l'abast, tant al centre com a l'entorn, possibilitat de sol·licitud d'ajuts, procés 
d'integració escolar i social de l'alumne al centre, assoliment dels 
aprenentatges… 

• Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les 
necessitats de l'alumne (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…). 
El centre pot utilitzar el servei de traducció i sol·licitar la presència d'un 
traductor o intèrpret quan l'alumne i la seva família desconeguin les dues 
llengües oficials a Catalunya. Tant les entrevistes inicials com el seguiment 
poden fer-se en sessions individuals o en grup. Els centres educatius disposen 
d'un espai web que el Departament ha habilitat al portal XTEC, amb informació 
seleccionada i actualitzada sobre aquesta temàtica. 

• Fer l'avaluació inicial de l'alumne utilitzant la llengua familiar o d'escolarització 
prèvia, en la mesura que sigui possible. 

• Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que 
correspon a l'edat cronològica o a un curs inferior com a màxim. 

• Garantir el traspàs d'informació al tutor i a l'equip docent. 

• Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels 
processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l'autoestima i 
proporcionar l'orientació escolar i/o laboral necessària. 
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• Afavorir el manteniment de la llengua familiar en els àmbits que li són propis, 
per tal de valoritzar i reconèixer la diversitat lingüística i cultural com una 
riquesa col·lectiva de la comunitat educativa. 

 
27.- ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ  
 

• La manifestació de l'opció per rebre ensenyament de la religió és totalment 
voluntària. En cas de no fer-la, es deduirà que es vol rebre atenció educativa 
alternativa. El centre ha d'oferir la possibilitat d'optar per rebre l'ensenyament de la 
religió a l'alumne de nou ingrés en el centre mitjançant el full de preinscripció o una 
declaració d'acord amb el model "Declaració sobre l'opció per rebre l'ensenyament de 
la religió o l'atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre".  

• Els pares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden 
modificar l'opció feta comunicant-ho per escrit a la direcció del centre durant el 
3r trimestre del curs anterior. Un cop començat el curs no es pot canviar 

 

 
 

28 .- PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES I RECURSOS DIDÀCTICS  
 

• S’han de tenir i han d’incloure objectius mínims a assolir de cada matèria. 
• Cal prendre acords en relació a opcions metodològiques, d'organització i d’atenció 

a la diversitat. 
 

Acció tutorial 
 

• En el seguiment de l'alumne s'ha de vetllar especialment per l'assoliment 
progressiu de les competències bàsiques, per la detecció de les dificultats en el 
moment en què es produeixen i per la coordinació de tots els mestres que 
incideixen en el mateix alumne, per prendre les mesures necessàries perquè 
pugui continuar el procés d'aprenentatge. 
 

•  En l'educació primària, una de les hores setmanals disponibles per 
completar l'organització del currículum es pot destinar a desenvolupar 
activitats d'acció tutorial amb el grup classe.  RECORDEU PROGRAMA 
SIGUES TU QUE ENDEGUEM EL PROPER CURS ESCOLAR A PRIMÀRIA. 
 

• Els centres han d'establir els procediments de relació i cooperació amb les 
famílies i els han de facilitar informació sobre l'evolució escolar i personal dels fills 
per facilitar, l'exercici del dret i el compliment del deure de participar i d'implicar-se 
en el seu procés educatiu. A aquest efecte, el centre ha de preveure en la 
programació general anual la planificació d'entrevistes, reunions col·lectives o 
altres actuacions que consideri oportunes. Aquesta planificació ha de garantir, 
com a mínim, una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat i al llarg del curs, i 
una de col·lectiva durant el primer trimestre de cada curs. 

 
• És propi de la tutoria, sens perjudici de la capacitat d'autoorganització del centre, 

la realització ordinària d'entrevistes i reunions amb pares o tutors legals, el 
seguiment de la documentació acadèmica i la coordinació de l'elaboració de les 
mesures i els suports necessaris per a tots els alumnes. 
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• L'organització del centre ha de preveure, normalment a través de l'equip docent, la 
planificació, la coordinació i la coherència de les actuacions tutorials al llarg de 
tota l'etapa, el seguiment de la seva aplicació i l'avaluació dels seus resultats 

 
• Cal tenir establerts els criteris d’avaluació de cada matèria i nivell i informar-

ne les famílies en les reunions de començaments de curs. 
 

• Han d’estar per escrit i a disposició de la Inspecció, si cal... 
 
Recordeu que al portal XTEC a l'apartat Currículum i orientació, en els documents 

següents trobareu orientacions per a l’elaboració de les programacions : 
 
• El desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l'educació 

infantil. 
• Desplegament del currículum a l'educació primària. 
• Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió 

pedagògica a l'educació bàsica. 
 

 
 

Convivència dins el recinte escolar. Drets i deures dels alumnes  
 

• Les NOFC preveuen les actuacions a portar a terme. 
• Portar registre a les aules dels avisos i incidents greus que hi passin. 
• Informar-ne per escrit amb signatura  de rebut. 
 
• SER MOLT ESTRICTES QUAN A LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

DELS CASOS D’ASSETJAMENT...BULLYING.... Destriar el que són 
baralles pròpies de l’alumnat del que és assetjament planificat,... 
Explicar-ho bé a les famílies. 

 
 
29 .- TECNOLOGIES PER A L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT (PLA TAC 

DE CENTRE)  
 

• Elaborar el Pla TAC de centre Els objectius del Pla TAC de centre són, entre 
d’altres: 

- Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu, 
administratiu comunicatiu. 

- Promoure l’assoliment de la competència digital per part de tots els alumnes. 

- Promoure l’assoliment de la competència digital docent per part de tots els 
professors. 

- Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l’avaluació. 

- Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el 
centre. 

- Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, 
especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intel·lectual 
(LPI). 
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- Establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació dels recursos 
tecnològics i d’assessorament i de formació dels docents. 

- Establir la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual). 
 
30 .- BIBLIOTECA  

• Cal planificar el treball de la biblioteca com espai educatiu, dinàmic, font de 
recursos educatius, per a l’adquisició de les competències bàsiques. 

• El funcionament, l'expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al servei de 
l'aprenentatge i el coneixement giren a l'entorn de quatre àmbits: 

- L'organització de la informació i del fons documental 

- El pla de lectura del centre 

- La competència informacional 

- La dinamització dels seus serveis i recursos 

• Així mateix, es recomana la creació d'una comissió de biblioteca, amb les 
següents funcions, entre altres: 

 

- Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el 
projecte educatiu i les normes d'organització i funcionament. 

- Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de 
la comunitat escolar i donar-hi resposta. 

- Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la Programació 
general anual del centre. 

- Donar suport als projectes i activitats que es desenvolupen des de la 
biblioteca a tota la comunitat educativa i fer-ne difusió. 

 
31 .- LLIBRES DE TEXT  
 

• No es poden canviar abans de 4 anys des que s’han triat si no hi ha causa 
de força major. 

• Recordar la necessitat de folrar i mantenir en bon estat. 

• Tots els llibres de l’escola estan socialitzats. 

• Publicar el llistat de llibres i materials que es farà servir. 
 

 
32 .- AVALUACIÓ DE CENTRE  
 

• Es continuarà fent servir el sistema d’indicadors que han de servir per : 

-  Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i els seus resultats. 

- Retre comptes a la comunitat educativa a través del consell escolar de centre 
i a l’administració educativa. 

-  Aportar informació per a l’avaluació de la funció docent i l’avaluació de la 
funció directiva. 

-  Aportar informació per orientar les polítiques educatives. 
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• Cal avaluar els resultats a partir d’un Pla Anual i una anàlisis de resultats 

aconseguits. Aquesta avaluació ha  de servir per veure com evoluciona el 
centre al llarg de l’exercici de la direcció. 

 
 
 

33 .- CONVIVÈNCIA I CLIMA ESCOLAR   
 

• Cal potenciar el Projecte de convivència de centre amb accions destinades a la 
millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn. 

• Centre educatiu acollidor: 

− Preveure acollida de mestres, famílies i alumnes nous. 

− Promoure l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació. 

− Dissenyar estratègies orientades a millorar la convivència. 

− Promoure actuacions que afavoreixin en els alumnes el compromís cívic i el 
servei a la comunitat. 

− Promoure l’ús de les terceres llengües (anglès en el nostre cas) 

• El Departament d'Ensenyament, en el cas de conflictes greus, posa a 
disposició dels centres els següents protocols que contenen eines i 
instruments de prevenció, detecció, valoració i intervenció: 

− Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 

− Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament 

− Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront del 
ciberassetjament 

− Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV 

Tots aquests protocols els tenim a Direcció per si cal fer-ne ús en algun cas. 
Podeu consultar-los si ho creieu necessari. També els trobareu a la plana del 
Departament. 
 
34 .- DOCUMENTS DE GESTIO DE CENTRE  
 

• Són documents de Gestió de centre : 

− El PEC ( Projecte Educatiu del centre) 

− Les normes d’organització i funcionament de centre NOFC. 

− El Projecte de Direcció. 

− La Programació General Anual PGC. 

− La memòria anual. 

− Els acords de coresponsabilitat, si és el cas 
 
L’Educació intercultural en un marc de diàleg i convivència 
 
L'assoliment d'aquest objectiu es veu afavorit si el centre educatiu:  
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• Desenvolupa la consciència d'igualtat;  
• Promou el respecte a la diversitat;  
• Potencia la cultura del diàleg i la convivència;  
• Acompanya en el procés de construcció de personalitats madures amb 

una identitat múltiple amb arrels i sentit de pertinença al territori on 
viuen;  

• Respecta la diversitat cultural en totes les seves formes i, per tant, 
permet l'ús de vestuari o elements simbòlics, ja siguin de caràcter 
cultural, religiós o identitari, sempre que no impossibilitin la realització 
de totes les activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la 
identificació personal i la seguretat personal o la dels altres, o que 
trenquin de manera ostentosa les normes civicosocials. 

 
Coeducació i promoció de la igualtat de gènere 
 
Els centres en el procés educatiu han de garantir especialment: 
 

• La promoció d'un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament 
ambdós sexes; 

• L'ús no sexista dels espais educatius del centre. 
• La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que 

promoguin un tracte no sexista. 
• La incorporació als continguts curriculars de la perspectiva de gènere, 

dels sabers de les dones al llarg de la història i de les tasques de cura 
envers les persones i els espais indistintament per part d'ambdós sexes. 

• L'orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense 
discriminacions sexuals ni socials. 

• La potenciació d'una educació afectiva que afavoreixi la construcció 
d'una sexualitat positiva i saludable. 

• La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments 
i actituds de caràcter sexista i d'orientació afectivosexual. 

 
Promoció de l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació 
 
Amb aquest objectiu, cal que els centres creïn les condicions que facin possible que 
tothom accedeixi a una educació de qualitat. Això es pot aconseguir si el centre està 
especialment amatent als aspectes següents: 
 

• Detectar les necessitats específiques dels alumnes (físiques, cognitives, 
afectives i relacionals, i socials), preveure'n la tutoria adequada i vetllar 
pels aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi especial 
en els alumnes més vulnerables o amb risc d'exclusió. 

• Adoptar mesures preventives respecte a l'absentisme escolar i fer-ne un 
seguiment acurat. Aquestes mesures poden fer referència tant a les 
estratègies del centre per acollir els alumnes amb dificultats o amb risc 
d'exclusió, com a les expectatives dels professors envers aquests 
alumnes i a la capacitat del centre d'activar accions  positives. Aquestes 
mesures normalment seran fruit d'un treball coordinat entre els 
responsables del centre i els agents de l'entorn implicats. 

• Fomentar la integració escolar i social de tots els alumnes i de les 
famílies. 
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• Col·laborar amb els agents i entitats educatives de l'entorn per promoure 
la participació i l'arrelament al territori. 

• Promoure i col·laborar en projectes educatius d'àmbit comunitari per 
millorar la continuïtat i la coherència entre l'educació formal, no formal i 
informal, i la integració i la cohesió social. 

 
 
 
35 .- ALTRES DOCUMENTS QUE FORMEN LA DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE  
 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (NOFC)  
 
Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l'estructura organitzativa del 
centre, com per exemple:  
 

• Criteris organitzatius dels centres públics: 
• Criteris i mecanismes pedagògics. 
• Procediments: 

o Formulació, aprovació, revisió i actualització del PEC. 
• Rendició de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del 

projecte  educatiu. 
• Altres elements de l'organització i el funcionament. 
 

Recordeu que les NOFC de l’escola es van aprovar el febrer del 2013 i que les 
trobareu a la plana web de l’escola 
 
PROJECTE DE DIRECCIÓ 
 
Aquest any és el 1r any de la Glòria com a directora.. El Projecte direcció és elaborat 
pel director i és aprovat pel Departament. El Projecte el trobareu a la plana de l’escola. 
 
D'acord amb l'article 144 de la Llei 12/2009, d'educació, l'article 31 del Decret 
102/2010, l'autonomia dels centres educatius, i els articles 23, 24 i 25 del Decret 
155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent, per a l'ordenament, el desplegament i l'aplicació del projecte 
educatiu en el període del mandat, el projecte de direcció ha de: 
 

• Precisar els objectius que cal assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la 
millora dels resultats educatius, a partir d'una diagnosi actualitzada del 
centre; 

• Establir les línies d'actuació prioritàries d'aplicació del projecte educatiu 
que s'han de desenvolupar durant el període de direcció; 

• Concretar els plantejaments educatius que tingui incorporats el projecte 
educatiu; 

• Concretar els elements organitzatius que afavoreixin la consecució dels 
objectius fixats, buscant la major sistematització de les activitats del 
centre; 

• Precisar els indicadors explícits per a l'avaluació del mandat d'acord amb 
els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu, acompanyat 
dels mecanismes de rendició de comptes als òrgans de participació i 
control; 

• Concretar les necessitats derivades del projecte educatiu; 
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• Incorporar els elements i mecanismes necessaris per aprofundir l'exercici 
del lideratge distribuït i per fomentar la participació de la comunitat 
escolar; 

• Incloure, si escau, previsions de modificació del projecte educatiu. 
 
LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA) 
 
Els centres han d'elaborar la programació general anual d'acord amb el que estableix 
l'article 10 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, en la qual es 
recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el 
funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de 
l'autonomia de centre, d'acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, 
d'acord amb el projecte de direcció vigent: 
 

• Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del 
currículum, així com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats. 

• Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels 
projectes i normes i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar. 

• Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per 
a les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de 
seguiment, així com els indicadors i procediments per a l'avaluació dels 
processos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte 
de direcció i dels indicadors de progrés del projecte educatiu. 

 
El director o directora del centre públic aprova la programació general anual 
prèvia consulta al consell escolar del centre, en una data no posterior al 15 
d'octubre. 
 
En els centres públics, el claustre formula propostes i aprova la concreció del 
currículum i els aspectes educatius. 
Correspon al consell escolar del centre l'avaluació de la programació general anual. 
 
LA MEMÒRIA ANUAL 
 
Els centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que imparteixen 
ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics recullen en la memòria 
anual, que ha d'estar elaborada no més tard del 30 de setembre, l'avaluació de 
l'assoliment dels objectius que s'han previst en la programació general anual, d'acord 
amb els criteris, els indicadors i els procediments d'avaluació definits en el projecte 
educatiu de centre i, en el cas dels centres públics, concretats en el projecte de 
direcció. 
El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en 
l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu, i dels resultats que se n'obtenen, que han de 
quedar recollits en la memòria anual. 
En els centres públics, correspon al claustre de professors l'avaluació del 
desenvolupament i dels resultats dels aspectes educatius de la programació general 
anual. 
El director o directora ha de promoure processos participatius en l'avaluació de la 
programació anual, en la formulació de propostes de millora i n'ha d'informar la 
comunitat escolar. 
 
36 .- EL PROJECTE LINGÜÍSTIC  
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El projecte lingüístic ha de recollir els aspectes següents: 
 

• El paper de la llengua catalana, i de l'occità a l'Aran, com a eix 
vertebrador d'un projecte educatiu plurilíngüe. 

• El tractament de les llengües, tant les curriculars com les no 
curriculars, en els espais d'educació formal i no formal del centre. 

• Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions 
lingüístiques. 

• El tractament de la llengua estrangera. 
• Les metodologies i els agrupaments dels alumnes que correspon 

establir al centre, per afavorir les interaccions per millorar 
l’aprenentatge i l’ús de les llengües, així com els aspectes organitzatius 
i de coordinació que se’n derivin (espais per a la coordinació de nivell, 
de cicle, o de projecte si escau). 

• La incorporació a la docència i, per tant, al procés d’aprenentatge de 
l’alumne de les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge de 
les llengües basades en les tecnologies de l’aprenentatge i de la 
comunicació, utilitzant-les especialment per dinamitzar la transferència 
dels aprenentatges entre els alumnes i els professors. 

•  
 

Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, els centres han de 
prendre en consideració, pel que fa a les qüestions lingüístiques, els aspectes 
següents: 
 

• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, i l'occità a l'Aran, és la 
llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del 
sistema educatiu i cal garantir, en finalitzar l'ensenyament obligatori, el 
ple domini de les llengües oficials catalana i castellana i occitana a l'Aran. 
En la documentació que hagin d'expedir, els centres s'ajustaran al que 
determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d'educació. 
• L'aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, la introducció 
d'una segona llengua estrangera i la formació de parlants plurilingües 
respectuosos amb la interculturalitat, amb una actitud positiva vers la 
diversitat lingüística i amb el desig d'aprendre altres llengües. 
• Una visió estratègica que integri el treball de les àrees de llengua i el 
treball integrat de la llengua amb el contingut des de totes les àrees tenint 
en consideració totes les accions de l'àmbit comunicatiu i lingüístic. 
 

En el projecte lingüístic cal explicitar: 
 

• L'ús del català i de l'occità a l'Aran, com a llengües vehiculars i 
d'aprenentatge normalment emprades en totes les activitats internes i 
externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites, exposicions 
dels professors, material didàctic físic i virtual, llibres de text i activitats 
d'aprenentatge i d'avaluació, reunions, informes i comunicacions, en la 
interacció entre docents i alumnes i en la formació, etc. 
• L'ús habitual de la llengua catalana, o de l'aranès a l'Aran, en les 
activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l'entorn, 
sens perjudici del que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei 
d'educació. Cal establir els criteris i les pautes d'ús de la llengua catalana 
o de l'aranès per a tots els membres de la comunitat educativa. 
• La generalització dels enfocaments competencials en l'ensenyament de 
les llengües, tant en l'oral com en la lectura i escriptura. 
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La definició dels objectius per nivells o cicles, i als graus mitjà i superior de 

formació professional, pel que fa a l'adquisició de les llengües, fent referència a les 
programacions i assegurant la continuïtat i la coherència de les estratègies 
metodològiques. Cal determinar escenaris d'aprenentatge que explicitin una progressió 
real de continguts al llarg de totes les etapes educatives, amb propostes de seguiment, 
avaluació i millora i que facilitin contextos reals d'ús de les llengües. 

Les metodologies i els agrupaments dels alumnes, que correspon establir 
al centre, per afavorir les interaccions per millorar l'aprenentatge i l'ús de les llengües, 
així com els aspectes organitzatius i de coordinació que se'n derivin (espais per a la 
coordinació de nivell, de cicle, o de projecte si escau). 

La determinació de les diferents accions escolars de dinamització 
lingüística i comunicativa en tots els àmbits educatius per incrementar el domini de les 
llengües a Catalunya i la determinació dels contextos d'ús i d'aprenentatge lingüístic 
diversificats per a la pràctica de les diferents llengües i les estratègies per organitzar-
los en els diferents àmbits i espais presencials o virtuals. 

Les accions d'associació amb altres centres, la mobilitat dels alumnes i la 
formació dels professors. 

El projecte lingüístic també ha de recollir el següent: 
 

• En els centres en què el català no és la llengua de la majoria dels 
alumnes, l'ús de les estratègies educatives d'immersió lingüística per 
proporcionar als alumnes, de manera sistemàtica, les ajudes 
necessàries per vehicular-ne els aprenentatges a partir de la llengua 
segona, tal com estableix l'article 15 de la Llei d'educació. 

• Les estratègies de comunicació per a la implicació i el compromís 
dels professors, de les famílies i de la resta de la comunitat educativa 
en l'assoliment de l'objectiu final: garantir la igualtat d'oportunitats 
dels alumnes. 

• Els mecanismes que s'utilitzen per traslladar, als professionals 
encarregats de la gestió d'activitats no docents (menjador escolar, 
activitats extraescolars, etc.), la informació sobre els usos lingüístics 
de l'escola que recull el projecte lingüístic, en què cal destacar el 
valor educatiu i marcar línies d'intervenció per assegurar situacions 
d'exposició a les llengües prioritzades al projecte lingüístic, en 
facilitin l'ús, motivin els alumnes i que n'afavoreixin la competència 
comunicativa. 
 

Explicitar les actuacions educatives per a la convivència en diversitat i plurilingüisme. 
La coordinació amb institucions, xarxes i entitats nacionals i internacionals per 
dissenyar, aplicar i avaluar programes i projectes específics de foment de 
l'aprenentatge informal i no formal de les llengües. 
L'impuls de les actuacions que es deriven de l'existència de plans educatius d'entorn o 
d'altres plans socioeducatius en què el centre s'hagi implicat per travar xarxes de 
relació entre el teixit social i, alhora, afavorir l'ús de la llengua catalana en totes les 
activitats que s'adrecen a la comunitat educativa. 
El reconeixement i la promoció de les llengües familiars dels alumnes de procedència 
estrangera i la valoració del bagatge lingüístic i cultural diferenciat que aporten al 
centre escolar, amb la incorporació d'aquestes llengües a l'àmbit escolar i amb 
l'adaptació de la comunicació del centre a les famílies quan escaigui. 

• Quan se’n presenti la necessitat, els equips directius han d’adoptar les 
mesures organitzatives pertinents per prestar l’atenció individualitzada en 
castellà en el primer ensenyament a què fa referència l’article 11.4 de la Llei 
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d’educació, de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb 
l’especificitat dels aprenentatges dels alumnes afectats. 

• Correspon a cada centre preveure les mesures específiques destinades a 
assegurar un bon acolliment dels alumnes nouvinguts, entre les quals hi ha, a partir del 
cicle mitjà, el recurs de l’aula d’acollida. Els centres educatius disposen d’informació 
seleccionada i actualitzada sobre aquesta temàtica "Projecte de convivència. Acollida". 
L’adaptació del currículum a les necessitats immediates d’aprenentatge dels alumnes 
nouvinguts pot fer molt convenient l’elaboració i aplicació d’un pla individualitzat per a 
alumnes nouvinguts. 
 
  
L'atenció lingüística individualitzada en el primer ensenyament 

 
• Quan una família ho sol·liciti, els equips directius o els titulars dels 

centres han d'adoptar les mesures organitzatives pertinents per prestar l'atenció 
individualitzada en castellà en el primer ensenyament a què fa referència l'article 
11.4 de la Llei d'educació, de manera que es faci compatible la pertinença al grup 
classe amb l'especificitat dels aprenentatges d'aquests alumnes. La direcció del 
centre ha de comunicar als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al 
Consorci d'Educació les necessitats derivades de l'organització de l'atenció 
individualitzada en castellà en el primer ensenyament que no puguin ser ateses 
amb els recursos propis del centre. 
 
37.- INNOVACIÓ PEDAGÒGICA .  
  
1 La innovació pedagògica 
  
La innovació és un dels motors de progrés del sistema educatiu i un element important 
per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l'evolució social 
planteja. 
  
Tota innovació pedagògica demana d'un procés planificat que incorpori tant l'avaluació 
del procés com dels resultats i que tingui com a objectiu la millora en la qualitat de 
l'ensenyament i aprenentatge, en el marc d'un sistema inclusiu i que garanteixi 
l'equitat. 
  
El procés d'innovació pedagògica és sobretot compromís, esforç, col·laboració i 
reflexió. Si aquests elements es treballen de forma col·lectiva, tant en àmbit intern del 
centre com en relació amb l'entorn, es creen espais generadors de cultura i riquesa 
intel·lectual. 
  
L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació 
pedagògica, defineix la innovació pedagògica com un procés planificat de canvi i 
renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que 
condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser 
transferible a la resta de centres educatius. En l'article 2 d'aquesta Ordre s'estableixen 
les modalitats d'innovació pedagògica: 
  
Pràctiques educatives de referència:  
 
Iniciatives dels professors vinculades al projecte educatiu del centre, que evidencien la 
millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pels professors, 
un cop han estat implementats i sempre que aportin millores d'aprenentatge.  
Projectes d'innovació pedagògica:  



Apartats destacats de la normativa de centres 2018-2019 

 

 

44 

 
Iniciatives d'un centre educatiu o d'un grup de centres que formen part de manera 
explícita del projecte educatiu del centre, que responen a objectius de millora 
educativa, prèviament fixats en un pla d'acció, i que aporten evidències del canvi que 
han significat per al centre o centres amb relació a les competències dels alumnes o a 
l'organització i la gestió.  
Programes d'innovació:  
 
Plans d'acció que el Departament d'Ensenyament prioritza i impulsa i que tenen com a 
finalitat millorar els resultats del sistema educatiu, adequant-los als canvis i a l'evolució 
social. 
  
El Departament d'Ensenyament ha definit tres grans àmbits on es poden emmarcar les 
modalitats d'innovació, els quals estan connectats entre si: 
  
Àmbit 1 
  
Preveu els processos de millora i renovació pel que fa al procés d'ensenyament i 
d'aprenentatge que es produeix fonamentalment a l'aula i al centre educatiu, en 
general. 
  
Responen a aquest model les metodologies d'aprenentatge integradores de 
caràcter vivencial i experimental que afavoreixen el desenvolupament de les 
capacitats i competències dels alumnes. 
  
Àmbit 2 
  
Preveu els processos de millora d'innovació pedagògica relacionats amb 
l'organització i la gestió educativa. Els elements essencials de tota organització són 
els objectius clars i compartits, el compromís de les persones que la integren i la 
coordinació i planificació de les activitats que s'han de dur a terme per assolir els 
objectius. 
  
La coordinació i planificació d'un centre ha de vetllar perquè l'estructura organitzativa 
estigui al servei del projecte educatiu. Un centre que treballa per millorar els 
aprenentatges dels alumnes, tot cercant respostes als reptes educatius, necessita 
utilitzar eficaçment els recursos que té a l'abast, tant els interns com els de l'entorn, i 
cal que potenciï una cultura d'integració i d'estreta col·laboració entre l'equip de 
docents, per poder donar respostes eficaces, imaginatives i flexibles davant els reptes 
educatius i els esdeveniments. 
  
Àmbit 3 
  
Preveu els processos de millora d'innovació pedagògica que intervenen en la 
relació i cooperació amb l'entorn. La innovació educativa vinculada a l'entorn 
s'inscriu en el marc de la col·laboració entre la institució escolar, els museus, els ens 
locals, les empreses, les entitats socioeducatives de la societat civil i altres centres 
educatius. L'àmbit d'innovació propi d'aquest eix s'inscriu en l'establiment de sinergies 
amb les famílies dels alumnes i altres agents de l'educació formal, no formal i informal. 
  
El repte principal de les innovacions d'aquest eix és identificar les necessitats, les 
situacions i els reptes d'aprenentatge del centre, i cercar recursos de l'entorn que 
ajudin a donar respostes a aquestes necessitats.  
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Així mateix, l'article 4.4 de l'Ordre ENS/303/2015 preveu que els centres que obtinguin 
el reconeixement d'innovació pedagògica podran ser considerats centres de referència 
educativa, en relació amb la formació inicial dels nous professors, tal com indica 
l'article 85 de la Llei 12/2009. 
  
Els programes del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018 es faran públics 
a l'apartat d'Innovació al web de la XTEC. 
 
38- OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SISTEMA EDUCATIU I PROJECTE EDUCATIU 

DE CENTRE. (Hem resumit els aspectes que ens afecten més com a escola)  
 

• El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. tot 
garantint, en finalitzar l’ensenyament obligatori, el ple domini de les llengües 
oficials catalana i castellana. 

• La innovació metodològica i didàctica a les aules per a l’adquisició de les 
competències bàsiques, prioritàriament, les comunicatives i lingüístiques, les 
matemàtiques i l’autonomia i iniciativa personal.  

• L’ús de les TAC i dels recursos digitals 

• La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i 
matèries curriculars i la consolidació d’un hàbit de lectura independent, diària i 
reflexiva. 

• Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 
d’interculturalitat. 

• La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada  

• L’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a 
l'autoconeixement de l’alumne, afavorir la creativitat i la innovació. 

• La cultura de l’avaluació i la rendició de comptes per a la millora a través de la 
planificació i el disseny d'estratègies d'autoavaluació  

• La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de compromís 
educatiu i l’impulsa d’altres estratègies, així com la participació en la vida del 
centre. 

• La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als 
reptes educatius,  

 
Hem d’anar fent constar al Projecte Educatiu totes les modificacions, propostes 
de treball, projectes de medi, projectes de medi en anglès, Projecte GEP, treball 
amb regletes,... que anem incorporant i/o modificant en la nostra manera de fer. 
És l’única manera de garantir el seguiment dels projectes endegats. 
 
 
39 .- PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA  
 

• La direcció del centre ha d’impulsar estratègies per dinamitzar la participació 
dels diferents sectors de la comunitat escolar, adaptades a les seves 
característiques i particularitats. Les actuacions previstes han de formar part de 
la programació general anual del centre, d’acord amb els mecanismes 
establerts en el projecte educatiu. 
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• Potenciar el seguiment de la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

Escola i Família. Coresponsabilitat i èxit educatiu 

  

Justícia va dictaminar a favor de la nul·litat de l'article 45.2 del Decret 102/2010 
(DOGC núm. 6856, de 22.04.2015), per la qual cosa el secretari o la secretària del 
centre és membre del consell escolar del centre amb veu i sense vot. 

El director o directora del centre ha d'impulsar estratègies per dinamitzar la participació 
dels diferents sectors de la comunitat escolar, adaptades a les seves característiques i 
particularitats. Les actuacions previstes han de formar part de la programació general 
anual del centre, d'acord amb els mecanismes que s'hagin establert en el projecte 
educatiu. 

RECORDEU PERÒ QUE LES QÜESTIONS PEDAGÒGIQUES SÓN COMPETÈNCIA 
EXCLUSSIVA DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS. 

El grau i la qualitat d'aquesta participació són un element clau per assolir un centre 
educatiu de qualitat. 

L'educació és un factor clau per al futur d'una societat i ateny tots els agents implicats 
en l'acte educatiu, però especialment la família i l'escola, com a principals agents 
educatius. 

Si bé els centres educatius són els responsables de l'educació formal dels alumnes, la 
criança i la formació dels fills corresponen a la família, tal com indica la Llei Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència. 

En el mateix sentit, les administracions públiques tenen la responsabilitat de facilitar 
orientacions i eines adequades a les famílies per afavorir la seva tasca educadora i 
l'acompliment de les funcions, com insta la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies. 

Per aquest motiu, des dels centres educatius cal reforçar la família com a principal 
referent educatiu i responsable del creixement i de l'educació dels fills. És 
necessari, a més, dur a terme un treball conjunt de l'escola i la família que permeti una 
acció coherent i coordinada. El centre educatiu i la família comparteixen un mateix 
objectiu: l'èxit educatiu dels alumnes. 

 En el web Família i Escola: Junts x l'Educació, el Departament d'Ensenyament ofereix 
a les famílies informació sobre el procés escolar dels fills i orientacions i recursos per 
facilitar-ne la tasca educadora. Així mateix, el web també ofereix mòduls formatius per 

 
Professors jubilats col·laboradors en els centres 

 

• L’article 105.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que 
l’administració educativa ha d’afavorir l’aprofitament de l’experiència professional dels 
professors jubilats i dels inspectors d’educació jubilats que ho desitgin per mitjà de llur 
incorporació als centres i als serveis educatius. 

• Hi ha cobertura legal de responsabilitat patrimonial i civil i d’accidents al 
col·lectiu de docents jubilats que volen col·laborar en tasques de suport educatiu en 
centres docents i/o serveis educatius. 
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Cal tenir present que la col·laboració dels docents jubilats ha de ser voluntària, sense 
compensació econòmica i no ha de suplir mai un lloc de treball remunerat. Quan la 
col·laboració sigui de suport als alumnes i es faci dins l’horari lectiu, es durà a terme 
sempre conjuntament amb el docent responsable. 

Caldrà, en tots els casos, que el consell escolar aprovi l’acció i s’inclogui en la 
programació general anual. 

Els centres i serveis educatius que gaudeixin de la col·laboració dels docents jubilats 
hauran de garantir el correcte desenvolupament del servei entre tots els agents que hi 
intervenen i respectar els límits de les atribucions respectives. 
 
 
DOCUMENTS QUE POSEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ I QUE TROBAREU A LA 

WEB DEL CENTRE   
 

• Normativa 2018-2019 
• Apartats normativa 2018-2019. Resum Escola Dr. Sobrequés 
• Ordre que regula el calendari escolar 2018-2019 
• Calendari Escolar 2018-2019 en format pdf. 
• Pla a favor de l’èxit escolar 2012-18 
• Desenvolupament del centre educatiu acollidor. 
• Atenció a la diversitat. 
• Acollida als centres 
• Ordre EDU 296/2008 sobre procés d’avaluació, repeticions, 

documents,... a Primària. 
• Orientacions per a l’organització del SEP a Infantil i Primària,  
• Orientacions sobre Plans Individuals de Primària 
• Nou currículum de Primària. JUNY 2015. 

 
( Si coneixeu qualsevol document/ adreça amb informació interessant o rellevant 
que ens pugui ser d’utilitat ens els feu arribar i el posarem a l’abast de tothom) 
 
Trobareu també documents a la Intranet de centre. 
 

http://agora.xtec.cat/ceip-drsobreques/ 
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