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ACLARIMENT: 
Hem fet l’opció d’emprar per al genèric la forma masculina dels noms, que és la  que agafen 
aquests en les llengües llatines, a falta de gènere neutre. No és una opció sexista, que mostri 
un menyspreu per les nostres alumnes, mestres,... sinó merament una opció pràctica per 
evitar l’enfarfegament dels textos. 
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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ   
  

  
Característiques del centre. 

 

L’Escola del Mar és un centre de titularitat pública, depenent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

És una de les quatre escoles públiques de Vilassar de Mar, de doble línia d’Infantil i Primària. 
Situada dins del casc urbà de Vilassar de Mar, localitat amb una població aproximada de 
20.000 habitants, a ponent, a tocar de la riera de Cabrils, que parteix el poble en dues 
meitats, al carrer Jeroni Anyé 2-12.  

Cal destacar que en els darrers anys la població ha experimentat un gran creixement. Lloc 
tradicional d’estiueig dels barcelonins, ha esdevingut, en part, ciutat dormitori de Barcelona.  
Com que només hi ha una escola concertada d’una sola línia, enfront de les 7 línies de 
l’escola pública, la immensa major part dels nens i nens de Vilassar, amb independència del 
seu nivell sociocultural, s’acullen a l’oferta d’escola pública, més encara quan les quatre 
escoles, amb els signes d’identitat específics, són de qualitat.  

L’alumnat és majoritàriament autòcton ja que és una ciutat amb poca indústria i el preu de 
l’habitatge és car. Podem afirmar que el nivell socio-cultural de la majoria de les famílies 
pertany a un nivell mitjà. Aquests fets comporten que l’alumnat sigui culturalment ric i divers 
i que la majoria de les famílies participin activament en les diferents activitats organitzades 
en l’àmbit escolar. 

La ràtio i la matrícula ja fa anys que són elevades i la plantilla és molt estable. L’Escola, a més, 
compta amb recursos suficients per a desenvolupar amb tranquil·litat el seu projecte 
educatiu. 

Ofereix el 2on cicle d’Educació Infantil i Educació Primària. Actualment consta de 6 unitats d’ 
Educació Infantil i 12 Unitats d’Educació Primària. 

Dins el recinte hi podem trobar: l’edifici principal, les aules de primària, les aules d’educació 
infantil, sala de menjador amb cuina pròpia, el gimnàs, el pati de l’hort i les zones d’esbarjo. 

L’escola disposa de nombrosos espais temàtics adaptats a les diferents necessitats: aula 
d’informàtica, aula Moodle, aula de música, aula de visual i plàstica, laboratori de naturals, 
aula d’idiomes, teatre, biblioteca..., així com diferents espais polivalents. 

Les zones d’esbarjo d’Educació infantil i primària estan separades. La de Primària compta 
amb una pista poliesportiva  amb cistelles de bàsquet, un pati de sorra amb porteries, una 
zona pavimentada amb font i bancs i un pati amb porxos i grades. La d’Infantil consisteix, 
bàsicament, en un pati de sorra enjardinat, amb nombrosos arbres, que es pot dividir i 
tancar per fer l’adaptació de P-3 a l’inici de curs i una zona pavimentada amb una font. 
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Volem fer notar que la nostra escola, des de la seva construcció a l’any 1985, s’ha anat 
adaptant a la normativa d’accessibilitat i en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de 
Mar, s’ha anat fent un manteniment periòdic de manera que l’escola sembla quasi de nova 
creació. 

 
Justificació. 

  
Una escola és una comunitat educativa de professorat, personal no docent, famílies, alumnat i 
que, en estreta col·laboració amb les administracions locals (Ajuntament de Vilassar de Mar) i 
autonòmiques, persegueix la formació integral dels alumnes, per tal d'aconseguir un bon 
desenvolupament de les seves capacitats, una bona integració a la societat, respectant els 
principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.  
 
El nostre centre és una comunitat educativa, i una comunitat de treball en equip. Com tot 
grup de convivència, la nostra comunitat, per tenir consciència dels seus actes, obligacions i 
drets, necessita d'unes normes reguladores establertes i d'acord amb instàncies legislatives 
superiors. Per tal que tots els membres d'aquesta comunitat desenvolupin  les seves tasques 
en ordre, respecte i disciplina, s'estableixen les següents Normes d’Organització i 
Funcionament (NOFC)   
 
Aquest reglament es basa en la concreció dels següents trets d’identitat:   
 

- Som una escola pública, democràtica, catalana, laica i plural que proporciona un servei 
educatiu integral.  

- Atenem les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes a través 
del respecte, la tolerància i la integració.  

- Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats. 

- Ajudem a desenvolupar les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors fixats per 
tal d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb l’entorn, 
tolerants, autònomes, autocrítiques i responsables.  

- Gaudim d’un bon clima de treball entre el professorat, i tenim capacitat d’innovació.   

- La nostra escola vol ser una escola pública de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tan 
important com l’adquisició de coneixements, i on alumnat i professorat gaudeixin amb les 
tasques que realitzen.  

- Pretén ser una escola acollidora, integradora i cooperativa, amb la participació de tota la 
comunitat educativa.   

- Vetllem perquè els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos amb sí 
mateixos, amb les altres persones i amb l’entorn. 

- De la mateixa manera, procurem formar un alumnat competent socialment i capaç de 
resoldre els conflictes de forma eficaç.  

- Es pretén augmentar el percentatge d’alumnes amb èxit escolar.  Per això, es procura 
aplicar noves metodologies a l’aula que interrelacionin totes les àrees i respectin els ritmes 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

- Tenim com a intenció promoure la participació i protagonisme de l’alumnat, centrant 
l’atenció en els seus interessos, inquietuds  i necessitats.  
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- Procurem posar a l’abast de tot l’alumnat els recursos TIC (Tecnologia de la informació i la 
comunicació) de què disposem i que formen part de les activitats i el quefer quotidians. 

- Som un equip docent que treballa coordinadament, capaç d’encetar projectes 
engrescadors per a tothom.  

- Per a dur a terme la nostra tasca docent fem ús de les TIC de forma habitual en el 
desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge.  

- Vivim l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.   

- Som  agent actiu en la cura del medi ambient.  

- Entenem l’educació artística com a mitjà per a desenvolupar les capacitats, el sentit estètic, 
la sensibilitat, la creativitat i la identificació i expressió dels sentiments i les emocions. 

- Som una escola oberta a les famílies i a l’entorn. Les famílies s’impliquen en el progrés dels 
aprenentatges i desenvolupament general dels seus fills i filles.   

- La nostra tasca educativa té com a repte desenvolupar les capacitats de  l’autoestima, la 
responsabilitat, la cooperació i l’autonomia.  

- Valorem per davant de tot (que no només):  

- La catalanitat, a través de la difusió de les tradicions, arrels, cultura, llengua...  

- La creativitat, la curiositat i la iniciativa i el sentit crític.  

- La felicitat, gaudiment i satisfacció personal que obtenim com a recompensa pel 
nostre esforç, compromís, implicació personal i constància amb la feina que se’ns 
encomana.  

- El respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults. 

- L’aplicació del sentit comú davant qualsevol situació.  

- La inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup.  

- El diàleg com a mitjà per a solucionar de forma pacífica els nostres conflictes així com 
per comunicar-nos i aconseguir exposar les nostres idees d’una forma empàtica.   

 
 

Marc normatiu. 
 

- Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-LOE  

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC  

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal 
directiu professional docent. 

- Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment 
(art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.  

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

- Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 
Art. 18.3) 

  

  

  



Normes d’organització  i  funcionament  del centre 
 

                     Escola del  mar  –  Vi lassar de Mar                                 8  

 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  
  

  

Capítol 1. Per orientar l’organització i gestió del centre.  
  

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte 
educatiu:  

1. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels 
seus objectius.  

2. L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi 
imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context 
sociocultural.  

3. La participació de la comunitat educativa en la gestió del centre i l'exercici dels 
drets i deures dels membres que la componen.  

4. La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels 
alumnes.  

5. La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.   
  

  

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del 
PEC.  
    

El PEC (Projecte educatiu de centre) és un document escolar a llarg termini. Els 
projectes de direcció  han de concretar, per a  quatre anys, les prioritats que es tindran 
en aquest període, i el Consell Escolar n’ha de ser informat. Les programacions 
generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en el 
projecte de direcció. La valoració de les esmentades prioritats es farà a la memòria que 
serà aprovada pel Consell Escolar. Aquest també ha d’aprovar les concrecions del PEC 
que es fan anualment a la programació general i  cada quatre anys en la renovació de 
mandat de la direcció.   
  

  

Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.  

    
Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, 
seran proposats per la direcció amb la col·laboració del claustre i, si és el cas, pels 
representants dels pares i mares, aprovats pel Consell Escolar. Es formarà un grup 
impulsor,  que guiarà, gestionarà i farà el seguiment de l’acord establert. El retiment de 
comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de 
l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar.  

 
 

 Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. 

   
El PEC serà revisat cada 10 anys, sens perjudici que es facin revisions parcials sempre 
que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció,  ho considerin 
oportú. El Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que se’n faci.   
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ 
  

  

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció.  
  

SSeecccciióó  11..  DDiirreeccttoorr..  CCaapp  dd''eessttuuddiiss..  SSeeccrreettaarrii..    

  

DDiirreeccttoorr::  El Decret 155/2010, de 2 de novembre en el seu capítol 2 recull les funcions i 
atribucions de la direcció. Correspon a la direcció del centre l’exercici de les funcions de 
representació, de direcció i lideratge pedagògics i de la comunitat educativa, 
d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap de personal. 

 

CCaapp  dd’’eessttuuddiiss::  Article 142 de la LEC. Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i 
l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 
comandament del director del col·legi.  
Són funcions específiques del cap d’estudis :  

- Coordinar les activitats escolars reglades. Coordinar també, quan escaigui, les activitats 
escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució 
dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat 
acadèmica, escoltat el claustre.  

- Vetllar que les activitats extraescolars siguin coherents amb la línia pedagògica de 
l’escola.  

- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i 
especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

- Substituir el director en cas d'absència, malaltia o vacant.  

- Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre. 

- Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 
d'aquells que presentin necessitats educatives especials.  

- Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en 
relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els criteris fixats pel 
claustre de professors en el projecte curricular de centre. 

- Coordinar i presidir les sessions d’avaluació.  

- Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en 
el centre.  

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

--  Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin a l’escola, quan s'escaigui.   

--  Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Educació.      
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SSeeccrreettaarrii::  Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i 
administrativa del col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació seva, 
la prefectura del personal d'administració i serveis del centre, quan el director ho 
determini.  
Són funcions específiques del secretari:  

- Exercir la secretaria del claustre i del Consell Escolar i aixecar les actes de les reunions 
que es celebrin.  

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

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

- Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i 
custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en 
entitats financeres, juntament amb el director.  

- Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció 
i matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents.  

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

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

- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o atribuïdes 
pel Departament d’Educació.  
 

  

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació.  
  

SSeecccciióó  11..  CCoonnsseellll  EEssccoollaarr..  AArrttiiccllee  114488  ddee  llaa  LLEECC    

  
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  
Reglament del Consell Escolar (Decret 102/2010 Art. 46). Aquest es reuneix trimestralment 
en sessió ordinària.  
 
Corresponen al consell escolar les funcions següents:  

- Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres.  

- Aprovar la programació general anual del centre. 

- Avaluar la PGA (Programació general anual), el desenvolupament i els resultats 
(Memòria).  

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

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

- Aprovar la carta de compromís educatiu.  

- Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.  

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

- Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 
d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

- Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  
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El Consell Escolar aprova les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes 
no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració 
de la Generalitat.  
El Consell Escolar actua normalment en ple.  
 
Composició del Consell Escolar: 

- El director, que el presideix.  

- El cap d’estudis.  

- Un representant de l’Ajuntament.  

- Sis representants del professorat elegits pel claustre.  

- Sis representants dels pares elegits entre ells. Un d’ells el designa l’AMIPA 
(Associació de mares i pares d’alumnes) del centre.  

- Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest 
personal. Es considera PAS (Personal d’administració i serveis) la TEI (Tècnic 
d’educació infantil), l’administratiu i el conserge.  
 

Si es produeix una vacant dels membres electes del Consell Escolar, aquesta serà ocupada 
per la candidatura més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà 
ocupada per la persona que es prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat 
persisteix, es farà un sorteig. Si no hi ha més candidats per cobrir- la, la vacant roman sense 
cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar. La nova persona membre es nomena 
pel temps que restava del mandat a la persona que ha causat la vacant.(Article 28.3 del 
Decret 102/2010 que regula la renovació dels membres del Consell Escolar).  
 
El Consell Escolar s’organitza en comissions de treball. (Decret  102/2010 Art. 47). Són 
prescriptives les següents : 

- Econòmica: 
La comissió econòmica està formada com a mínim pel president del Consell, 
un representant del sector pares, un del sector mestres, el representant de 
l’Ajuntament i la secretària del centre. 
Són funcions de la comissió econòmica: 

- Efectuar el seguiment de l’estat de comptes del centre. 

- Les que expressament li delegui el Consell Escolar. 

- Permanent i de convivència: 
La comissió permanent és la que pot prendre mesures urgents referides a 
qualsevol aspecte de la vida escolar de les que el Consell en sigui competent. 
Estarà formada, com a mínim, pel president del Consell, per dos 
representants del sector de pares, dos representants dels professors i la 
secretària del centre. 
Actua per delegació del mateix i, de les decisions preses, caldrà que n’informi 
al plenari següent. 
Entre les seves funcions es contempla: 

- Promoure un bon clima de convivència entre tots els membres de la 
comunitat educativa. 

- Col·laborar, si s’escau, en l’estudi de mesures correctores imposades 
als alumnes i el seu compliment efectiu. 
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A més d’aquestes comissions prescriptives, al nostre centre també n’hi ha de pròpies que 
tenen les competències que expressament els delega el Consell Escolar. Es preveu que se’n 
puguin crear de noves en funció de les necessitats o conveniència. 

- De menjador: 
La comissió de menjador està formada com a mínim pel representant de l’AMIPA, 
per un representant del sector pares i un del sector mestres. 
Són funcions de la comissió de menjador: 

- Vetllar perquè è l’empresa adjudicatària compleixi les normes del contracte, 
en especial pel que fa a ràtios personal/nombre d’usuaris i la qualitat i 
quantitat d’aliments. 

- Vetllar pel bon funcionament del servei. 

- Aplicar la normativa específica d’aquest servei continguda en el present 
document. 

- De seguretat i infraestructura: 
La comissió de seguretat i infraestructura està formada com a mínim pel president 
del Consell, un representant de l’AMIPA, per un representant del sector pares, un 
del sector mestres i el responsable de riscos laborals de l’escola. 
Són funcions de la comissió de seguretat i infraestructura: 

- Vetllar perquè les instal·lacions del centre siguin el màxim de segures 
possible atenent a l’edat dels usuaris i a la tipologia de les activitats que s’hi 
desenvolupen. 

- Vetllar per tal que tot el recinte sigui accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i edificacions 

- Procurar, en la mesura de les possibilitats i de comú acord amb l’Ajuntament, 
que les instal·lacions compleixin la normativa vigent. 

  

SSeecccciióó  22..  CCllaauussttrree  ddeell  pprrooffeessssoorraatt..  ((LLEECC  AArrtt..  114466))      

  
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió 
de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 
És integrat per tot el professorat i el presideix el director del centre.   
El claustre del professorat té les funcions següents:  

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

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

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

- Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  

- Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats.  

- Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar. 

- Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de 
la programació general del centre.  

- Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el 
marc de l’ordenament vigent.  

- Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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El director pot convocar, a les sessions del claustre del professorat, professionals d’atenció 
educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les seves funcions.   
El claustre es reuneix trimestralment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el 
director o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres.  L'assistència a la reunió del 
claustre és obligatòria per a tots els seus membres.   
Funcionament del claustre: La convocatòria del claustre correspondrà al director i haurà de 
ser acordada i notificada amb una antelació mínima de 48  hores, excepte en cas 
d'urgència. A la convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia que pot recollir les propostes que 
sorgeixin del cicle, comissions i/o càrrecs. 
El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus 
membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la 
informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de la celebració del 
claustre.   
L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts:        

- Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació.        

- Punts de l'ordre del dia a debatre.        

- Torn obert de paraules.    
En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions  a les actes llegides 
es consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen.   
Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es 
resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, es 
repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de 
intervencions. Dirimirà els empats el vot del director.   
En l'absència d'un mestre, el seu substitut té dret a votar sempre que el tema que s’estigui 
tractant l’afecti directament o repercuteixi dins el període de la substitució.   
Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en 
acta el seu desacord sempre i quan el presentin per escrit. Aquest escrit, que es pot 
presentar a posteriori, s’adjuntarà a l’acta. Tot i això, no quedaran exempts de la seva 
execució.    
Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat. 
També tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes. En cas que 
sigui necessari, es podrà limitar el temps d’exposició de cada torn de paraula. 
Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat. Si fos el cas, per majoria 
absoluta, es podrà incloure un tema nou a l’ordre del dia. 
Els mestres, tal com regeix la normativa, no es poden abstenir de votar.  
 
 

Capítol 3. Equip directiu.(LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art. 35)  

  
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han 
de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 
membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.  
L’equip directiu del centre està format pel director, que el presideix, el cap d’estudis, el 
secretari.   
Són funcions de l'equip directiu :  

- Assessorar el director en matèries de la seva competència.  
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- Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria anual, 
el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts del col·legi.  

- Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la 
tasca col·lectiva del centre.   

- Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre.  

- Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació 
interna.  

- Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 
d'ensenyament. 

- Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 

- L'equip directiu  impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model 
de treball que pretén que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del 
centre. 

  
 

Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació. (Article 41 Decret 102/2010 
d’autonomia de centres)  

  
Són òrgans unipersonals de coordinació: els coordinadors de cicle, el coordinador 
d'informàtica, el coordinador lingüístic i el coordinador de prevenció de riscos laborals.  
 

SSeecccciióó  11..  CCoooorrddiinnaaddoorrss  ddee  cciiccllee::  
 

S’estableix un coordinador per a cada cicle (EI., CI, CM i CS) Li corresponen amb caràcter 
general les següents funcions:  

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

- Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, i fer el retorn dels acords a la reunió 
de coordinació.  

- Fer la representació davant dels altres òrgans de l’escola.  

- Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació i ser 
el portaveu en el seu cicle.  

- Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre.  

- Vetllar per  la consecució dels objectius proposats en el Pla de Cicle i de centre.   

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

 

SSeecccciióó  22..  CCoooorrddiinnaaddoorr  dd’’iinnffoorrmmààttiiccaa::   
 

Són funcions del coordinador d'informàtica :  

- Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 
recursos informàtics i per adquirir-ne de nous.  

- Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 
centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació. 



Normes d’organització  i  funcionament  del centre 
 

                     Escola del  mar  –  Vi lassar de Mar                                 15 

 

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

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

- Juntament amb l’equip directiu, vetllarà per tal que els continguts exposats al WEB, 
als blocs o qualsevol altre material penjat a la xarxa relacionat amb l’escola s’adeqüi 
a la normativa i a la línia pedagògica del centre. 

- Serà el responsable, juntament amb els membres de la comissió, de mantenir i 
actualitzar els materials als espais virtuals que depenguin de l’escola.  

- Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i 
telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació.  
 

SSeecccciióó  33..  CCoooorrddiinnaaddoorr  lliinnggüüííssttiicc::  
 

Són funcions del coordinador lingüístic :  

- Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic.  

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

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

- Aquelles que el director del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o 
que li pugui atribuir el Departament d’Educació.  
 

SSeecccciióó  44..  CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  rriissccooss  llaabboorraallss::  
 

Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals:  

- Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la 
guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial,  les 
actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús 
dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les 
treballadores i treballadors en l’acció preventiva.  

- Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la 
netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment  i 
control. 

- Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, 
atenció a queixes i suggeriments i registre de dades.  

- Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n 
deriven. 

- Coordinar el simulacre d’evacuació o de confinament que s’haurà de dur a terme, 
preferentment, durant el primer trimestre. 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
    

 
Capítol 1. Organització del professorat.  

  
SSeecccciióó  11..  EEqquuiippss  ddoocceennttss//ddee  cciiccllee..    
 
Cada cicle està format  per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un  
mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran adscrits a un d’ells, 
en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència i de l’equilibri numèric dels cicles, 
a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual. 
Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, 
avaluació i recuperació de l'alumnat. Hi ha els següents cicles que es reuneixen una hora un 
cop per setmana: 

- Educació infantil: P3, P4 i P5  

- Cicle inicial: 1r i 2n  

- Cicle mitjà: 3r i 4t  

- Cicle superior: 5è i 6è   
 

Són funcions dels equips de cicle :  

- Coordinar l'organització  i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle 
en el col·legi, com a criteri prioritari.  

- Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 
programació general.  

- Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts  en comissions 
d'avaluació presidida pel cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció dels alumnes 
que finalitzen un cicle.  

- Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del 
centre.  

- Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 
d'ensenyament. 

- Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del PCC (Projecte curricular de 
centre). 

- Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb 
els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

- Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups 
d'alumnes , especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de 
necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives 
especials i/o dificultats d'aprenentatge.  

- Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 
recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats.  

- Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs 
d'informació a les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i 
revisar-ne els resultats.  

- Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup 
d'alumnes.  
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- Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyament en el cicle: sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc.  

- Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu 
dels alumnes del cicle.   

- Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i 
també amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres.  

- Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 
vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.    

- Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les 
que d'acord amb la funció general,  l'equip directiu li vulgui encomanar.  

- Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, 
facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i 
participar activament a l’escola.   
 

SSeecccciióó  22..  CCoommiissssiioonnss  dd’’aavvaalluuaacciióó..   

  
Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres (tutors i especialistes) que 
exerceixen en el nivell i presidides pel cap d’estudis o la persona en la que delegui. Les 
comissions d’avaluació es reuniran un cop al trimestre a Educació primària i dues vegades 
cada curs a Infantil.  
 
Les funcions de les comissions d'avaluació són :  

- Fer un anàlisi general del les característiques del grup i la seva evolució.  

- Fer una valoració de cadascun dels alumnes sobre els aspectes relacionats amb 
l’ensenyament-aprenentatge. 

- Explicitar la relació d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i 
adequació preses, així com les modificacions en la programació, l’adaptació i 
estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de 
fer el seguiment del grau de compliment dels acords presos.    

- Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç per a tot el grup o a nivell individual.  

- Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 
convinguin per a les activitats educatives del cicle.  

- Decidir si els alumnes promocionen de nivell  o hi resten un any més, en els cas que 
no hagin  assolit completament  els objectius del curs.  

- Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del 
cicle anterior,  per a aquells alumnes que hagin passat als següents  havent assolit 
de forma incompleta els objectius del cicle anterior.  

- En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribució de l’alumnat dels dos 
grups del mateix nivell, feta pels tutors, per tal de compensar les diferències que 
s’hagin pogut produir i d’afavorir la cohesió social entre l’alumnat.   
 

  

SSeecccciióó  33..  CCoommiissssiioonnss..    

  
El claustre de professors s’organitza en comissions. La periodicitat de les reunions de les 
comissions s’estableix al Pla Anual. Com a norma general, però, es reuneixen un cop per 
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setmana una hora i mitja. S’estableixen comissions permanents i necessàries cada curs 
escolar, i d’altres que es creen segons les necessitats, interès o conveniència del centre, 
cicle, especialitat,... (com poden ser la comissió de l’àrea de llengua, matemàtiques, anglès, 
medi, plàstica, música, elaboració de material d’alguna àrea o cicle,...). 
Comissions permanents: 

- Comissió pedagògica: És formada per l’equip directiu i pels coordinadors de cicle. 
Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica:  

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

- Col·laborar amb el cap d’estudis en la planificació,  seguiment  i avaluació de 
les activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla 
d'avaluació interna.  

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

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

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

--  Comissió TIC:  formada pel coordinador d’informàtica i, com a mínim, un mestre de 
cada cicle. És funció de la comissió mantenir actualitzat el web, els blocs d’aula, ...  

  

--  Comissió CAD (Comissió d’atenció a la diversitat), formada pel cap d’estudis, 
mestres d’Educació especial, psicopedagog de l’EAP (Equip d’atenció 
psicopedagògica) i, quan sigui necessari, els coordinadors de cicle.    
 

- Biblioteca: formada per un coordinador i, com a mínim, un representant de cada 
cicle. 
 

- Hort: hi participen el responsable de l’hort i el mestre que imparteix les ciències a 
Educació infantil.  

 
 

Capítol 2. Organització de l'alumnat.   
  
L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència un tutor. Quan els 
alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, si s’escau, en els dos grups de manera que 
aquests quedin equilibrats en:  

a) Nombre total d’alumnes.  
b) Nombre de nens i nenes.  
c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol.  
d) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups).  
e) Nombre d’alumnat amb necessitats educatives especials. 

 
Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran en 
número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. La pertinença de l'alumnat a un mateix 
grup-classe serà estable durant un cicle escolar complet. No obstant, es podrà proposar un 
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canvi durant el cicle per qüestions objectives d'aprofitament escolar  i acord amb la família, en 
interès de l'alumne. També  a proposta de la CAD o de l’EAP.  
A final de cada cicle es barrejaran els alumnes dels dos grups del mateix nivell equilibrant-los 
atenent el punts a, b i e, a més de tenir en compte el seu rendiment acadèmic i la seva actitud 
a classe.   
Un alumne pot passar a un curs superior, al que li correspon per edat, amb el vistiplau de l’EAP 
i d’inspecció, i amb l’acord de la família.  
 
 

Capítol 3. Atenció a la diversitat.   
  
Actuacions per a atendre la diversitat:  

- Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments i/o 
atenció en petits grups.  

- Suport educatiu personalitzat (SEP) dins i fora de l’horari lectiu. 
- Atenció des de l’aula de suport dins i/o fora de l’aula ordinària dels alumnes amb 

necessitats educatives específiques. 
- Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius.  
- Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. Els 

alumnes de primària que  presentin greus  dificultats d'aprenentatge i especialment 
aquells que siguin considerats per l'EAP del centre com de necessitats educatives 
especials greus i permanents, tindran un pla individualitzat (PI) almenys  en les àrees 
instrumentals:  

- L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual 
s'encarregarà de fer-lo amb la col·laboració del mestre d'educació especial  i la 
participació de l'EAP o, si és el cas, d'altres serveis especialitzats, com per 
exemple el logopeda.  

- Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a 
referència les orientacions del Departament d’Ensenyament.  

  

  

Capítol 4. Criteris de repetició 
 
A la nostra escola considerem que la repetició és una oportunitat de millora. Això vol dir 
que una proposta de repetició cal fer-la quan es considera que l’alumne en qüestió està 
preparat per treure’n profit. 
Una repetició és una mesura d’atenció a la diversitat. Això implica que, abans de fer-ne la 
proposta cal haver esgotat altres mesures, com ara l’atenció individualitzada, l’adaptació 
funcional i el Suport Educatiu Personalitzat. 
Es plantejarà una repetició quan: 

- S’hagin esgotat els recursos abans esmentats. 

- L’alumne mostri un endarreriment significatiu dels seus aprenentatges en relació 

al seu curs. 

- Quan es consideri que l’alumne no mostra la maduresa suficient per tal d’assolir 

els reptes del proper curs. 
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- Quan l’alumne no estigui assolint els objectius i/o continguts i/o competències 

mínims de cicle. 

Les repeticions es fan a proposta del tutor, amb el consens de l’equip docent, en sessió 
d’avaluació. També pot ser a proposta del cap d’estudis i/o la CAD. 
Les repeticions, en cas que siguin necessàries, cal fer-les quan abans millor, quan es 
compleixen els requisits esmentats, i no cal esperar a final de cicle. 
A final de cicle, a la 5a sessió d’avaluació,  caldrà plantejar-se la repetició d’un alumne 
quan:  

- No hagi superat més de dues assignatures instrumentals. 

- No hagi superat més de tres assignatures. 

- Es consideri que l’alumne no mostra la maduresa suficient per tal d’assolir els 

reptes del proper curs. 

- No hagi superat les proves de competències previstes. 

   

Criteris de no retenció 
 
Quan un alumne compleix els criteris de repetició abans assenyalats, caldrà valorar la 
possibilitat que existeixin altres motius que desaconsellin l’esmentada repetició. Entre 
aquests: 

- Quan es consideri que el desarrelament del grup-classe, per les característiques 

d’un alumne en concret, pugui suposar un “daltabaix” emocional. 

- Quan la CAD o l’EAP raonadament ho desaconsellin. 

- Quan es consideri que tot i repetint, no s’assoliran els objectius i/o continguts i/o 

competències de curs.  

En els supòsits anteriors caldrà especificar quines mesures d’atenció es prenen per 
procurar garantir el màxim possible l’aprofitament del curs. 
En alumnes que disposen d’un pla individual, no es contempla en cap cas la possibilitat 
d’una retenció. 
 
En tot cas, la decisió serà presa en sessió d’avaluació, en presència com a mínim del tutor i 
el cap d’estudis qui, al final, tindrà la darrera paraula. 

  

  

Capítol 5. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat. 
      
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos davant 
de tots els alumnes del centre.  
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del 
cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés 
educatiu, tenint en compte les particularitats del grup.   
Els tutors juntament amb els especialistes, el cap d’estudis i, si s’escau, el mestre d’educació 
especial són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el 
professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos.  
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Capítol 6. Acció i coordinació tutorial.  (Decret 102/2010, articles 38, 39)  

 
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent.  
L’assignació dels tutors a un nivell correspon al director, escoltat el claustre de professors. 
Tots els mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan 
correspongui i en el lloc que se li assigni. 
L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel cap d’estudis. 
Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions:  

- Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes.  
- Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu 
grup d'alumnes.  

- Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació.  
- Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 

comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes.  
- Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.  
- Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants 

legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les 
activitats del col·legi.  

- Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del 
col·legi. 

- Participar en l'avaluació interna del centre.  
- Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d’Educació.   

 
   

 Capítol 7. Mestres especialistes. 
  
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i 
l'educació especial, seran assignades preferentment als mestres que disposin de l'especialitat 
corresponent.   
Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.  
Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en els àmbits 
següents :  

- Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.  
- Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents  
- Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i amb la 

col·laboració de l'EAP.  
- L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es 

podrà dur a terme de diferents formes , no necessàriament excloents :  
- Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o 

adaptats.  
- Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una 

atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixin.  
- Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de 

l'aula ordinària.  
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Les funcions dels especialistes són:  
- Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat.  
- Impartir les classes a l'educació infantil i primària, atenent a les dedicacions horàries 

establertes. Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores 
destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar, si és el cas, convenientment el 
mestre no especialista que s'encarregui de les hores restants.  

- Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.  
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TÍTOL V. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE 
  

  

Capítol 1. Gestió econòmica. 

    
El secretari de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau 
del director (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb el 
programa de gestió SAGA (Sistema d’administració i gestió acadèmica). 
El pressupost i  el balanç econòmic seran revisats per la junta econòmica i aprovats pel consell 
escolar.  
 
 

Capítol 2. Llibres i materials. 
 
El material escolar i els llibres dels alumnes són socialitzats per l’AMIPA. Per aquest motiu, les 
famílies abonen una única quota a l’inici de curs que correspon al pagament de llibres i 
material escolar.  

  

  

Capítol 3. Gestió acadèmica i administrativa. 
  

SSeecccciióó  11..  DDee  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  aaccaaddèèmmiiccaa..  
 

A la secretaria del centre es formalitzaran els arxius, registres i documents tècnics relatius a 
la documentació de l'alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de gestió, de 
l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes.  
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels 
alumnes. Cada alumne disposa d’una carpeta on es guarda la seva documentació personal: 
Fitxa dades bàsiques, informes quadrimestrals (Infantil) i trimestrals (Primària), informes 
de final de cicle, mesures d’adaptació curricular  i informes EAP si és el cas, autorització 
pàgina web, opció religió, documents judicials si és el cas,  informes mèdic si és el cas. En el 
cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha  la documentació enviada per l’altre 
centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic).  Qualsevol mestre pot consultar la 
documentació del seu alumnat, sense treure-la  de les dependències d’administració.    
Els expedients acadèmics han de romandre, arxivats, al centre. 
 

SSeecccciióó  22..  DDee  llaa  pprrooggrraammaacciióó..  
 
 A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions:  

 

- Temporització de cada assignatura, on hi consten el temes o les unitats didàctiques 
que es treballaran al llarg del curs, distribuïdes generalment per trimestres, per tal 
de tenir una visió global de la matèria. S'ha de presentar al cap d'estudis i es donarà 
a conèixer a les famílies a la reunió d’inici de curs.  

- Programació setmanal. Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les 
activitats que es fan dia a dia a classe. Aquestes activitats es programen pels dos 
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mestres paral·lels de nivell. Tot i que, en principi, les activitats són coordinades  i es 
preveuen igual per les dues classes del nivell, el ritme de treball, interessos dels 
alumnes, necessitats, etc. poden fer que aquestes no siguin les mateixes a cada 
moment. Aquesta programació setmanal queda recollida a l’agenda de cada mestre 
tutor o especialista assegurant que si una persona falta, qualsevol altra pugui 
desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup.   
 

SSeecccciióó  33..  DDee  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa..      

  

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics.  

El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i 
diligenciats: registre d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels 
historials acadèmics dels alumnes, registre de certificacions, llibre d’absències i permisos 
del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del Consell Escolar, llibres de 
comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les corresponents 
actes d’aprovació del consell escolar,...   

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 
realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, 
excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). 
La documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.   

L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no 
siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de 
conservar permanentment.   

Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant 
la numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura  i certificació final de tancament on 
consten les actes que conté el llibre, degudament signat pel director i el secretari.    
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TÍTOL VI.  DRETS I DEURES 

 

Capítol 1. De l'alumnat 
 

SSeecccciióó  11..  CCoonnssiiddeerraacciioonnss  ggeenneerraallss 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que 
aquelles que es derivin de l’edat i dels ensenyaments que cursen. 

Correspon als òrgans de govern del centre garantir, en el seu àmbit d'actuació, el 
correcte exercici i l'estricta observació dels drets i deures de l'alumnat. 

Els òrgans de govern i de participació i el professorat adoptaran les mesures 
preventives necessàries per garantir l'efectivitat dels drets de l'alumnat i per impedir 
la comissió de fets contraris a les normes de convivència del centre. Amb aquesta 
finalitat es potenciarà la comunicació amb l'alumnat i amb els seus pares o 
representants legals. 

El claustre, i en darrera instància el Consell Escolar, vetllaran per l'aplicació de les 
normes de convivència del centre, analitzaran els problemes detectats i proposaran 
l'adopció de les mesures per solucionar-los. 

 

SSeecccciióó  22..  DDrreettss  ddee  ll''aalluummnnaatt  

  

Dret a la formació 

Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el 
desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials 
comunament acceptats a la nostra societat i els criteris generals d’escola continguts 
en el projecte educatiu del nostre centre. 

Per fer efectiu aquest dret, la formació dels alumnes ha de comprendre, en funció de 
l’edat: 

- La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de 
la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

- La formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural i, en especial, 
de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes. 

- L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, 
com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i 
artístics. 

- La formació religiosa que estigui d'acord amb les conviccions dels pares o 
tutors, dins del marc legalment establert. 

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

- El respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni 
cultural. 

- La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 
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- Ser educats en els hàbits que potenciïn un creixement saludable (educació per 
a la salut). 

- Una educació que permeti el desenvolupament de les seves capacitats 
físiques. 

 

Dret a l'avaluació 

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

Els pares o tutors tenen dret a sol·licitar, en nom dels seus fills, informació als 
professors respecte al seguiment del curs, procés d’avaluació i d'activitats 
acadèmiques. Igualment, pel que fa a les decisions de promoció de cicle.  

 

Dret al respecte de les pròpies conviccions 

Tots els alumnes tenen dret al respecte de les pròpies conviccions sempre que 
aquestes no siguin excloents, no comportin un menyspreu per les dels altres, s’ajustin 
al projecte educatiu de centre i no ultrapassin el marc legal vigent. 

 

Dret a la integritat 

Els alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat 
personal. 

Els alumnes tenen dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de 
seguretat i higiene adequades. 

Els alumnes tenen dret a un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els 
companys. 

Els alumnes tenen dret a la reserva d'aquella informació de què disposi el centre 
docent relativa a circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les 
necessitats d'informació de l'Administració educativa i els seus serveis, de 
conformitat amb l'ordenament jurídic, i sens perjudici de l'obligació de comunicar a 
l'autoritat competent totes les circumstàncies que puguin implicar maltractaments 
per a l'alumne o qualsevol altre incompliment del que estableixen les lleis de 
protecció del menor. 

 

Dret a la participació 

Els alumnes tenen dret a ser educats en la participació i en el funcionament de la vida 
del centre. 

 

Dret a formar part d'un grup-classe 

La pertinença de l'alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant almenys un 
cicle escolar complet. No obstant, es podrà proposar un canvi durant el cicle per 
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qüestions objectives d'aprofitament escolar i acord amb la família, en interès de 
l'alumne. També, quan correspongui a una mesura disciplinària. 

En l'inici de l'oferta educativa del centre, els grups paral·lels es formaran de manera 
compensada quant a nombre, dates de naixement, sexe, existència d'escolaritat en 
l'anterior cicle educatiu, distribució de germans, necessitats educatives especials i 
problemes soci-econòmics i culturals associats. En les successives incorporacions es 
tindran presents aquests criteris per a una continuïtat de la compensació entre grups 
paral·lels. 

 

Dret a ajuts compensatoris 

Els alumnes tenen dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o 
accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, se’ls procurarà 
l'orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal de compensar, el millor 
possible, el seu rendiment escolar. 

Aquest centre, a través dels òrgans corresponents, informarà les famílies sobre els 
ajuts que poden sol·licitar i tramitarà els ajuts que correspongui davant 
l'Administració educativa. 

 

SSeecccciióó  33..  DDeeuurreess  ddeellss  aalluummnneess  

 

Deures bàsics 

Constitueixen deures bàsics dels alumnes el treball escolar i el respecte a la comunitat 
educativa i l’acompliment de les normes de convivència així com l’assistència i la 
puntualitat. 

 

Deure de respecte als membres de la comunitat educativa 

Els alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels 
membres de la comunitat educativa. 

 

Deure de compliment del treball escolar 

El deure bàsic de compliment del treball escolar dels alumnes comporta el 
desenvolupament de les seves aptituds personals, l'aprofitament dels ensenyaments 
que s'imparteixen amb la finalitat d'assolir una bona formació humana i acadèmica i 
l’esforç necessari per a dur-ho a terme. 

Aquest deure general es concreta, entre d'altres, en les obligacions següents: 

- Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i 
respectar els horaris establerts. 

- Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de les seves 
funcions docents. 

- Estudiar i respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys. 
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Deure de respecte de la comunitat educativa i de les normes de convivència 

El respecte a les normes de convivència dins del centre docent és un deure bàsic dels 
alumnes i s'estén a les obligacions següents: 

- Respectar les conviccions, la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 
ètnia, sexe, o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

- Respectar el projecte educatiu del centre. 

- Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 
instal·lacions del centre. 

- Complir els preceptes d'aquest reglament. 

- Respectar les decisions que prenguin els tutors, mestres especialistes i 
persones que en un moment determinat siguin responsables dels alumnes. 

- Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre així 
com els acords de claustre, cicle, nivell, ... que els afectin. 

- Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres alumnes a  
no veure pertorbada l'activitat normal a les aules. 

 

SSeecccciióó  44..  AAcctteess  ccoonnttrraarriiss  aa  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ccoonnvviivvèènncciiaa  ii  ddee  ccoonndduucctteess  ggrreeuummeenntt  

ppeerrjjuuddiicciiaallss  ppeerr  aa  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa.. 

 

Correcció d'actes contraris a les normes de convivència i de conductes greument perjudicials 
per a la convivència 

Es poden corregir, d'acord amb el que es disposa en aquest Reglament, els actes 
contraris a les normes de convivència del centre, així com les conductes greument 
perjudicials per a la convivència en el centre realitzades pels alumnes dins del recinte 
escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars. 
Igualment, poden corregir-se les actuacions de l'alumne, que, encara que dutes a 
terme fora del recinte escolar, siguin motivades o directament relacionades amb la 
vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa. 

La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions que preveu aquest 
reglament ha de ser proporcionada a la conducta i ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i 
contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu 
procés educatiu. 

A la nostra escola, quan un alumne mostra una actitud contrària a les normes de 
convivència, i sis són repetides en el temps o, encara que siguin puntuals, són prou 
significatives, se li poden posar tres tipus de falta: lleus, greus i molt greus.  

- Les faltes lleus les imposa la persona que les ha observades i ho comunicarà al 
tutor de l’alumne. 
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- Les faltes greus o molt greus es comunicaran, en el moment que sigui possible 
al tutor i al director o cap d’estudis i s’imposaran les mesures de comú acord. 

 

Serà cada mestre, d’acord amb el director o cap d’estudis, qui decidirà la gravetat de 
la falta i les mesures correctores oportunes. 

Les faltes s’enregistren en l’agenda de l’alumne i, en tots els casos, s’explicitarà el 
motiu i la mesura correctora imposada. En el cas de les faltes greus i molt greus 
també es demanarà la signatura dels pares o tutors per comprovar que s’han 
assabentat. 

En tots els casos, es procurarà que la mesura correctora serveixi de reflexió i/o de 
reparació (si fos el cas) i que no tingui, només, un objectiu sancionador. 

 

Control del Consell Escolar 

El Consell Escolar del centre, mitjançant la comissió de convivència, vetllarà en 
darrera instància pel compliment efectiu, quan escaigui, de les mesures correctores i 
de les sancions. 

 

Conductes contràries a les normes de convivència 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre: 

- Les faltes injustificades d’assistència i de puntualitat. 

- Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat educativa. 

- Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 
del centre. 

- Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 
comunitat educativa. 

- El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, 
del material d'aquest o de la comunitat educativa. 

- Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 
escolar, que no constitueixi falta. 

 

Mesures correctores previstes:  

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença davant del cap d'estudis o del director del centre. 

c) Privació del temps d'esbarjo. 

d) Amonestació escrita dirigida als pares o representants legals de l’alumne per 
part del tutor de l'alumne, mestre especialista , responsable de l’activitat, cap 
d'estudis o director del centre.  

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en benefici de la comunitat 
escolar. 
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f) Reparació econòmica dels danys causats . 

g) Canvi de grup de l'alumne per un període a determinar. 

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes i /o activitats escolars 
per un període no superior a cinc dies lectius.  Mentre es fan aquestes classes, 
l'alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li 
encomanin. 

i) Suspensió del dret a participar en activitats complementàries i del centre 
(sortides, visites, espectacles, ...) per un període a determinar. 

j) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars del centre per un 
període a determinar. 

k) Suspensió de l’ús del servei de menjador del centre per un període a 
determinar. 

l) Activació del protocol d’absentisme del Maresme. 

Altres mesures, de caràcter lleu, que es considerin oportunes i adients, proporcionals  
al fet que motiva la mesura correctora.  

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g), h), i), j), k), 
l) de l'apartat anterior ha de ser comunicada, de forma que en quedi constància, als 
pares o representants legals de l'alumne. En el cas dels apartats  h), i),  j), k), l)  també 
caldrà comunicar-ho a la direcció del centre i, si és el cas, al Consell Escolar. 

 

Aplicació de mesures correctores 

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a: 

- Qualsevol professor del centre, escoltat l'alumne, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres a), b), c), d), e), f), g) de l'article anterior. 

- El director del centre o el cap d'estudis, per delegació d'aquest, escoltat 
l'alumne i/o el tutor del curs, en el supòsit de les mesures correctores 
previstes a les lletres  h), i), j), k) i l)de l'article anterior. 

- L’AMIPA de l’escola o bé les persones i/o institucions en qui el Consell Escolar 
hagi delegat la responsabilitat en el cas de l’apartat k)  de l’article anterior. 

- La Comissió de menjador o bé les institucions i/o persones responsables del 
servei de menjador, per delegació de la mateixa. 

El protocol d’actuació  davant actituds que alterin les normes de convivència de 
l’escola serà:  

- En primera instància serà el mestre o responsable de l’activitat el qui decidirà 
la mesura correctora i la comunicarà al mestre tutor (si no és el mateix). 

- Si l’alteració es considera molt greu, el mestre tutor pot transmetre els fet al 
director o al cap d’estudis que, a partir d’aquest moment, serà qui decidirà 
conjuntament amb el tutor els passos a seguir i les mesures oportunes. En el 
cas de les activitats extraescolars es notificarà a la Comissió d’extraescolars 
del Consell Escolar i en el cas de menjador a la Comissió de menjador del 
mateix. 
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Constància escrita 

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb 
excepció de les previstes a les lletres a), b), c) , d) i e) d'aquest Reglament, i amb 
explicació de quina és la conducta de l'alumne que l'ha motivada. 

El director, el cap d'estudis, el professor o bé la persona responsable per delegació, 
en els casos d’activitats extraescolars o de menjador, que aplica la mesura correctora 
és el responsable de la seva constància escrita.  

Només hi haurà constància escrita, en l’expedient personal de l’alumne, en casos 
d’indisciplina greu en els que la Comissió de convivència o la direcció del centre així 
ho decideixi. 

 

Reclamacions contra les mesures correctores  

L'alumne, o els seus pares o tutors, podran reclamar davant el director, en un termini 
no superior a dos dies, contra les mesures correctores previstes a les lletres  h),  i), j) i 
k) que se li hagin imposat o, en el cas que hagi estat aquest òrgan el corrector, davant 
el Consell Escolar del centre. 

 

 
Capítol 2. Dels professors. 

 

SSeecccciióó  11..  DDrreettss  ddeellss  pprrooffeessssoorrss..  

 

Drets genèrics dels funcionaris 

Els professors, en l'exercici de la funció pública docent tenen els drets reconeguts de 
manera genèrica als funcionaris, tal com  disposen els articles 92 i 106 del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data 3.11.1997). 

 

Dret de participació en la gestió i intervenció en el control 

 Els professors intervindran i participaran en el control i gestió del centre a través dels 
òrgans de govern , coordinació i del claustre de professors. 

 

Dret de reunió 

Es garanteix en aquest centre el dret de reunió del professorat. L’exercici d’aquest 
dret es facilitarà d'acord amb la legislació vigent i prenent en consideració el normal 
desenvolupament de les activitats docents. El procediment serà el següent: petició al 
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director amb especificació de dia, hora, i local, almenys amb un dia d’antelació 
excepte en casos de força major. La denegació ha de ser motivada i fonamentada. 
Contra la denegació es pot interposar recurs davant el delegat territorial. Les 
reunions es faran  en horari no lectiu. 

 

SSeecccciióó  22..  DDeeuurreess  ddeellss  pprrooffeessssoorrss  

 

Deures genèrics dels funcionaris 

Els professors, en l'exercici de la funció pública docent tenen els deures establerts de 
manera genèrica per als funcionaris, reconeguts a l'article 108 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data 3.11.1997). 

Igualment, el reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 
2100, de 13.9.1995) és d'aplicació a la funció pública docent. 

També seran d’aplicació totes aquelles normes que derivin de la legislació vigent. 

   

Deures específics 

En general, el professorat ha de complir les obligacions inherents a la professió 
docent i les responsabilitats contingudes a la programació general de centre que, 
prèviament aprovades pel claustre, siguin ratificades i aprovades cada curs acadèmic 
pel consell escolar, i les que es puguin decidir a proposta de l’equip directiu i /o les 
comissions per a  temes específics. També és responsable del control de l’assistència 
de l’alumnat. 

Han de respectar la reserva en el tractament de la informació privada de l'alumne. 

En qualsevol cas, l’atenció a l’alumnat serà prioritària. 

 

SSeecccciióó  33..  RRèèggiimm  ddeell  pprrooffeessssoorraatt..  

 

Horari del professorat 

Els mestres tenen jornada laboral setmanal establerta amb caràcter general per als 
funcionaris de la Generalitat. Aquesta jornada laboral és actualment de 37 hores i 
mitja. 

La distribució setmanal d'aquestes hores és la següent: 

- Docència: 25 hores. Si la plantilla del centre permet una organització flexible 
de les hores de docència, també es poden dedicar a substitucions d'absències 
de curta durada, reforç, desdoblaments, atenció a la diversitat, activitats de 
formació i activitats dels òrgans de coordinació previstos en aquest 
reglament. 
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- Activitats d'horari fix: 5 hores. Reunions de claustre, de revisió i adequació del 
projecte curricular, de coordinació de cicle o àrea, d'avaluació, d’entrevistes 
amb les famílies del seus alumnes, del Consell Escolar i de les seves 
comissions, etc. Activitats relacionades amb la recuperació i tutoria dels 
alumnes i, si escau, amb l'adaptació del currículum escolar a les necessitats i 
característiques d'aquests. Activitats relacionades amb la col·laboració amb 
altres professionals que intervenen en l'atenció dels alumnes d'incorporació 
tardana i amb necessitats educatives especials. Activitats incloses en el pla de 
formació permanent del professorat. A la programació general de centre que 
aprova el Consell Escolar, cada curs s'establirà el règim de distribució 
d'aquestes hores, ja que se'n poden acumular dues o tres el mateix dia, quan 
no es facin activitats de formació en aquest àmbit territorial. 

- Altres activitats relacionades amb la docència: 7,5 hores. Entre aquestes 
activitats, cal entendre-hi la preparació de classes, correccions, formació 
permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions i 
d'intervencions educatives individualitzades, etc., que no han de ser 
realitzades necessàriament en el centre i  que no tinguin horari fix. 

 

Els òrgans unipersonals de govern dedicaran part del seu horari lectiu a les tasques 
pròpies del càrrec. A la programació general de centre, que aprova el Consell Escolar, 
cada curs s'establirà la corresponent distribució d'aquestes hores entre el director, el 
cap d'estudis i el secretari. 

Els professors que estiguin inclosos en les causes reglamentàriament establertes 
poden sol·licitar les reduccions de jornada oportunes a la Delegació Territorial del 
Departament d'Ensenyament, segons els respectius procediments. 

 

Assistència del professorat 

El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert a la 
programació general del centre, que, en qualsevol cas respectarà l'horari setmanal 
del professorat establert a la normativa vigent. També està obligat a assistir a les 
reunions dels òrgans de govern i de coordinació, així com a les altres reunions 
extraordinàries no previstes a la programació general del centre que siguin 
degudament convocades per la direcció. 

Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit. Per 
demanar-ne la concessió s'ha de seguir el procediment reglamentàriament establert, 
davant l'òrgan competent.  

Les llicències es concedeixen segons la normativa vigent i les instruccions d’inici de 
curs que podran ser consultades a la secretaria del centre. 

Els permisos es concedeixen segons la normativa vigent i les instruccions d’inici de 
curs que podran ser consultades a la secretaria del centre. 

Les llicències, permisos i absències es registraran en el llibre oficial. El professorat 
estarà obligat a presentar els justificants i els documents acreditatius corresponents. 
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El director ha de notificar i publicar les llicències, permisos i absències tal com es 
detalla anualment a les Instruccions d'organització i funcionament del curs escolar 
que publica el Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament 
d'Ensenyament. 

En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol 
professor seguint les instruccions d'organització i funcionament del curs escolar que 
publica el Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament 
d'Ensenyament. 

 

Formació permanent del professorat 

Les activitats de formació permanent i perfeccionament del professorat incloses en 
el pla de formació del Departament d'Ensenyament relacionades amb el 
desplegament del currículum en el centre i que afectin el claustre en el seu conjunt o 
el professorat d'una etapa, d'un cicle, d'un nivell, d'una àrea determinats, s'inclouran 
a la programació general del centre, de la qual formaran part. 

El director, o un altre membre de l'equip directiu per delegació seva, es 
responsabilitzarà de rebre i canalitzar en el centre la informació sobre les activitats de 
formació permanent incloses en el pla de formació del Departament d'Ensenyament 
que puguin ser d'interès del professorat o afectar-lo. 

 

Incorporació al centre 

El director i /o el cap d’estudis, s'ocuparà de la recepció i distribució del professorat 
que s'incorpori per primera vegada al centre, facilitant-li la informació pertinent 
sobre els projectes, programacions i reglaments del centre, i orientant-lo respecte al 
seu funcionament i els recursos que pot necessitar. 

 

Adscripció del professorat 

L'adscripció del professorat correspon al director, seguint les instruccions 
d'organització i funcionament del curs escolar que publica el Full de Disposicions i 
Actes Administratius del Departament d'Ensenyament, prèviament escoltades les 
demandes dels interessats. 

 

 
 
 
 
Capítol 3. Dels pares i mares de l'alumnat 
 

SSeecccciióó  11..  DDrreettss  ddeell  ppaarreess,,  mmaarreess  ii  ttuuttoorrss  lleeggaallss  ddee  ll''aalluummnnaatt..  
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Dret genèric en representació i interès dels fills. 

Es reconeix als pares, mares o tutors legals un dret genèric d'intervenció en la vida 
escolar en representació i interès dels propis fills; en aquest sentit, molts dels drets 
de l'alumnat poden ser instats en el seu nom i representació. 

 

Dret genèric d'informació. 

Igualment, es reconeix un dret genèric d'informació sobre l'organització i 
funcionament del centre, de les activitats escolars, extraescolars i complementàries, 
dels serveis escolars i, específicament, sobre els aspectes educatius i els criteris 
d’avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge dels propis fills. En el cas de 
pares separats, que així ho sol·licitin, el centre emetrà un únic informe duplicat que es 
donarà a ambdós progenitors. 

 

Dret a una educació per als propis fills. 

Els pares, mares o tutors tenen dret a que els seus fills rebin una educació d'acord a 
les finalitats establertes en la Constitució i les lleis. Igualment, l'educació que se'ls 
oferirà en el centre estarà d'acord als principis recollits al Projecte Educatiu. 

 

Dret a formació religiosa.. 

Els pares, mares o tutors legals tenen dret a que els seus fills rebin formació religiosa, 
en el marc de la normativa vigent. 

 

Dret de participació en la gestió del centre. 

Els pares, mares o tutors legals tenen dret a intervenir en el control i gestió del 
centre, a través dels seus representants al Consell Escolar. 

 

Dret a reunió. 

Es garanteix en aquest centre el dret de reunió del pares, mares i tutors legals. El seu 
exercici es facilitarà d'acord a la legislació vigent i prenent en consideració el normal 
desenvolupament de les activitats docents. El procediment serà el següent: petició al 
director amb especificació de dia, hora, local i nombre de convocats amb almenys un 
dia d'antelació. La denegació haurà de ser motivada i fonamentada en dades 
objectives. Contra la denegació hi cap recurs davant el delegat territorial. 

 

Dret d'associació. 

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, 
en conseqüència, poden associar-se constituint associacions de pares i mares. 

Les associacions de pares i mares de l’alumnat definiran en llurs estatuts, en el marc 
de la legalitat vigent, les seves funcions. Entre aquestes, volem destacar: 
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- Assistir als pares, mares i tutors legals en tot el que faci referència a l'educació 
dels seus fills. 

- Col·laborar en les activitats educatives del centre. 

- Promoure la participació dels pares dins l’àmbit escolar. 

 

Les associacions de pares d'alumnes podran utilitzar els locals del centre per a la 
realització de les activitats que els són pròpies. El director del centre facilitarà la 
integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal 
desenvolupament d'aquesta. 

Les associacions de pares estan regulades pels seus propis estatuts i tenen com a 
referència normativa el Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 
19.6.1987). 

Les associacions de pares poden promoure federacions i confederacions, d'acord amb 
el procediment normativament establert. 

 

SSeecccciióó  22..  DDeeuurreess  ddeellss  ppaarreess,,  mmaarreess  ii//oo  ttuuttoorrss  lleeggaallss  ddee  ll''aalluummnnaatt..  

 

Deure genèric de respecte 

Els pares, mares i tutors legals tenen el deure genèric de respectar els drets, les 
creences, la intimitat i les llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

 

Deure de respecte a les normes del centre 

Els pares, mares i tutors legals tenen el deure de respectar les normes del centre, 
especialment les contingudes en el present Reglament, així com altres normes de 
rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

 

Deure de responsabilitat envers els propis fills 

Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els seus 
propis fills, en tant que alumnes del centre. En aquest sentit, col·laboraran amb el 
centre per a la bona marxa de l'educació dels propis fills i assumiran les 
responsabilitats que en el seu nom, reglamentàriament, els pertoca. 

 

 

Capítol 4. Del personal d'administració i serveis 

 

Drets 

El personal d'administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva 
normativa laboral. 
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Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa, 
específicament el dret a participar en la gestió del centre, a través del seu 
representant en el Consell Escolar. 

 

 

Deures 

El personal d'administració i serveis té el deure genèric de respecte als drets, 

creences i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa . 

El personal d'administració i serveis té el deure de respectar les normes del centre 
contingudes en aquest Reglament, així com altres normes de rang superior que 
resultin d'aplicació en cada cas concret. 

El personal d'administració i serveis té les obligacions inherents al compliment de les 
funcions que té assignades. 

 

Règim de funcionament 

El règim de funcionament del personal d'administració i serveis serà el que resulti del 
seu sistema de provisió reglamentari, així com de la normativa laboral que li resulti 
d'aplicació. 

El director exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal 
d'administració i serveis adscrit al centre. A aquests efectes, establirà la coordinació 
oportuna amb l'entitat de la qual en depengui orgànicament aquest personal. 
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TÍTOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR. 
  

  

Capítol 1. Informació a les famílies.   
  

A principis de setembre es penja al web i a la cartellera de l’escola la circular d’inici de curs. 
També es preveu que estigui disponible a secretaria per aquells pares que la sol·licitin. 

Durant el mes de setembre es convoca una reunió amb les famílies de cadascun dels nivells 
on els tutors donen informació de normativa general, d'horaris, materials generals, 
funcionament, etc.  

Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor del seu fill com a mínim una 
vegada. Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels 
alumnes, tant poden ser demanades pels mestres com per les famílies.  

De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a la carpeta de l’expedient de 
l’alumne arxivada a la secretaria del centre. 

L'escola dona informes personals  a les famílies:  
- Educació infantil: febrer i final de curs.  
- Educació primària: trimestralment.  

Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat 
tard, la informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre 
missatge quotidià, es realitzarà a través de l’agenda a Primària. A Educació infantil 
s’informarà directament de paraula o mitjançant avisos o a la cartellera d’aula. 
 
 

Capítol 2. Associació de mares i pares d’alumnes (AMIPA).   
  
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en 
conseqüència, poden associar-se constituint l’AMIPA. L’AMIPA assumeix, entre d'altres, les 
següents finalitats:  

- Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar ( i estar en les seves 
competències) relacionat amb l’escolarització dels seus fills. 

- Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en 
l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, 
extraescolars o de serveis.  

- Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.  
- Gestionar els llibres i material socialitzat. 
- Gestionar, conjuntament amb la direcció del centre, el cobrament i pagament de les 

sortides. 
- L’AMIPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies.  

 
El director del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en 
compte el normal desenvolupament d'aquesta. L’AMIPA pot utilitzar les cartelleres del centre 
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per a la difusió de la informació pròpia. L’AMIPA  tindrà contactes periòdics amb l’equip 
directiu del centre.  
 
 

Capítol 3. Altres òrgans i procediments de participació.   
  
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del centre, a 
través dels seus representants en el consell escolar.  
 
 

Capítol 4. Carta de compromís educatiu.  
  

El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 30 de març de 2011 . 

A l’inici de l’escolarització, en formalitzar la matrícula, aquesta carta es signarà per ambdues 
parts i es guardarà a la carpeta d’expedient de l’alumne i es donarà una còpia a la família. 
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TÍTOL VIII. PROTOCOL DE SEGURETAT 
 
 

Capítol 1. Seguretat interior 

 

SSeecccciióó  11..  AAcccceessssooss  

 

Porta principal:  

En horari d’entrada i sortida de l’alumnat, la porta s’obrirà 5 minuts abans i es tancarà 5 
minuts després de l'hora establerta d'inici i/o final de les classes.  

- A les 9, a 2/4 d’1, a la 1 a les 3 i a 2/4 de 5 de la tarda l’encarregat serà el conserge 
- A la 1 i a les 3, la coordinadora de menjador reforçarà aquest servei. 
- A ¾ de 5 de la tarda, el conserge s’assegurarà que no quedi ningú dins el recinte 

escolar, excepció feta d’aquells que realitzin alguna activitat extraescolar i tancarà 
les portes i reixes interiors. A partir d’aquesta hora, les persones responsables de 
l’obertura i tancament de portes i reixes, seran del servei d’extraescolars. 

- S’acordarà amb les persones responsables del servei d’extraescolars les 
modificacions d’aquesta norma. 

Els responsables de la cuina seran els encarregats d’obrir i tancar reixes i portes quan els 
portin els subministraments. Aquestes portes no es podran obrir en horari d’entrada i 
sortida de l’alumnat, ni tampoc a l’hora d’esbarjo ni en qualsevol moment que, degut a 
alguna activitat escolar, hi hagi alumnes circulant lliurement per l’escola.  

Porta lateral (costat passarel·la): és accés exclusiu pel personal docent i treballadors del 
centre. S’obrirà als alumnes els dies de pluja en horari d’entrada i sortida, així com, a 
l’alumnat amb dificultats motrius que prèviament ho hagi demanat.  

    Porta del pàrquing:  

És un accés per al personal docent, treballadors del centre, serveis municipals i alumnat          
autoritzat. 

- Personal docent i treballador del centre i serveis municipals: 
- El conserge o la persona responsable obrirà aquesta porta a 2/4 de 9 del 

matí i la tancarà 10 minuts després de les 9. 
- Tothom qui entra i surt per la zona de l’aparcament, més allà de les 9 del 

matí, és responsable de deixar la porta tancada amb clau. El mateix han de 
fer els serveis municipals que també en disposen.  

- A ¾ de 5, el conserge s’assegurarà que aquesta porta, a l’igual que la resta 
de portes de l’escola, romangui tancada. 

- Alumnat autoritzat: hi tindran accés els alumnes que vénen amb bicicleta i els 
alumnes que, per dificultats motrius, ho necessitin i ho hagin demanat 
prèviament a direcció. 

 
 



Normes d’organització  i  funcionament  del centre 
 

                     Escola del  mar  –  Vi lassar de Mar                                 41 

 

Porta de l’avinguda Lluís Companys: 
 

- Serà porta d’entrada i sortida quan l’alumnat marxi d’excursió amb autocar o a 
l’activitat de piscina subvencionada per l’Ajuntament. 

Porta del pati: 

 S’obrirà per entrada de vehicles de serveis, prèvia comunicació, i en l’horari que l’alumnat 
no faci ús del pati de sorra. En cas d’emergència és també un dels accessos que cal que 
estigui obert, tant per a la circulació dels alumnes com per a l’entrada, si és el cas, dels 
vehicles d’emergència. 

 En cap cas ,però, les portes poden quedar obertes sense vigilància. 

 

SSeecccciióó  22..  DDeessppllaaççaammeennttss  ppeerr  ll’’iinntteerriioorr  ddeell  rreecciinnttee 

 

La nostra és una escola molt gran en què hi ha molts espais compartits repartits per tot el 
recinte (aula MOODLE, de música, d’idiomes, de desdoblaments, de plàstica i laboratori, 
d’informàtica, biblioteca, gimnàs, teatre ...) Per aquesta raó i per respectar el treball dels 
altres, és important: 

- Procurar en tot moment que els desplaçaments es realitzin d’una manera 
tranquil·la i ordenada, procurant respectar, amb el seu silenci, el treball dels altres, 
essent-ne el responsable el mestre que en aquest moment estigui amb el grup. 

- Quan un alumne de Primària arriba tard, per qualsevol motiu, cal que s’adreci a 
secretaria per tal de comunicar la seva arribada i el motiu del seu retard i, si cal, se 
l’acompanyarà a l’aula. 

- Els pares, en horari lectiu, no poden circular lliurement per l’anterior del recinte. 
Per realitzar qualsevol gestió, o quan tinguin entrevista amb un mestre, cal que 
s’adrecin directament a secretaria. 

- No es pot circular amb bicicleta, que es deixarà aparcada a la zona del pàrquing. 
- Tampoc es podrà fer ús dels patinets, els quals s’hauran de plegar un cop s’hagi 

entrat a l’escola. El tutor serà qui decidirà on s’han de deixar.   
- Si l’alumnat d’E. Infantil fa ús de la bicicleta o patinet per arribar a l’escola, les 

famílies se’n hauran de fer càrrec ja que no es podran deixar en cap dels espais d’E. 
Infantil. 

- Patins i bicicletes cal que estiguin lligats amb cadenat. L’escola no es 
responsabilitza de l’ús indegut ni dels possibles furts o desperfectes que es puguin 
ocasionar. 

 

SSeecccciióó  33..  PPaattiiss   
 
Normativa general  

- Els mestres que tenen classe just abans del pati han d’acompanyar l’alumnat fins a 
la zona d’esbarjo i esperar que vinguin els mestres que tenen torn de pati. 

- Els dies que els mestres tenen torn de pati, cal ser molt puntuals ja que, per cap 
concepte, no hi pot haver alumnes sols al pati. 
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- Es procurarà vetllar, en tot moment, que els espais d’esbarjo ho siguin també de 
convivència pacífica i de respecte pels diferents tipus de jocs, així com de les 
normes acordades a nivell d’escola. 

- Sempre que sigui possible, es vigilarà que l’alumnat no llenci menjar a les 
papereres ni escombraries a terra. 

- En acabar, cal que les persones responsables del torn vetllin que cap nen no es 
quedi a la zona d’esbarjo ni als lavabos. El mateix procuraran amb els objectes que 
puguin haver estat oblidats. 

- Si una persona no pot fer el seu torn de pati, per qualsevol motiu, cal que se’l 
canviï per un altre company i ho comuniqui a direcció. 

 
Normativa específica de Primària 

- L’esbarjo d’Educació Primària és d’11 a 2/4 de 12. 
- La vigilància dels espais d’esbarjo es farà per zones: la zona de les arcades, la zona 

de les moreres i la pista de bàsquet, la zona del pati de sorra i el gimnàs i la zona de 
la caseta, lavabos, entrada principal i corredors d’aules. 

- Zona de les arcades: la vigilància la faran, preferentment, mestres de Cicle 
Inicial. A més de la normativa general, cal vigilar que no s’hi jugui amb 
pilotes de cuir, que la reixa de la rampa d’accés estigui tancada i els racons 
amagats sota les arcades i prop de la porta de la cuina. 

- Zona de les moreres i la pista de bàsquet: la vigilància la faran, 
preferentment, mestres de Cicle Mitjà. A més de la normativa general, cal 
vigilar que no es jugui amb pilota dura (de cuir) a la pista de bàsquet i la 
interacció amb l’alumnat d’Educació infantil. 

- Zona del pati de sorra i el gimnàs: la vigilància la faran, preferentment, 
mestres de Cicle Superior. A més de la normativa general, cal vigilar que, en 
cas de conflicte, es compleixi l’ús de l’espai de futbol (C.M. els dimarts i els 
dijous i el C.S. els dilluns i divendres), el racó de darrera del gimnàs i que 
l’alumnat no malmeti la tanca vegetal ni els arbres. 

- Zona de la porta de l’aparcament, caseta i lavabos: la vigilància la faran, 
preferentment, mestres especialistes. A més de la normativa general, cal 
vigilar que la porta de l’aparcament estigui tancada i que cap alumne no 
volti per aquesta zona ni per darrera dels lavabos. També cal vetllar perquè 
els lavabos no esdevinguin un indret de “reunió”. 

- Quan un alumne hagi pres mal i no li calgui anar al CAP o a un centre mèdic, un 
mestre l’acompanyarà i li farà les cures pertinents amb la farmaciola que hi ha a la 
lavabo de mestres. El gel químic, la barra d’àrnica i els medicaments per als cops 
estan centralitzats a la nevera de la sala de mestres.  

- Damunt de la nevera de la sala de mestres també hi ha els medicaments per 
l’alumnat que, per raó de la naturalesa de l’afecció, amb prescripció mèdica, amb 
autorització dels pares  i amb les indicacions específiques d’administració calgui 
tenir en custòdia per possibles emergències. 

 
 
 
 
 



Normes d’organització  i  funcionament  del centre 
 

                     Escola del  mar  –  Vi lassar de Mar                                 43 

 

- Els dies de pluja o de mal temps: 
- Si plou, cada tutor es queda amb el seu grup a la classe i els especialistes 

supleixen els tutors que no tinguin vigilància d’esbarjo. En aquest supòsit, 
els lavabos oberts seran els de davant de les aules. 

- Si fa poc que ha deixat de ploure o cauen quatre gotes i hi ha dubte de si els 
nens poden o no sortir al pati, els mestres responsables de pati decidiran 
què cal fer. Amb tot, el tutor pot decidir sortir amb el seu grup-classe sota 
la seva vigilància i responsabilitat. 

 
- Els torns de pati s’establiran, aproximadament i en funció dels recursos humans. A 

cadascuna de les zones esmentades hi haurà 2 mestres encarregats de la 
vigilància.  
- Normes per a l’alumnat: És responsabilitat dels tutors, sobretot a inici de curs, 

i de les persones encarregades de la vigilància de pati, recordar que: 
- Les pilotes de cuir només al pati de sorra, no a la pista de bàsquet. 
- El CI juga, amb pilota tova, sempre al pati porxat. 
- Distribució de l’espai de futbol en cas que es produeixi algun conflicte: 

- CM els dimarts i els dijous 
- CS els dilluns, dimecres i divendres 

- A la pista només s’hi pot jugar amb pilota tova o de bàsquet. 
- Tot l’alumnat ha de sortir al pati, cada dia. Només poden quedar- se, 

ocasionalment,  una estona a l’aula i si és amb algun professor. 
- A les hores d’esbarjo només es pot anar als lavabos de fora (al costat 

d’informàtica), excepte en cas de mal temps. 
 
Normativa específica d’Infantil 
 

- L’horari d’Educació Infantil és cada dia de ¾ d’11 a 2/4 de 12. 
- Sempre vigilen cinc mestres, com a mínim, situades de tal manera que controlin els 

diferents espais: pati de la font, pati central i pati del sorral. La persona 
encarregada de vigilar el pati de la font serà l’encarregada de vetllar per tal que 
cap alumne no torni sol a les aules.  

- Es procurarà que tots els nens vagin al lavabo abans de sortir al pati. En cas 
“d’emergència” només es podrà fer ús dels lavabos del mòdul del pati. 

- A la tarda, l’alumnat de P-3 sortirà al pati de 4 a ¼ i 5 de 5 aproximadament 
(l’horari i la durada dependrà de l’activitat duta a terme i el cansament dels nens) i 
la vigilància la fan els dos tutors de P-3 i el TEI. 

- Ocasionalment, els alumnes de P4 i P5 també poden sortir al pati en aquest horari, 
però cada grup amb el seu tutor. 

- A inici de curs, durant el període d’adaptació, els nens de P3 tindran el pati 
diferenciat de P4 i de P5, tant en l’espai com en l’horari i durada, que s’adaptarà a 
les seves necessitats. 

- En cas de pluja, els tutors es quedaran amb el seu grup. Es podrà fer ús del 
passadís polivalent i també es podrà anar a sota les arcades. Els mestres de reforç 
estaran disponibles per  qualsevol necessitat.  

- Tots els alumnes han de sortir al pati. No es pot quedar cap nen a l’aula sense un 
mestre. 
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SSeecccciióó  44..  SSeerrvveeii  ddee  mmeennjjaaddoorr 
 

L’empresa gestora del servei de menjador atén, a partir de les 8’55h, els pares usuaris del 
servei de menjador al mateix menjador del centre per recollir possibles incidències: baixes 
puntuals, nens extres, dietes, medicaments,… 

Totes aquestes incidències queden reflectides a la llista diària que es dóna a les 12’25 h. als 
monitors d’educació infantil i a les 12’55 h. als d’educació primària. 

 

Educació infantil 
- Abans de 2/4 d’1 del migdia, que s’inicia el servei, el coordinador de menjador lliura  

als monitors  la llista  dels usuaris del dia amb les seves incidències. 
- A  2/4 d’1 els monitors van a les classes a recollir els nens i passen llista. Tot seguit 

els nens es posen les bates i entren a dinar. 
- En acabar de dinar l’alumnat de P-3 va a fer la migdiada i sempre amb la presència 

dels monitors. 
- En cas de falta d’un nen que no contempla la llista, es pregunta al tutor el motiu de 

la seva absència.   
- A  ¾ de 3 els nens amb els seus monitors van a les classes per dur a terme els 

hàbits d’higiene personal i esperar als companys que vénen de casa. Es torna a 
passar llista i es lliuren els nens a la tutora. S’informa de les possibles incidències 
del migdia tant a la tutora com a la coordinadora de menjador. En el cas que es 
consideri necessari, també s’informa per escrit o bé telefònicament a les famílies. 

- Quan s’observa que un alumne no hi és quan es passa llista s’ha de preguntar al 
tutor el motiu de la seva absència. En cas que no es conegui el motiu que ho 
justifiqui, es comunica als coordinadors de l’empresa gestora del servei de 
menjador  i, si és el cas, s’informa a la direcció del centre. 

      
Educació primària 

- En arribar,el coordinador de menjador lliura als monitors la llista dels nens usuaris 
del dia amb les seves incidències. Seguidament els monitors s’adrecen a les 
classes. 

- En el cas que un nen fix de menjador no es quedi a dinar, i no ho hagi comunicat, 
no el deixarem marxar de la fila si no puja un familiar a recollir-lo. 

- A cicle inicial, cada classe té un monitor responsable d’anar a recollir els nens a 
l’aula i passar llista (que ha d’informar de les absències o possibles incidències). 

- A cicle mitjà i superior, els alumnes surten sols de l’aula i es concentren al punt de 
trobada acordat al pati (segons el curs), on els esperen els seus monitors de 
menjador. 

- Sempre es pot consultar el full d’assistència que hi ha penjat a totes les classes. 
- Qualsevol canvi o incidència es comunica immediatament al coordinador de 

menjador perquè prengui les mesures adients. 
- El coordinador de menjador informa als tutora de les possible incidències i, si es 

considera necessari, n0informa també a les famílies per escrit o telefònicament. 
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Cicle inicial: 
- Cada classe té un monitor responsable d’anar a recollir els nens a l’aula i passar 

llista. El tutor informa de les absències o possibles incidències. 
- En cas que un nen no hi sigui, es pregunta al tutor el motiu o es repassa el 

calendari d’assistències. Sempre hi haurà el representant de l’empresa gestora del 
servei de menjador a la porta de l’escola per si un nen que no es queda a dinar 
habitualment es despistés.  

- Els nens baixen a dinar i entren al menjador amb el mateix monitor. Mentre dura el 
dinar estan sota la supervisió dels mateixos monitors. 

- Quan hi ha un petit grup (10 ó 15 nens) que ha acabat de dinar, surten al pati amb 
el monitor responsable que controla el joc. 

- A dins del menjador queda la resta del grup amb l’altre monitor del cicle i un 
monitor de suport. 

- A més, el pati és supervisat pel coordinador de menjador que en tot moment 
controla la porta d’entrada del centre i del pàrking. 

- Els monitors d’extraescolars del migdia són els responsables d’anar a cercar els 
alumnes apuntats a l’activitat. La persona responsable de lliurar aquests alumnes 
és el monitor del grup. Passaran llista conjuntament tant el monitor de l’activitat 
extraescolar, com el monitor de menjador. 

- A ¾ de 3 sona el timbre i els nens es reuneixen amb el seu monitor als 
corresponents lavabos. Es torna a passar llista i els nens van a la classe amb els 
mateixos monitors que els han recollit. 

- El monitor resta a  la classe fins que arriba el mestre responsable de l’aula. En cas 
que, en un determinat moment, es detecti que un nen no està al centre, es 
comunica al coordinador de menjador i, si és possible, a la direcció del centre per 
tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
Cicle mitjà: 

- Els nens surten sols de classe i van a passar llista amb el monitor responsable. A 
més, el grup té una monitora de suport . 

- El grup de 3r passa llista a les grades, i el de 4t, a la font. Els alumnes poden passar 
llista fins a les 13’10h. Passat aquest temps, el monitor ha de comunicar al 
coordinador de menjador el nom dels alumnes absents. El coordinador revisarà el 
full d’assistència i, si és necessari, parlarà amb el tutor per tal de saber el motiu de 
l’absència. Si el tutor no hi és, es pregunta a la direcció del centre. 

- Els nens juguen al pati fins 2/4 de 2 que entren a dinar amb el seu monitor, que ha 
d’assegurar-se que hi siguin tots. 

- Els alumnes que realitzen una activitat extraescolar, abans de marxar cap a 
l’activitat,  han de comunicar-ho al seu monitor. 

- Quan acaben de dinar surten al pati amb el mateix monitor i, supervisats per la 
resta de monitors, van a fer activitats diverses. A ¾ de 3 sona el timbre i tornen al 
seu punt de trobada (grades o font), on els esperarà el seu monitor per tornar a 
passar llista. A continuació van als lavabos i, seguidament, cap a les classes. 

- El monitor resta a  la classe fins que arriba el mestre responsable de l’aula.  
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- En cas que, en un determinat moment, es detecti que un nen no està al centre, es 
comunica al coordinador de menjador i, si és possible, a la direcció del centre per 
tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
Cicle superior: 

- Els nens surten sols de classe i van a passar llista amb els monitors responsables al 
pati de les moreres. Els alumnes poden passar llista fins a les 13’10h. Passat aquest 
temps, el monitor ha de comunicar a la coordinadora de menjador el nom dels 
alumnes absents. El coordinador revisarà el full d’assistència i, si és necessari, 
parlarà amb el tutor per tal de saber el motiu de l’absència. Si el tutor no hi és, es 
pregunta a la direcció del centre. 

- Els nens juguen al pati fins 2/4 de 2 que entren a dinar amb el seu monitor, que ha 
d’assegurar-se que hi siguin tots. 

- Els alumnes que realitzen una activitat extraescolar dinen abans i són recollits pels 
monitors encarregats de desenvolupar l’activitat. 

- Quan acaben de dinar surten al pati amb el mateix i, supervisats per la resta de 
monitors, van a fer activitats diverses. A ¾ de 3 sona el timbre i tornen al seu punt 
de trobada, on els esperarà el seu monitor per tornar a passar llista. A continuació 
van als lavabos i, seguidament, cap a les classes. 

- El monitor resta a  la classe fins que arriba el mestre responsable de l’aula.  
- En cas que, en un determinat moment, es detecti que un nen no està al centre, es 

comunica al coordinador de menjador i, si és possible, a la direcció del centre per 
tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
Portes de l’escola 
A les 13h. I a les 14’45h un responsable de l’empresa gestora del servei de menjador anirà 
a la porta de l’escola per evitar que cap nen usuari del menjador pugui sortir del centre. 

 

SSeecccciióó  55..  AAccttiivviittaattss  eexxttrraaeessccoollaarrss..   

 

Les activitats extraescolars de l’Escola del Mar estan organitzades per l’AMIPA i l’empresa 
que gestiona el servei de menjador en fa el control. 

Inici de les activitats extraescolars: a començament de curs: 

- Els responsables de les activitats extraescolars donen, a tots els tutors de les 
aules, les llistes dels nens que fan alguna activitat extraescolar. També es lliuren 
a les persones responsables de menjador quan l’activitat és al migdia. Si hi ha 
una baixa o una alta també es comunica. 

- S’informa els pares del funcionament de les activitats extraescolars i de la 
importància de notificar a les persones responsables d’extraescolars qualsevol 
baixa de l’alumne en les activitats diàries. També se’ls informa que el telèfon de 
contacte és el que consta a la circular d’inici de curs. 

- Abans del començament de les activitats hi ha una reunió amb cadascun dels 
monitors de l’activitat per tal de lliurar aquest protocol, les llistes definitives, 
acordar horaris i establir els llocs de recollida-trobada i lliurament dels alumnes, 
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així com les persones responsables de fer-ho. Els llistats d’assistència quedaran 
arxivats diàriament al despatx de l’AMIPA. 

- S’elaborarà un full amb el nom de l’activitat, grup/s, dia/es, horari, aula/espai, 
monitor i el punt de trobada. Se’n donarà una còpia a la direcció del centre i 
aquesta l’inclourà, juntament amb el llistat d’activitats, al Pla anual. 

Activitats extraescolars en horari de menjador: totes les activitats extraescolars es fan 
després d’haver dinat els nens. 

 

Educació infantil i cicle inicial 

- El monitor va a recollir els nens al punt de trobada prèviament pactat. Els 
monitors de menjador lliuren els nens i nenes i conjuntament es passa llista. 

- El protocol a seguir en cas que falti algun nen que no és baixa per aquell dia ni 
els pares han comunicat la seva absència, és preguntar als monitors de 
menjador si el nen encara està dinant i, si és el cas, que s’incorpori a l’activitat 
acompanyat per un monitor de menjador, quan acabi de dinar. En cas que 
l’alumne no es trobés dinant, s’hauria de comunicar a la persona responsable 
del menjador i a direcció (si és possible) per tal de prendre les mesures 
oportunes. 

- Un cop acabada l’activitat els nens tornen a la classe acompanyats pel monitor i 
els lliurarà, comprovant que hi són tots, al monitor de menjador o al 
responsable d’aula. 

 

Cicles mitjà i superior 

- Els alumnes que han de fer l’activitat extraescolar comunicaran al seu monitor 
de menjador que marxen a fer-la. 

- El monitor de l’activitat extraescolar els espera a la classe assignada per fer 
aquesta activitat. Es passa llista. Les persones responsables d’extraescolars un 
cop començada l’activitat demanarà la llista dels assistents i comprovarà que no 
hi falti ningú. En cas  que un nen encara estigui dinant, els monitors de 
menjador l’acompanyaran a l’aula on es fa l’activitat. 

- Un cop acabada l’activitat els nens tornen a la classe acompanyats pel monitor i 
els lliurarà, comprovant que hi són tots, al monitor de menjador o al 
responsable d’aula. 

 

Activitats extraescolars un cop acabades les classes 

 

Educació infantil 

- Els monitors van a recollir els nens a la classe, es passa llista. El tutor és qui 
informa al monitor si a un nen l’han vingut a buscar o no ha vingut a l’escola.   

- Les persones responsables d’extraescolars recolliran a l’aula les llistes 
d’assistència i comprovaran que no hi falti ningú. Si falta algun nen s’avisarà 
immediatament la família. 
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- Quan s’acaba l’activitat els monitors han de controlar que el nen és recollit per 
un adult conegut ( pare, mare, avi, cangur...).  

- En el cas que un nen no sigui recollit a l’hora, les persones responsables 
d’extraescolars intentaran posar-se en contacte amb la família i, en el cas que 
no hi hagi resposta, passat un temps prudencial, es portarà a la Policia Local de 
Vilassar de Mar per tal que se’n faci càrrec. 

 

Cicle inicial 

- Els monitors responsables de cada activitat recullen els alumnes a les seves 
respectives aules.  

- Es concentren al passadís, es passa llista i, mentrestant, els nens berenen. 

-  En cas que falti algun nen, si els pares no ho han comunicat abans a la 
responsable d’extraescolars, es pregunta al mestre si ha faltat a classe, en cas 
contrari la responsable d’extraescolars  telefona a la família.  

- Quan s’acaba l’activitat els monitors han de controlar que el nen és recollit per 
un adult conegut (pare, mare, avi, cangur,..) 

- En el cas que un nen no sigui recollit a l’hora, les persones responsables 
d’extraescolars intentaran posar-se en contacte amb la família i, en el cas que 
no hi hagi resposta, passat un temps prudencial, es portarà a la Policia Local de 
Vilassar de Mar per tal que se’n faci càrrec. 

 

Cicles mitjà i superior 

- A partir de 3r de primària, els nens van ells sols al punt de trobada pactat 
prèviament al començament de curs. Allà els espera el monitor que passarà 
llista. 

- Les persones responsables d’extraescolars recolliran la llista abans de començar 
l’activitat si falta algun nen i els pares  no ho han comunicat telefonaran a la 
família. 

- Quan s’acaba l’activitat els monitors han de controlar que el nen sigui recollit 
per un adult conegut ( pare, mare, avi, cangur,..) 

- En el cas que un nen no sigui recollit a l’hora, les persones responsables 
d’extraescolars intentaran posar-se en contacte amb la família i, en el cas que 
no hi hagi resposta, passat un temps prudencial, es portarà a la Policia Local de 
Vilassar de Mar per tal que se’n faci càrrec. 

- Quan el nen ha de marxar sol serà del tot imprescindible que les persones 
responsables d’extraescolars disposin de l’autorització pels pares o tutors de 
l’alumne. 
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Capítol 2. Seguretat exterior. 
 

SSeecccciióó  11..  SSoorrttiiddeess  aammbb  aauuttooccaarrss  ii//oo  ffoorraa  ddeell  ppoobbllee..   

 
Gestions que cal fer a inici de curs: 

- Al juliol, escollir i contractar totes les sortides del curs. 

- Demanar a direcció el nombre d’autocars/places i el  nombre de monitors 
necessaris per ràtio. 

- Calcular el preu de cada sortida, tenint present el preu de l’autocar, el preu 
de l’activitat, el monitoratge,...  

- Lliurar el llistat de sortides a direcció per tal contractar els autocars, 
preparar el pagament trimestral fraccionat i  avisar  la policia local per 
reservar l’espai dels autocars. 

- Notificar a direcció si caldrà fer alguna bestreta. 

- No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 
necessàriament un mestre, llevat d'aquelles en  què el Consell Escolar pugui 
determinar altres condicions de manera fonamentada.  

- En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents:   

- Educació infantil: 1 mestre per cada 10 alumnes. 

--  Cicle inicial i mitjà: 1 mestre per cada 15 alumnes.  

--  Cicle superior: 1 mestre per cada 18 alumnes.    

- A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita 
del pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no 
podrà sortir del centre. Totes les activitats complementàries seran aprovades pel 
Consell Escolar 

Gestions que cal fer amb prou antelació: 

- Confirmació del dia, hora i nombre de places, si s’escau, de la visita. 

- Avisar els mestres que tenien classe amb el grup o que havien d’anar-hi. 

- Avisar el servei de menjador. 

- Preguntar a direcció si hi ha la possibilitat que un  mestre especialista pugui 
acompanyar en la sortida. Si no es dona el cas, els mestres tutors són els 
responsables de sol·licitar els acompanyants. 

- Lliurar i recollir signats els fulls d’autorització als pares amb suficient 
antelació.  

- Recordar a direcció si cal fer alguna bestreta. 

- Revisar, amb la suficient antelació, la farmaciola i, si és necessari, demanar 
al coordinador de riscos el material que falti. 

El dia de la sortida cal emportar-se: 

- El mòbil  de l’escola o deixar a secretaria un número de mòbil. 

- La farmaciola. 

- La medicació específica, si és el cas, d’alumnat amb possibilitat de reacció 
anafilàctica greu. 

- El llistat amb les adreces i telèfons dels alumnes. 

- Les autoritzacions. 



Normes d’organització  i  funcionament  del centre 
 

                     Escola del  mar  –  Vi lassar de Mar                                 50 

 

- Els resguards de pagament de l’activitat (si és el cas). 
 

Cal tenir present: 

- Comunicar a direcció o a secretaria el nombre exacte d’alumnes que 
marxen per curs i el nom dels alumnes que no s’han presentat. 

- En el cas que un alumne no assisteixi a la sortida, cal informar de si 
romandrà a casa o vindrà a l’escola. 

- Si un alumne arriba tard (i la classe ja ha marxat) cal que vagi a secretaria 
on se li assignarà un grup-classe. Si no ha vingut acompanyat dels pares o 
tutors, se’ls trucarà per comunicar la incidència (secretaria). 

 

SSeecccciióó  22..  DDeessppllaaççaammeennttss  ppeell  ppoobbllee..   

 

Gestions que cal fer amb prou antelació: 

- Comprovar que tots els alumnes tenen signada l’autorització que es lliura 
als pares a principi de curs per aquest tipus de sortides. 

- Avisar, si s’escau, a direcció, de la necessitat que la policia local ens 
acompanyi en el desplaçament.  

- Assegurar-se que el nombre d’acompanyants és el que marca la ràtio i 
demanar a direcció el nombre d’acompanyants que es necessiten. 

- Avisar els mestres que tenien classe amb el/s grup/s. 

- Comunicar o recordar la sortida a les famílies, sobre tot en els nivells 
d’educació infantil i cicle inicial. Als cicle mitjà i superior els alumnes s’ho 
apuntaran a l’agenda. 

El dia de la sortida cal emportar-se: 

- El mòbil  de l’escola o deixar a secretaria un número de mòbil. 

- Els resguards de pagament de l’activitat (si és el cas). 

Cal tenir present: 

- Comunicar a direcció o a secretaria el nombre exacte d’alumnes que 
marxen per curs i el nom dels alumnes que no s’han presentat. 

- Si un alumne arriba tard (i la classe ja ha marxat) cal que vagi a secretaria 
on se li assignarà un grup-classe. Si no ha vingut acompanyat dels pares o 
tutors, se’ls trucarà per comunicar-los la incidència (secretaria). 

 

SSeecccciióó  33..  SSeegguurreettaatt  aall  vvoollttaanntt  ddee  ll’’eessccoollaa..   

 

En horaris d’entrada i sortida, el carrer d’accés principal a l’escola es troba tallat al trànsit, 
essent la policia de proximitat qui se’n fa càrrec. Així mateix, la policia local també 
controla els semàfors de la carretera de Cabrils, lloc per on arriba molta part del nostre 
alumnat. 
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Capítol 3. Atenció als malalts i accidentats. 

 

SSeecccciióó  11..  AAtteenncciióó  aallss  mmaallaallttss  ii  aacccciiddeennttaattss  aa  ll’’iinntteerriioorr  ddeell  rreecciinnttee..   

 
L’ alumne que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola 
fins a la seva total recuperació.   

- Si a l’escola es detecta que un nen no es troba bé o pateix alguna malaltia 
infecciosa s’avisarà a la família per a què el vinguin a buscar.  

- És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que 
tinguin els nens.  

- Quan algú té febre o no es troba bé, cal trucar a la família per tal que el vinguin 
a buscar. Mentre  dura l’espera, que es farà a secretaria, si la febre és molt alta 
se li aplicarà gel tèrmic o una tovallola mullada. 

- El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament excepte en el 
cas de malalties cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi 
hagi la prescripció mèdica i l’autorització de la família conforme el personal del 
centre li pot donar la medicina.  

 
En cas d’accident lleu: 

- En el cas que un alumne s’hagi accidentat, el primer que farem serà procurar 
valorar la gravetat per tal de decidir si li fem una cura, si el portem al centre 
mèdic o si cal trucar al 061. En els dos darrers supòsit, cal trucar a  la família. 

- Si cal fer una cura, un cop feta se n’informarà el tutor. Si s’ha donat un cop es 
farà ús del gel tèrmic i/o l’àrnica que hi ha a la nevera de la sala de professors.  

- Si la ferida és prou important, s’avisarà la família per si ells mateixos volen 
portar al seu fill al CAP o al Centre Mèdic Vilassar, del carrer Mossèn Joan 
Rebull, o que sigui l’escola qui ho faci. En aquest cas: 

1. L’acompanyarà un mestre que no tingui classe en aquell moment o 
alguna persona responsable, si això no fos possible. Cal que 
s’emporti un telèfon mòbil per si cal fer alguna consulta. 

2. L’acompanyant estarà sempre present durant la visita del metge i 
recollirà l’informe per a la família.  

3. S’informarà la família dels fets i de les indicacions del metge i, quan 
el vinguin a buscar, se’ls lliurarà l’informe. 

 En cas d’accident greu: 

- En cas d’accident important o d’un quadre clínic greu (reacció anafilàctica, atac 

d’epilèpsia,...) CAL TRUCAR AL 112 i, sense moure l’alumne, esperar que arribi 

l’ambulància. Així mateix, s’avisarà immediatament la família. Algú de l’escola 
acompanyarà l’alumne fins que la família se’n faci càrrec. 



Normes d’organització  i  funcionament  del centre 
 

                     Escola del  mar  –  Vi lassar de Mar                                 52 

 

- En cas de reacció anafilàctica greu coneguda: Alumnes diagnosticats de possible 
reacció anafilàctica greu, que disposin de medicació específica i de la 
corresponent autorització mèdica: 

- S’administrarà la medicació proporcionada per la família 

- Es trucarà al 061 

- Es contactarà amb la família 

Malalties infeccioses: Sempre que hi hagi un cas sospitós de ser una malaltia 
infecciosa prou important, com pot ser la meningitis o la verola, entre d’altres, la 
direcció del centre es posarà en contacte amb el Cap de Sanitat per determinar les 
accions a realitzar. 

- Recordem que hi ha quatre farmacioles: gimnàs, sala de professors, educació 
infantil (mòduls) i menjador. 

 

SSeecccciióó  22..  AAtteenncciióó  aallss  mmaallaallttss  ii  aacccciiddeennttaattss  eenn  ssoorrttiiddeess  ii  ddeessppllaaççaammeennttss..   

 

- Quan algú no es troba bé o pren mal cal adreçar-se a un CAP, hospital o centre 
mèdic proper i trucar a l’escola i a la família. 

- Caldrà que vagi sempre acompanyat d’una de les persones responsables de la 
sortida que estarà sempre present durant la visita del metge i recollirà l’informe i 
les indicacions per a la família. 

- En cas d’accident important o d’un quadre clínic greu (reacció anafilàctica, atac 

d’epilèpsia ...) CAL TRUCAR AL 112 i, sense moure l’alumne, esperar que arribi 

l’ambulància. Així mateix, s’avisarà immediatament la família i a l’escola. Alguna de 
les persones responsables de la sortida acompanyarà l’alumne fins que la família 
se’n faci càrrec. 

- El tutor es farà càrrec de la medicació de l’alumnat que en un moment determinat 
pot tenir una reacció anafilàctica greu que, prèviament, haurà recollit (damunt de 
la nevera de la sala de professors, dins de caixes individualitzades amb el nom, la 
fotografia, el medicament i les indicacions mèdiques). 

- Davant de qualsevol incidència no prevista, els mestres responsables actuaran 
com millor creguin convenient i trucaran a l’escola per informar o bé per gestionar 
conjuntament la incidència. 

- La persona responsable de les gestions és: 

- El coordinador de cicle, si la sortida és de tot el cicle. 

- Els mestres tutors, si la sortida és de nivell. 
 

SSeecccciióó  33..  HHiiggiieennee..  

- Quan es detecti que un alumne tingui paràsits capil·lars es notificarà a la família i 
aquest haurà de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes. 

- En aquests casos, es repartirà un circular a tota la classe per informar del fet i es 
puguin posar pràctica les mesures preventives habituals. 

- En el cas d’un comunicat, per  part de la Consellaria de salut, del Departament 
d’educació o altre òrgan pertinent, d’un fet epidemiològic l’escola actuarà segons 
les consignes rebudes.  
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Capítol 4. Pla d’emergència i evacuació (pla de prevenció). 

 

- L’escola disposa d’un pla d’emergència i evacuació que està a disposició de qui 
vulgui consultar-lo a la secretaria de l’escola. Es revisarà periòdicament i quan 
s’esdevingui algun fet significatiu, per tal de fer-ne l’actualització. 

- Existeix un coordinador de Riscos laborals que és la persona encarregada també 
de tenir al dia l’esmentada documentació així com coordinar els simulacres,i 
revisar les farmacioles. 

- El coordinador de Riscos laborals forma part de la Comissió d’infraestructures i 
seguretat del Consell Escolar del centre, que és l’òrgan amb capacitat decisòria en 
tots els temes relacionats amb la seguretat 

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

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

- Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la 
realització dels simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la 
delegació territorial del Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes 
valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització del pla 
d'emergències i evacuacions.  
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TÍTOL IX.  SERVEI DE MENJADOR 
 

 

Capítol 1. El servei de menjador. 
  

SSeecccciióó  11..  AAbbaasstt..  

  
El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 
160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa 
responsable elabora a l'efecte. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà 
tant l'organització dels àpats com el desenvolupament d'activitats educatives de lleure per 
part de l'alumnat.  
El menjador és un servei extraescolar que s’ofereix a totes les famílies d’alumnes que 
voluntàriament el sol·licitin. L’horari d’aquest serà des de la finalització del horari lectiu del 
matí fins a l’inici de l’horari lectiu de la tarda. Durant la jornada intensiva, quan n’hi hagi,  
l’horari serà marcat cada any per la comissió, si s’escau. 
 

SSeecccciióó  22  ..  OObbjjeeccttiiuuss..  

  
La seva finalitat principal és la de promoure un clima acollidor i positiu que permeti satisfer la 
necessitat d’alimentació, tenint cura dels hàbits alimentaris i del comportament dels 
alumnes. Sempre es tendeix a incloure el menjador dins la línia pedagògica del centre, 
fomentant també la finalitat educativa del servei de menjador i la seva estona d’esbarjo. 
 
 

Capítol 2. Òrgans. 

  
L’Escola del Mar cedeix la gestió i organització del menjador a l´AMIPA de la mateixa, per tal 
de poder dur a terme un bon desenvolupament d’aquesta gestió. L´AMIPA és qui escull 
l’empresa o empreses que ofereixen el servei de cuina i monitoratge. 
 

SSeecccciióó  11  ..  CCoommiissssiióó..  
 

La comissió de menjador, que és una comissió pròpia del Consell Escolar, està formada com a 
mínim pel representant de l’AMIPA, per un representant del sector pares i un del sector 
mestres. 
Aquesta comissió vetllarà pel bon funcionament del menjador escolar. 
Els integrants de la comissió es reuniran trimestral de manera ordinària per tal de realitzar 
conjuntament el seguiment del bon funcionament i aquests poden requerir de l’assistència 
de les empreses que gestionen el servei de cuina i de monitoratge. 
Dins d’aquesta comissió es constituirà una PERMANENT que tindrà competències exclusives 
en matèria de disciplina i de resolució de problemes urgents. Estarà formada, com a mínim, 
per: 

- Director del centre 

- 1 mestre del Consell Escolar 

- 1 pare del Consell Escolar 
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SSeecccciióó  22  ..  FFuunncciioonnss..  

  
Les funcions de la Comissió són: 
 

- Establir les directrius de programació i funcionament. 

- Aprovar anualment el projecte de menjador presentat per l’empresa o empreses 

contractades pel servei de cuina i monitoratge. 

- Aprovar anualment el pressupost de menjador. 

- Aprovar anualment el pla d’activitats proposades en el  projecte educatiu o 

pedagògic. 

- Supervisar l’organització i el bon funcionament del menjador escolar 

- Supervisar que les instal·lacions estiguin en bon estat i proposar la seva renovació 

quan sigui convenient. 

- Supervisar, aprovar i difondre els menús proposats trimestralment per l’empresa 

de cuina. 

- Verificar el compliment de les obligacions legals de l’activitat, revisant la 

documentació oficial obligatòria de les empreses, en referència a Riscos Laborals, 

pla d’autocontrols basat en el sistema APPCC, Nòmines i TC de la Seguretat Social, 

Cursets i Titulacions del personal treballador, etc 

- Vetllar pel compliment d’aquest  Reglament. 

- Establir les accions correctives en matèria de disciplina i a problemes apareguts al 

menjador 

- Seguiment i balanç de totes les accions correctives 

- Informar al Consell Escolar del funcionament del servei, dels acords presos i 

presentació del pressupost anual de menjador. 

 
 
 

Capítol 3. Normes i funcionament de la cuina i menjador. 

  
Les normes de funcionament es defineixen per: 

- Cuina 

- Menjador i Esbarjo 

 
L’associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA) es reserva les competències en matèria de 
contractació de monitors, així com del servei de cuina idoni. 
 
 
  SSeecccciióó  11  ..  LLaa  ccuuiinnaa..  

  
El servei de cuina estarà regulat per un contracte amb una empresa i s’haurà de renovar, 
revisar o rescindir cada curs escolar. 
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L’empresa gestora de la cuina s’ha d’encarregar, entre d’altres funcions, de: 

- Fer inventari del material de cuina anualment i enviar-lo a la comissió 

- Comunicar a la comissió de qualssevol desperfecte a les instal·lacions 

 

SSeecccciióó  22  ..  MMeennjjaaddoorr  ii  eessbbaarrjjoo..  
 
Els torns de menjador seran gestionats per l’empresa gestora, depenent del nombre 
d’alumnes que assisteix al servei. 
 
Cada nen tindrà un lloc fix al menjador que podrà ser variat a criteri del monitor en funció al 
seu comportament. 
 
Els nens ajudaran a parar taula a partir de Cicle Inicial. 
 
L’administració de medicaments que calgui administrar de forma inexcusable durant les 
hores de menjador hauran de ser amb recepta mèdica i autorització per escrit dels pares o 
tutors. 
 
En cas de règim alimentari especial puntual o esporàdic, aquest haurà de ser sol·licitat pels 
pares, via telefònica al número de l´AMIPA (93 750 09 45) o personalment al menjador entre 
les 8:55 i les 9:15 del matí. S’entén com a  règim alimentari especial fer dieta astringent o 
similar. 
 
En cas de patologia alimentària (al·lèrgia o intolerància alimentàries), els nens hauran de 
portar un certificat mèdic, detallant la màxima informació de la patologia per tal d’evitar 
males interpretacions o manca d’informació per part del personal de cuina i de menjador. 
 
Els pares poden sol·licitar la preparació de picnic en cas de sortir d’excursió. La sol·licitud 
s’ha de fer a l´AMIPA o al responsable del menjador amb 3 dies antelació. L’alumne que 
sol·liciti picnic que, per qualssevol raó, no vagi d’excursió se li carregarà igualment el cost del 
picnic sinó avisa abans de les dues del migdia del dia anterior. 
 
Un cop acabat l’àpat del migdia, els nens de P3 faran migdiada a la sala polivalent educació 
infantil. Els  de P4 i P5 romandran al patí de pàrvul, sota la vigilància dels seus monitors i la 
resta de cursos podran estar als altres patis, sempre vigilats pels monitors. 
 
S’organitzaran tallers lúdic-educatius. Durant l’estona de pati es podrà utilitzar el material de 
jocs, fent-se cada alumne responsable del seu bon ús i de retornar-lo, en acabar, al monitor 
corresponent. En cas de pluja s’habilitaran els espais adients, marcats per la direcció de 
l’escola, al moment corresponent. 
 
La biblioteca es podrà utilitzar al migdia per estudiar, llegir o fer deures, també es podrà 
habilitar una aula d’estudi, per alumnes de primària. Els cursos que en podran fer ús es 
determinaran en el seu moment. 
 
Es podran utilitzar únicament els lavabos indicats per la direcció del centre. Els pàrvuls 
podran utilitzar els de l’aula que tenen assignada.  
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Les funcions de l’empresa gestora del servei de menjador  
 
En l’espai del menjador: 
 

- Controlar la porta principal durant l’estona no lectiva. 

- Controlar el menjador, vetllant per que els alumnes no llencin el menjar, no cridin, 

facin bon ús dels estris i adquireixin els hàbits esmentats. 

- Comunicar immediatament al director del centre i als membres de la Comissió 

Permanent qualsevol incident que es produeixi a les hores de menjador. 

- Procurar als alumnes atenció mèdica en cas d’accident o malaltia en hores de 

menjador. Així mateix, es comunicarà telefònicament o per escrit als pares el 

diagnòstic i tractament a aplicar. 

- Complir el ràtio de monitors per cicle, revisats periòdicament, que són 10 nens per 

monitora a infantil, i 20 nens per monitora a primària. 

- Comunicar immediatament al director del centre i als membres de la Comissió 

Permanent qualssevol incident que es produeixi 

- Realitzar l’informe resum setmanal amb les incidències/comentaris pertinents a la 

setmana en qüestió i enviar-lo a la comissió. 

 
En l’espai d’esbarjo: 
 

- Fer un Pla anual d’activitats 

- Elaboració anual del Planning d’organització interna dels monitors amb horaris i 

responsabilitats de cadascú d’ells, adaptant-lo als nous grups d’alumnes de l’any 

en curs. 

- Complir el Protocol de seguretat 

- Controlar la porta principal durant l’estona no lectiva 

- Coordinar les activitats de lleure i jocs (esmentades al Pla anual), així com 

preparar, en coordinació amb l’escola, tallers especials en celebracions tradicionals 

(Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, final de curs, etc.). 

- Comunicar immediatament al director del centre i als membres de la Comissió 

Permanent qualsevol incident que es produeixi. Procurar als alumnes atenció 

mèdica en cas d’accident o malaltia en hores de menjador. Així mateix, es 

comunicarà telefònicament o per escrit als pares el diagnòstic i tractament a 

aplicar. 

- Realitzar l’informe resum setmanal amb les incidències/comentaris pertinents a la 

setmana en qüestió i enviar-lo a la comissió. Els objectius dels monitors consistiran 

en: 

- assolir els principis i objectius descrits 

- establir un bon ambient en les hores de menjador 

- vetllar pel correcte seguiment de les normes 
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- Les funcions dels monitors són, entre d’altres: 

- Passar llista als alumnes del grup corresponent, dels quals seran responsables 

durant aquest període de temps. 

- Fer i guardar les activitats de lleure i jocs. 

- Procurar als alumnes atenció mèdica en cas d’accident o malaltia a les hores 

de menjador. 

 

 

Capítol 4. Normes i funcionament de la cuina i menjador. 

  
SSeecccciióó  11  ..  CCoonnvviivvèènncciiaa..  

  
Durant les hores de menjador regiran les mateixes normes de l’escola, respectant els límits 
de l’escola, entenent per límits les parets perimetrals de l’edifici. Els aprenentatges i actituds 
a fomentar són: 

- Observar un tracte respectuós amb els companys, els monitors i totes les persones 

relacionades amb el menjador, l’escola i el municipi. 

- Respectar el mobiliari i material específic (coberts, estris, …) 

- Acostumar als alumnes a menjar variat i en quantitat adient, desenvolupant hàbits 

saludables i a fer-ho amb correcció. 

- Aprendre a considerar el dinar com un temps de relació tranquil·la.  

I els hàbits fonamentals a adquirir són: 
- Rentar-se les mans abans i després de dinar 

- Menjar a poc a poc. 

- Mastegar amb la boca tancada i no parlar amb la boca plena. 

- Fer servir el tovalló. 

- Fer un ús adequat dels coberts. A partir de primer de primària, s’ensenyarà a fer servir 

el ganivet. 

- Parlar amb veu baixa. 

- Seure bé durant tot l’àpat i no aixecar-se del lloc mentre es mengi. 

- Recollir el menjar que caigui a la taula o a terra. 

- Deixar la cadira ben posada, sense arrossegar-la. 

 
S’han d’assenyalar les següents PROHIBICIONS: 

- L’alumnat, quan faci ús d’aquests serveis,  no podrà sortir del recinte de l’escola. 

Excepcionalment, els pares podran sol·licitar la sortida dels seus fills del centre durant 

l’estona de menjador mitjançant una autorització escrita exposant els motius de la 

sortida. Els pares hauran de tenir la conformitat de l’empresa gestora de menjador o 

esbarjo. Els monitors acompanyaran al nen fins a la porta a on serà recollit per els 
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pares. Finalment, aquest alumne haurà de presentar-se al seu monitor en el moment 

d’incorporar-se al menjador. En última instància, les sol·licituds poden ser 

supervisades per la Comissió de Menjador. 

- No es podrà circular per les aules i els passadissos sota cap concepte. 

- No es podrà romandre a la porta de sortida ni al pàrking. 

- No es podrà utilitzar cap espai del patí o de l’escola sense el coneixement i control 

dels monitors. 

- No es podrà fer mal ús del menjar, ni de les instal·lacions del centre. 

- No es podrà fer mal ús de cap objecte extern al centre. 

La transgressió d’aquestes prohibicions tindrà la consideració de FALTA DE DISCIPLINA 
 

SSeecccciióó  22  ..  FFaalltteess..  

  
Adaptant el Decret 226/1990 sobre Drets i Deures dels Alumnes a les característiques d’un 
servei de menjador, les FALTES podran ser: 
 

- Lleus: Defectes no greus, causats intencionadament, de les dependències del Centre, 
del material del Centre, o dels objectes i materials de la resta de membres de la 
comunitat educativa. Com per exemple: 

- Córrer o provocar aldarulls a les dependències del menjador. 

- Romandre en lloc no autoritzat. 

- Destorbar els companys del menjador. 

- Desobediència a un monitor o a qualssevol membre del servei. 

- Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de 

les activitats del menjador. 

 
- Greus: 

- Insultar a un company, monitor o membre del servei. 

- Actes d’indisciplina, humiliació, ofensa o injúries greus contra qualsevol 

company o membre de la comunitat educativa. 

- Desobediència pública a un monitor o a qualsevol membre del servei de 

menjador. 

- Incompliment d’una sanció. 

- L’agressió física greu contra la resta de membres del menjador. 

- Provocar per mal ús, greus perjudicis als locals o materials del centre, o als 

objectes que pertanyin als altres membres al menjador. 

- Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les 

activitats del menjador. 

- Sortir del centre sense autorització en les hores de menjador. 

- El deteriorament, causat intencionadament, d’objectes de l’exterior del 

centre. 

- L’acumulació de tres faltes lleus en un mateix curs acadèmic. 
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- Molt Greus: 
- Els actes d’indisciplina, injúries i ofenses molt greus contra els membres de la 

comunitat educativa. 

- L’agressió física molt greu contra qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

- Faltes tipificades com a greus si concorren circumstàncies de col·lectivitat i/o 

publicitat intencionada. 

- Incitació sistemàtica a actuacions greument perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 

- La comissió de tres faltes greus en un mateix curs acadèmic. 

En qualsevol cas, la tipificació d’una falta com a lleu, greu o molt greu la validarà, si és el cas,  
la comissió de menjador o la seva permanent. 
 
 SSeecccciióó  33  ..  SSaanncciioonnss..  

  
Les sancions seran imposades per la Comissió Permanent i es podran imposar per la comissió 
de les faltes tipificades anteriorment seran les següents: 

- Per faltes lleus: 

a. Amonestació privada. 

b. Realització, en horari no electiu, de tasques correctives que es considerin  

oportunes. 

- Per faltes greus: 

a. Advertiment que constarà a l’expedient escolar de l’alumne, en el qual s’inclourà 

un informe detallat del monitor, i que serà comunicat als pares i al tutor 

corresponent. 

b. Suspensió del dret d’assistència al menjador de dos dies en el cas dels alumnes 

fixes, i de un mes en el cas d’alumnes extres. Suspensió del dret d’assistència al 

servei de menjador del centre per un període a determinar. 

c. Privació del temps d’esbarjo o d’activitats específiques 

d. Realització de tasques educadores per a l'alumne. 

e. Reparació econòmica dels danys causats. 

f. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars del centre per un període 

a determinar. 

 

 

- Per faltes molt greus: 

a. Privació del dret d’assistència al menjador d’una setmana en cas dels alumnes fixes 

i d’un trimestre per als alumnes extres. 

b. En cas de reincidència o bé de comissió i d’una falta d’extrema gravetat, la 

suspensió podrà ser definitiva pel que quedi per a la finalització del curs acadèmic. 

c. Reparació econòmica dels danys causats 
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Tota amonestació serà comunicada per escrit als pares, enviant una altre còpia escrita a 
l´AMIPA el mateix dia que als pares. 
 
El PROCEDIMENT per sancionar aquestes faltes serà el següent: 

- Els actes que no arribin a la consideració de faltes lleus seran corregits pel monitor 
corresponent. 

- Les faltes lleus seran sancionades pel monitor corresponent mitjançant l’anotació al 
registre de faltes del menjador i la comunicació per escrit als pares a través d’una 
nota escrita a més de l’agenda escolar.. 

- Les faltes greus i molt greus seran sancionades i notificades als pares a través de 
l’agenda escolar (per part dels responsables del menjador) i un informe escrit i 
detallat del supòsit, fet per la permanent de la Comissió de menjador, notificant  als 
pares la sanció corresponent.  

- Les reclamacions contra la sanció correctiva a una falta greu o molt greu es podran 
fer a la Comissió de menjador del Consell Escolar en el termini d’una setmana des de 
la notificació de la resolució a l’interessat, i serà aquesta comissió la que revisarà i 
decidirà sobre la sanció. 

- Qualsevol punt no previst en aquest reglament, serà resolt per la permanent de la 
Comissió de menjador. 
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TÍTOL X.  SERVEI D’ACOLLIDA I PERMANÈNCIES  

 

 

Capítol 1. El servei d’acollida i permanències. 

  
SSeecccciióó  11..  AAbbaasstt..  

 
S’ofereixen aquests serveis a tot l’alumnat de l’escola. Estan organitzats per l’ AMIPA que 
en delega la gestió a l’empresa Cercle. 
 
Els serveis d´acollida i de permanències tenen com a objectiu ajudar a conciliar la vida 
laboral i escolar. Es procurarà que sigui un ambient tranquil i lúdic i, en alguns casos, es 
procurarà acompanyar els nens en l´activitat diària de l´esmorzar i/o berenar, així com de 
preparació d’ algun treball sense que això impliqui, en cap cas, una activitat reglada. 
 
En el cas d’alumnat que es queda a dinar a l’escola, es recomana que no es faci ús dels dos 
serveis (acollida i permanències) el mateix dia, ja que el nombre d’hores que aquest 
alumne/a passaria dins del recinte escolar es considera excessiu. 
 

SSeecccciióó  22..  OOrrggaanniittzzaacciióó  ddeell  sseerrvveeii  dd’’aaccoolllliiddaa..  
 
El servei d’acollida és de 8 a 9 del matí en dues franges: de 8 a 2/4 de 9 i de 2/4 de 9 a les 9. 
A les vuit del matí les persones responsables del servei obren la porta i, a partir d’aquell 
moment, controlen l’arribada a l´escola dels nens que van arribant mica en mica, sempre 
acompanyats. L’accés al servei es tanca a les 8’40 h. del matí. Cinc minuts abans de les 9, 
sempre acompanyats pel seu monitor, l’alumnat es dirigeix cap a les classes. 
 
S’organitza en grups d’edat (Educació infantil i primària), en dos espais. Es disposa de  tot 
tipus de material perquè es puguin entretenir, des de papers i colors per dibuixar, 
plastilina, puzles, encaixos, contes, joguines,... En alguns casos, especialment els més 
grans, s’aprofita aquesta estona per fer manualitats i treballs que s’exposaran a final de 
curs. 
 
També es disposa d’un racó on poden esmorzar aquells que no ho han pogut fer a casa. 
Cadascú se l’ha de portar. 
 
La ràtio és de 16 nens per monitor si són d’educació infantil i de 20 si són de primària. 
Sempre, però, caldrà que hi hagi un mínim de 2 monitors. 
 
Per a fer ús del servei cal notificar-ho prèviament. Es passa llista d’assistència, tant de 
l’alumnat que en fa un ús habitual com de l’esporàdic i es guarden els llistats. 
 
És responsabilitat de les famílies avisar si no es pensa fer ús del servei . 
 
L´activitat d´acollida es desenvolupa a les dues aules dels mòduls prefabricats que hi ha a 
la zona del pati d’educació infantil. 
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SSeecccciióó  33..  OOrrggaanniittzzaacciióó  ddeell  sseerrvveeii  ddee  ppeerrmmaannèènncciieess..  
 

Aquest servei funciona de 2/4 de 1 a la 1 per l’alumnat d’Educació infantil amb germans a 
Primària que fan SEP i/o activitats complementàries i 2/4 de 5 a les 6 de la tarda per a tot 
l’alumnat de l’escola. Les famílies poden fer-ne ús en franges de 30 minuts. Cal, però, 
sol·licitar-ho prèviament. 
 
A dos quarts de quatre de la tarda la persona responsable del servei  va a les classes a 
recollir als alumnes, que prèviament ho hauran sol·licitat i tots plegats es dirigeixen cap 
als mòduls prefabricats, el mateix espai que el servei d’acollida. En cas de bon temps, 
poden fer ús dels patis d’educació infantil. 
 
En aquesta estona els nens poden jugar amb el material del què disposa l’aula per aquest 
fi. Els més grans, poden fer treballs o deures. 
 
Com en l’acollida del matí, es disposa d’un racó on poden berenar aquells nens que en 
porten. 
 
La ràtio es de 16 nens per monitor si són d’educació infantil i de 20 si són de primària. 
Sempre hi ha el suport de la persona coordinadora del servei. 
 
Els pares han de recollir els seus fills als mòduls prefabricats. 
 
En cas que, per causes de força major, havent trucat abans a l’escola, una família no pugui 
recollir amb puntualitat els seus fills aquest podran romandre al servei de permanències 
fins que se’ls pugui recollir.  
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RELACIÓ DE SIGLES QUE APAREIXEN AL DOCUMENT 
 

- AAMMIIPPAA:  associació de maries i pares d’alumnes. 

- CCAADD:  comissió d’atenció a la diversitat. 

- CCAAPP::  centre d’atenció primària. 

- CCII::  cicle inicial. 

- CCMM::  cicle mitjà. 

- CCSS::  cicle superior. 

- EEAAPP::  equip d’atenció psicopedagògica. 

- EEII::  educació infantil. 

- LLEECC::  Llei d’educació de Catalunya. 

- LLOOEE::  Llei orgànica d’educació. 

- NNOOFFCC::  normes d’organització i funcionament del centre. 

- PPAASS::  personal d’administració i serveis. 

- PPCCCC::  projecte curricular de centre. 

- PPEECC::  projecte educatiu de centre. 

- PPGGAA:: programació general d’aula. 

- PPII::  pla individualitzat. 

- TTEEII::  tècnic especialista d’educació infantil. 

- TTIICC::  tecnologies de la informació i la comunicació. 

- SSAAGGAA::  sistema d’administració i gestió acadèmica. 

- SSEEPP::  suport educatiu personalitzat. 

- Sistema AAPPPPCCCC::    sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític. 
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