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0.INTRODUCCIÓ 
 
Nom del centre i localització : Escola SANT JORDI de Sant Vicenç dels Horts. 
Titularitat       :   Pública, Generalitat de Catalunya 
Ensenyaments que ofereix, nivells educatius i serveis :  Educació Infantil i 
Educació Primària. 
L'aprovació i entrada en vigor de les presents normes d’organització i 
funcionament del centre comporta l'obligació comunitària de respectar les 
normes que conté. 
 
El present document ha estat elaborat per l’equip directiu del centre, amb 
l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, 
i aprovat pel consell escolar del centre, d’acord amb la normativa vigent:La llei 
Orgánica de Educación LOE 2/2006, La llei d’educació de Catatalunya LEC 
12/2009 i el decret d’autonomia de centres educatius 102/2010. 
Entenem les normes d’organització i funcionament de centre com el conjunt 
d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer 
possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els 
objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació 
anual. 
Correspon al director/a del centre vetllar pel compliment d’aquests normes 
essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-
lo i complir-lo. 
 
El document s'estructura de la següent manera :  

− Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre. 
− Organització pedagògica del centre. 
− Funcionament del centre. 
− Convivència del centre. 
− Col.laboració i participació dels sectors de la comunitat 
− Registres de modificacions 

 
 
1.APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 
El Projecte Educatiu de Centre és susceptible de ser modificat per les causes 
següents: 

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

- Per l’avaluació que en faci el Consell Escolar. 
- Perquè concorren noves circunstàncies a considerar. 

Es revisarà com a mínim un cop al curs pels òrgans co.legiats de participació, 
es proposaran les modificacions al Consell Escolar i allà es realitzaran les 
aprovacions. 
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2.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 
CENTRE 
    2.1 Equip directiu 

 L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és 
integrat pel director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap 
d’estudis i  altres òrgans unipersonals. 
 
Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del 
projecte de direcció. 
 
Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de 
l’equip directiu i del consell de direcció. També li correspon l’assignació o 
la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació 
d’aquestes funcions. 
 
El director o directora respon del funcionament del centre i del grau 
d’assoliment dels objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte 
de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i l’Administració 
educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el 
funcionament del centre. 
 
Funcionament de l'equip directiu 
- L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L'horari i el temps 
de reunió es fixaran en el pla anual de cada curs. 
- La forma  habitual de treball de l'equip directiu serà en equip  i les 
decisions sobre temes relacionats amb l'organització i el funcionament 
del centre es prendrà normalment de forma consensuada. 
- L'equip directiu  impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres 
com a model del treball en equip que pretén que es desenvolupi també 
en els treball de tots els equips del centre. 

 
2.2   Òrgans unipersonals de direcció 

 2.2.1 El director 
El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, 
el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció 
pedagògica i és cap de tot el personal. 
 
La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de 
concurs, en què participen la comunitat escolar i l’Administració 
educativa. 
 
El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge 
pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. 
Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, 
del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 
 
Corresponen al director o directora les funcions de representació 
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següents: 
- Representar el centre. 
- Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 
- Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes 

acadèmics del centre. 
- Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a 

l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les 
prioritats de l’Administració. 

 
Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge 
pedagògics següents: 

- Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions 
i adaptacions corresponents. 

- Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del 
currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el 
compliment. 

- Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del 
projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i 
d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del 
projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, 
administrativa i de comunicació en les activitats del centre, d’acord 
amb el que disposa el projecte lingüístic del centre. 

- Establir els elements organitzatius del centre determinats pel 
projecte educatiu. 

- Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions 
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les 
modificacions successives. 

- Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir 
l’aplicació de la programació general anual. 

- Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del 
projecte educatiu i, eventualment, dels acords de 
corresponsabilitat. 

- Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal 
docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si 
escau, de la pràctica docent a l’aula. 

 
Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la 
comunitat escolar: 

- Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís 
educatiu del centre. 

- Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les 
mesures disciplinàries corresponents. 

- Assegurar la participació del consell escolar. 
- Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares 

d’alumnes i, si s’escau, amb les associacions d’alumnes. 
 
Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i 
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la gestió del centre següents: 
- Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i 

funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació. 
- Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació 

establerts en el projecte educatiu. 
- Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per 

la normativa vigent. 
- Visar les certificacions. 
- Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i 

administrativa pel secretari o secretària del centre. 
- Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el 

pressupost aprovat. 
- Contractar béns i serveis dins els límits establerts per 

l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació. 
- Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix 

les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de 
la pràctica docent a l’aula. 

 
El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni 
l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a 
cap altre òrgan. 
 
El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la 
consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en 
els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, 
llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les 
seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior 
de l’infant. 
 
La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a 
les funcions de direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre 
que dirigeix. 
 
 2.2.2 Cap d’estudis 
El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un 
període nosuperior al del mandat de la direcció, entre el professorat que 
és destinat al centre,com a mínim, per un curs sencer. 
 
Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la 
direcció,preferentment en els àmbits curricular, d’organització, 
coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres 
activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el 
projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
 
El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, 
malaltia o vacant. 
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 2.2.3 Secretari 
El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per 
un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat 
que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer. 
 
Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li 
delegui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, 
documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de 
les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció  

 
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les 
funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del 
centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes 
d’organització i funcionament del centre així ho estableixin. 

 
2.3 Òrgans col.legiats de participació 
2.3.1 Consell escolar 
El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat 
escolar en el govern del col·legi i  l'òrgan de programació, seguiment i 
avaluació general de les activitats. 
 
Composició del consell escolar 
El consell escolar d'un centre públic està integrat per les següents 
persones membres: 
- El director o directora, que el presideix. 
- El cap o la cap d'estudis. 
- Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat 
el centre. 
- 5  representants del professorat que s'elegeixen pel claustre. 
- 5 representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per 
ells i entre ells 
- Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i 
entre aquest personal. 
El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, 
però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. 
El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç 
del total de persones membres del consell. 
El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en 
conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del 
consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa 
l'associació de pares i mares més representativa del centre. 
El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels 
tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. 
L'aprovació d'una modificació en la composició del consell escolar no 
entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme 
després que s'hagi aprovat. 
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Procediment per cobrir vacants consell escolar 
Quan es produeixi una vacant en el Consell Escolar abans de les 
eleccions s’haurà de seguir el següent procediment: 

- Sector mestres: Es demanarà voluntaris per cobrir la vacant. Es 
cas de més d’un candidat es realitzarà una votació. En cas de que 
no hi hagués voluntaris es realitzarà una votació. 

- Sector pares: S’escollirà al següent de la llista dels candidats que 
es van presentar a les eleccions anteriors i que no va sortir escollit. 

Funcionament del Consell Escolar 
- El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. 

En allò que no estigui previst s'han d'aplicar les normes 
reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la 
Generalitat. 

- El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada 
al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del 
centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones 
membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una 
altra a la seva finalització. 

- Les decisions del consell escolar es prenen normalment per 
consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s'adopta per 
majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en 
què la normativa determini una altra majoria qualificada. 

- La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència 
del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb 
la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, 
d'aprovació. El consell escolar es pot reunir d'urgència, sense 
termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les 
persones membres hi estan d'acord. 

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

Comissions del consell escolar 
Són comissions del consell escolar la comissió permanent, la comissió 
econòmica, la comissió de convivència, comissió socialització de llibres i 
la comissió de menjador. 
 
La comissió econòmica  
La comissió econòmica és formada pel director, el secretari, un mestre i 
un pare. 
La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el 
consell escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes 
anuals del centre no són delegables. 
Són funcions de la comissió econòmica : 

- Aportar al secretari criteris per a l'elaboració del projecte de 
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pressupost del centre. 
- Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre. 
- Les que expressament li delegui el consell escolar, amb la reserva 
de les citades en el punt  anterior. 

 
La comissió permanent 
La comissió permanent  és formada pel director, el cap d'estudis, un 
mestre, dos pares i el secretari, que hi actua amb veu i sense vot. 
La comissió permanent té les competències que expressament li delega 
el consell escolar. El consell escolar del centre no pot delegar en la 
comissió permanent les competències referides a : 
- L'elecció i cessament de director  
- La creació d'òrgans de coordinació 
- L'aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, de 
les Normes d’organització i funcionament de centre i de la programació 
general anual. 
- Les de resolució de conflictes i imposició de correctius amb finalitat 
pedagògica en matèria disciplinària d'alumnes. 
Són funcions de la comissió permanent: 
-  Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar. 
- Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que 
requereixin un treball previ. 
- Les que expressament li delegui el consell escolar (aprovació de 
sortides pendents durant el curs). 
 
La comissió de convivència  
La comissió de convivència és formada pel director, dos mestres, un dels 
quals ha de ser el cap d'estudis,  i dos pares. El secretari assistirà a les 
sessions amb veu i sense vot. 
Són funcions de la comissió de convivència : 
- Garantir l'aplicació correcta dels drets i deures dels alumnes.  
- Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. 
- Assessorar el director en determinats casos sobre l'aplicació de 
mesures correctores i sancions. 
 
La comissió de menjador 
La comissió de menjador és formada pel director, un pare/mare del 
consell escolar, un membre de l’AMPA, el representant de l’empresa de 
menjador i la coordinadora del menjador. 
La comissió de menjador té les competències que expressament li delega 
el consell escolar.  
Són funcions de la comissió de menjador: 
- Elaborar propostes sobre temes propis, tenint en compte els aspectes 
alimentaris i educatius, els relacionats amb l'organització i el 
funcionament del servei i  d'acord amb els principis i objectius del 
projecte educatiu del centre. 
- Revisar el pla de funcionament del menjador  a l'inici de cada curs 
escolar per a la seva presentació al consell escolar. 
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Les que expressament li delegui el consell escolar 
 
La comissió de socialització de llibres 
La comissió de socialització de llibres és formada per: un membre de  
l’AMPA, un representat dels pares del Consell Escolar, un mestre, la 
secretària i el director/a. 
S’encarregarà d’organitzar la revisió, reparació i reposició dels llibres 
socialitzats. 
 
Funcionament de les comissions derivades del consell escolar 
Cada dos anys i , juntament amb la documentació necessària que hagi 
de ser objecte de debat i treball a la comissió en la primera reunió del 
consell escolar renovat, s'elegeixen els membres del consell que han de 
formar part de les comissions , d'acord amb el nombre de membres 
fixats en aquest reglament, i es constitueixen les  comissions 
respectives. 
En la primera reunió del consell escolar de cada curs, aquest estableix el 
nombre i la periodicitat de les sessions de cada una de les comissions, i 
si escau, els temes a tractar a més dels que són preceptius. 
Totes les comissions són presidides pel director. El secretari assisteix a 
totes les comissions amb veu i sense vot i aixeca acta de les sessions. 
La convocatòria de les reunions serà tramesa pel director als membres 
de les comissions amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, 
llevat del cas d'urgència apreciada pel director, la qual es farà constar a 
la convocatòria. 
 
2.3.2 Claustre de professors 
 
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. Està integrat per tot el professorat i 
el presideix el director o directora. 
 
Ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la 
programació anual del centre, i per al compliment del projecte de 
direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció 
del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre. 
  
La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i 
funcionament s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar 
les decisions sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen. 
 
Totes les persones membres del claustre del professorat, amb 
independencia de la seva situació administrativa, són electores i elegibles 
com a representants del professorat al consell escolar del centre, amb 
l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible. 
 
Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir 
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comissions de treball en el si del claustre del professorat per a l’estudi de 
temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que 
se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al claustre. 
 
El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de 
curs, i sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho 
sol·liciti al menys un terç de les persones membres. 
 
Funcions del claustre 

- Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
- Designar els mestres o els professors que han de participar en el 

procés de selecció del director o directora. 
- 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. 
 
2.4 Consell de direcció  
És format pels coordinadors de cicle i l’equip directiu. 
Funcions del Consell de Direcció: 
Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 
Col·laborar amb l’equip directiu en la planificació,  seguiment  i avaluació 
de les activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió 
del pla d'avaluació . 
Vetllar pel desplegament dels objectius  i les activitats incloses en la 
programació general anual del centre amb caràcter anual. 
Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les 
sessions de treball de claustre. 
Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, 
detectar els desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les 
directrius generals. 
 
Funcionament del Consell de Direcció 
L'equip de coordinació pedagògica es reuneix com a mínim una vegada a 
la setmana i sempre que el convoca el/la cap d'estudis. A  més, 
preceptivament,  fa una reunió a l'inici de curs i una al final. 
La convocatòria de les reunions correspon el cap d'estudis. 
De cada sessió el cap d'estudis en farà un resum escrit, fent-hi constar la 
indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i 
de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia  i el contingut 
dels acords presos. Una vegada conegut i aprovat pel consell de direcció, 
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el donarà a conèixer a tots els membres del claustre  a través dels 
coordinadors de cicle. 

 
 2.5 Òrgans unipersonals de coordinació 

Són òrgans unipersonals de coordinació els coordinadors de cicle, el 
coordinador d'informàtica, el coordinador lingüístic, el coordinador de 
prevenció de riscos laborals,   i, el mestre tutor. 
 
Funcions del coordinador de cicle  
A l’escola hi ha dos coordinadors, un dels quals ho és de parvulari i l’altre 
de Primària 
Són funcions dels coordinadors de cicle : 

- 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 de l’equip directiu 

- Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació 
juntament amb el l’equip directiu i  la resta de coordinadors. 

- Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit 
dels temes tractats, donar-lo a conèixer a l’equip directiu, i fer-ne 
el seguiment. 

- Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu 
en el seu cicle. 

- Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del 
compliment de les normes d’organització i funcionament en el seu 
cicle.  

- Vetllar en el seu  cicle pel compliment dels acords de claustre. 
 
Funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals  
Correspon als coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos 
laborals promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i 
seguretat en el centre i, per tant, hauran de: 

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

- Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla 
d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la 
realització dels simulacres d’evacuació.  

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

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

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

- Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.  
- Emplenar i trametre als serveis territorials el model "Full de 

notificació d'accident o incident laboral".  
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- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin 
en el centre.  

- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i 
específics del centre.  

- Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del 
centre en matèria de prevenció de riscos laborals.  

- Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins 
el currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

Funcions del coordinador de llengua i cohesió social  
Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el 
coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel 
director/a del centre, ha de desenvolupar les funcions següents:  

- Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb 
l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i 
consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com 
a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.  

- Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels 
documents d’organització del centre (PEC, PLC, NOFC, Pla 
d’acollida i integració, programació general anual del centre, etc.) i 
en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i 
integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc 
d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 
intercultural i la convivència en el centre.  

- Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, 
per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i 
l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i 
garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

- Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat 
nouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i 
optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels 
professionals externs que hi intervenen.  

Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla 
educatiu d’entorn.  
Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió 
social, per delegació de la direcció del centre. 

 
Funcions del coordinador TIC 
El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de 
coordinació en relació a les tecnologies per a l'aprenentatge i el 
coneixement:  

- Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 
assessorar el professorat per a la seva implantació, així com 
orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament 
dels serveis educatius de la zona.  

- Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i 
l’optimació dels recursos TIC del centre.  
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- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments 
informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de 
manteniment preventiu i d’assistència tècnica.  

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

- Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació 
amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament 
d’Educació. 

A fi de potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el 
claustre i la comunitat educativa, és convenient que a cada centre es 
constitueixi una comissió TAC, formada per un membre de l’equip 
directiu, el coordinador/a TIC del centre i els coordinadors o professorat 
dels diferents cicles. Aquesta comissió:  

- Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del 
professorat i en l’avaluació de l’alumnat, i promourà l’ús de les TIC 
en la pràctica educativa a l’aula.  

- Vetllarà per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.  
- Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà.  

Tindrà cura dels aspectes normatius següents:  
- Que s’utilitzi la instal·lació de programari en català. 
- Que es disposi de la llicència d'ús per a tot el programari que 

s'utilitzi en cadascun dels ordinadors del centre 
- Que s’utilitzin habitualment formats basats en estàndards oberts a 

l’intercanvi de documents electrònics  
- Que els materials digitals publicats pel centre i accessibles en línia 

siguin respectuosos amb els drets d'autor..  
- Que la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica 

adaptada al Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de 
Catalunya 

-  Que s’apliquin a la web del centre criteris d’accessibilitat  
Nomenament i cessament  
El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació 
havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i 
informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments 
corresponents. 

 
3.ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

3.1 Organització del professorat  
3.1.1Tutors i Especialistes 
Els tutors/es es nomenen pel director/a del centre seguint els 
següents criteris. 
- Analitzar les necessitats del centre i del grup classe en concret. 
- Fer acompanyament i seguiment d’alumnes d’Educació Especial. 
- En la mesura del possible intentar que al cicle sempre hi hagi un 
mestre/a definitiu al centre com a referent. 
- Parlar individualment amb tots els membres del claustre escoltant 
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la seva opinió. 
- En cas de no arribar a acord la última paraula la té el Director. 
- El nomenament serà com a mínim d’un curs.  
Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 
docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en 
altres àrees, les tasques de tutor o tutora i les pròpies de condició 
de mestre/a. 
En la mesura que convingui a l’organització del centre, la direcció 
podrà assignar àrees d’especialitat a mestres no especialistes del 
centre, sempre que comprovi que tenen l’adequada titulació, 
formació o experiència. 
Els mestres especialistes, segons les necessitats del centre, podran 
intervenir a Educació Infantil. 
3.1.2 Equips docents de cicle 
Està format  per tots els mestres que imparteixen docència als 
alumnes d’un  mateix cicle. 
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 llur 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. 

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

- Revisar de forma periòdica i sistemàtica  les unitats de programació 
de les diferents  àrees i els eixos transversals. 

- 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 i matisar les normes d’organització i funcionament de 
centre, adaptant-lo als grups d'alumnes. 

- 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 
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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.   

- Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies  dels 
alumnes, especialment amb aquelles que són noves al centre o els 
fills de les quals finalitzen l’escolaritat. 

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

Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle 
sota la supervisió de l’equip directiu. 
 
 Funcionament dels equips de cicle 
Els equips de cicle es reuneixen un cop a la setmana com a mínim i 
sempre que els convoca el coordinador o ho sol·licita almenys un terç 
dels seus membres. A més, preceptivament,  fan una reunió a l'inici de 
curs i una al final. 
La convocatòria de les reunions correspon el coordinador,  el qual la  
trametrà a cada un dels membres del cicle. 
De cada sessió el coordinador aixecarà acta, fent-hi constar la indicació 
de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps 
en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia  i el contingut dels acords 
presos. El resum serà signat pel coordinador i s'ha de donar a conèixer i 
aprovar en la següent reunió. Una vegada conegut i aprovat per l'equip 
de cicle el contingut del resum, el coordinador el donarà a conèixer a 
l’equip de coordinació. 
3.1.3 Comissions 
Les comissions d’avaluació 
Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que 
exerceixen en el cicle. 
Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

- Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada 
alumne. 

- Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
- Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de 

programació que convinguin per a les activitats educatives del 
cicle. 

- Realitzar una valoració final per àrees i global,  del progrés de cada 
un dels alumnes en finalitzar el cicle. 

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

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

 
Funcionament de les comissions d'avaluació 
Les comissions d'avaluació són  presidides pel cap d'estudis o per qui, a 
aquest efecte, n'exerceixi les funcions. A més dels mestres dels cicle, 
també han de participar altres professionals que  hagin intervingut en el 
procés d'ensenyament dels alumnes.  
La sessió d'avaluació final de cada cicle serà presidida pel cap d'estudis. 
Els mestres hauran de portar la documentació sol.licitada per la cap 
d’estudis el dia acordat abans de la reunió. 
Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre  en els cicles 
de l'educació primària i dues vegades al curs - gener i maig - a l'educació 
infantil, i , almenys una setmana abans del lliurament dels informes a les 
famílies. 
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la 
relació d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i 
adequació preses, així com les modificacions en la programació i 
estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent 
s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment dels acords presos.  
En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la 
valoració final de les àrees, la valoració global del progrés de cada 
alumne i la proposta de promoció o retenció de l'alumne en el cicle. 
Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit 
tots els objectius, s'hauran de fer explicites les activitats a realitzar en el 
cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 
 
Comissions de treball 
Cada inici de curs, es determinen les comissions de treball que es creuen 
convenients de mantenir o se n’inclouen de noves, en funció de les 
necessitats previstes pel curs. Aquestes comissions queden reflectides en 
el Progaramació General Anual de Centre. 
És condició que a cada comissió hagi representants de tots els cicles per 
tal de vehicular les informacions i les accions de manera més fluïda. A 
cada comissió hi ha un/a coordinador/a. 
El funcionament de les comissions es basa en establir una dinàmica i 
periodicitat de les reunions i en establir un “feed/back” entre les 
comissions i els cicles. 
A final de curs, queda reflectit en la Memòria, la valoració de la 
consecució dels objectius, el funcionament, les activitats i les propostes 
de millora pel curs vinent. 
Comissió social 
La integren la mestra d’educació especial, l’assistent social, el/la 
director/a i la psicopedagoga de l’EAP. Es reuneix com a mínim un cop al 
trimestre. 
Funcions 

- Fer el seguiment dels alumnes amb risc social. 
- Vetllar per la tramitació d'ajuts per material escolar i llibres de text, 
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menjador, sortides,… 
- Garantir que els alumnes de risc social puguin disposar del material 

escolar necessari quan s'inicia el curs, així com la participació a les 
sortides programades. 

 
Funcionament: 
Es reuneix com a mínim cada trimestre. 
 
Comissió d’atenció a la diversitat: 
La integren el/la director/a, les mestres d'educació especial, els/les 
coordinador/es de cicle i el/la coordinador/a lingüístic/a, i la/el 
professional de l'EAP. 
 
Funcions: 
Fer una planificació global del centre de l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat.  
Coordinador/a: 
Mestre/a d'educació especial 
 
Funcionament: 
Es reunirà periòdicament per vetllar per a l'evolució dels alumnes de 
necessitats educatives especials, per a l'adequació del currículum, els 
materials didàctics, la participació d'especialistes externs, l'adaptació de 
l'organització del centre… 
 
3.1.4 Altres 
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. 

 
3.2 Organització de l’alumnat 

Els alumnes s’organitzen per nivells, la nostra escola té un grup classe 
per nivell. El número d’alumnes per grup classe queda establert pel 
Departament d’Educació. 
En el cas d’haver-hi dos grups classes per nivell es tindrà en compte el 
següent: 
- A l’entrada dels alumnes al centre i la incorporació a P3 s’intentarà que 
els grups estiguin equilibrats entre nens i nenes, alumnes amb NEE, 
alumnes que assisteixin a escoles bressol, alumnes nascuts en diferents 
mesos de l’any. 
- Com a mínim cada final de cicle els grups es barregaran per tal 
d’assegurar l’equilibri pedagògic. 
 

3.3 Atenció a la diversitat 
Els mestres d’Educació Especial han de prioritzar, d’acord amb l’equip 
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directiu i la comissió d’atenció a la diversitat, l’atenció a l’alumnat 
discapacitat i a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, 
donant suport al professorat en la planificació i desenvolupament de les 
activitats a l’aula ordinària. 
La nostra escola és una escola inclusiva i l’atenció dels alumnes amb 
necessitats educatives especials prioritàriament es farà dins l’aula 
ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora per tal d’oferir a aquest 
alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats com més 
normalitzats millor. 
Criteris 
La mestra d’Educació Especial entrarà 1 sessió, com a mínim, a cada aula 
per garantir la detecció i observació dels alumnes. 
La mestra d’Educació Especial realitzarà reunions periòdiques amb els 
tutors i mestres del cicle per la detecció d’alumnes amb alguna 
necessitat. 
Juntament amb l’EAP s’identificarà les necessitats concretes d’aquest 
alumnat i a través de la CAD es plantejarà la concreció del pla 
d’intervenció. 
Mecanismes d’assignació de recursos 
S’assignaran els recursos disponibles als diferents grups classes atenent 
als següents criteris: 

- Alumnes amb dictamen 
- Quantitat d’alumnes d’Educació Especial 

Alumnat amb trastorns d’aprenentatge 
Per atendre els alumnes amb trastorns d’aprenentatge s’aplicarà: 

- Plans individualitzats 
- Adaptacions metodològiques 
- Plans de treball 
- Treball cooperatiu 
- SEP 
- Coordinacions amb serveis externs 

 
Alumnat amb altes capacitats 
Per atendre els alumnes amb altes capacitats s’aplicarà: 

- Plans individualitzats 
- Adaptacions metodològiques 
- Plans de treball 
- Treball cooperatiu 
- Grups entre iguals 
- SEP 
- Coordinacions amb serveis externs 

 
3.4 Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat 
 3.4.1 Acció i coordinació tutorial 

La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el 
professorat del claustre d’un centre públic ha d’exercir les funcions de 
tutor o tutora quan correspongui. 
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La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels 
centres. Cada alumne o alumna té assignat un tutor o tutora, 
responsable immediat de l’acció tutorial prevista en el centre.  
 
Cada grup d’alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable 
immediat de l’acció tutorial conjunta sobre el grup tal com estigui 
prevista en el centre. 
 
L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les 
famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els 
aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i 
comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot 
el professorat. 
 
Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 

- Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa 
dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada 
a través de les reunions d’inici de curs i de les entrevistes 
individuals amb les famílies. 

- Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el 
deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills 
i filles. 

- Vetllar pels processos educatius de l’alumnat. 
- Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, 

acadèmic i professional de l’alumnat, tot evitant condicionants 
lligats al gènere. 

- Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació 
en les activitats del centre a través de la tutoria grupal i dels 
projectes propis del centre: Pla d’acollida (document annex), 
Escolta’m i Filosofia (desenvolupats al punt 5.1.1). 

- Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu 
específicament establertes en els decrets reguladors del currículum 
de cada ensenyament. 

  
    4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
 4.1 Aspectes generals 
  4.1.1 Horaris professorat. 

Els mestres tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter 
general per als funcionaris de la Generalitat. Aquest horari és 
actualment de 37 hores i mitja. 
Cal distingir entre activitats docents d’atenció directa als alumnes i 
altres activitats requerides per la pràctica docent (hores curriculars 
sense presència dels alumnes, com poden ser les tasques 
d’avaluació o tutoria, i hores de treball complementari sense 
alumnes), tant les que tenen un horari prefixat com les que no 
estan sotmeses a horari determinat. 
La distribució setmanal d’aquestes hores serà la següent: 
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• Docència: 25 hores, que inclouran: 
- Activitats docents amb grups classe  
- Activitats de suport: intervenció de dos mestres dins l’aula, 
agrupaments flexibles, ampliació d’àrees, ensenyament optatiu 
d’una segona llengua estrangera…  
- Atenció a la diversitat: atenció a grups reduïts, atencions 
individualitzades, reforç dins i fora de l’aula, atenció específica a 
alumnes que romanen un any més al mateix curs o cicle  
- Activitats de tutoria individual i de grup  
- Esbarjo  
- Substitució d’absències de curta durada. 
 

Es comptabilitzaran, dins d’aquestes hores, les previstes en 
l'apartat "Dedicació horària dels òrgans de govern i càrrecs de 
coordinació" per als òrgans unipersonals de govern i les que l’equip 
directiu, d’acord amb les disponibilitats del centre, assigni als 
càrrecs de coordinació. 

• Activitats d’horari fix: 5 hores, que inclouran: 
- Reunions del claustre, de revisió i adequació del projecte, de 
coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluació, del consell escolar i de 
les seves comissions, etc.  
- Activitats relacionades amb la tutoria (atenció individual als 
alumnes, entrevistes i reunions amb pares i mares, 
documentació acadèmica, etc.), l’adaptació del currículum a les 
necessitats i a les característiques de l’alumnat, etc.  
- Activitats relacionades amb la col·laboració amb altres 
professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat nouvingut i 
amb necessitats educatives especials.  
- Activitats incloses en el Pla de formació permanent del 
professorat.  
- Col·laboració en la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars.  
- Encàrrecs o responsabilitats específiques.  
- Coordinació amb altres centres.  

Els centres podran redistribuir les hores no lectives de permanència 
del professorat al centre acumulant dues o tres hores seguides en 
un mateix dia, que hauran de coincidir amb el dia que no es facin 
activitats de formació al seu àmbit territorial. Aquesta flexibilització 
haurà de ser acordada pel consell escolar de cada centre educatiu i 
s’inclourà en la programació general del centre. 
L’increment d’hores sense docència ha de comportar una major 
atenció a la tutoria individual, tant amb l’alumnat com amb les 
seves famílies. 

• Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 
minuts 

Entre aquestes activitats cal entendre-hi preparació de classes, 
correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, 
preparació de programacions i d’intervencions educatives 
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individualitzades, etc., que no han de ser realitzades 
necessàriament en el centre ni cal que tinguin horari fix. 
Sempre que sigui possible, en la flexibilitat horària del 
professorat es garantirà la compactació de les hores de 
permanència al centre. 
A l’hora de confeccionar els horaris, s’hauria d’intentar facilitar, 
tant com es pugui, que les persones que formen part d’equips 
de formació relacionats amb els programes que es porten a 
terme des del Departament d’Educació o institucions que hi 
col·laboren, puguin tenir un horari al centre que sigui compatible 
amb l'horari en què hagin d'impartir la formació permanent que 
els sigui encarregada. 

 
Els òrgans unipersonals de govern dedicaran part del seu horari 
lectiu a les tasques pròpies del càrrec, segons la limitació global de 
25 hores setmanals. 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 incursos 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. 

 
  4.1.2 Horaris. Entrades i sortides. 

El centre s’haurà d’ajustar al calendari escolar aprovat amb 
caràcter general per a tots els cnetres de nivell no Universitari de 
Catalunya. 
L’horari aprovat pel Consell Escolar és el següent: 
Educació Infantil i Primària: 
 
De 9:30  a 13:00h i de 15:00 a 16:30h. 
Les entrades i sortides les realitzaran pels llocs assignats als 
diferents cursos o etapes educatives. A l'inici de curs es comunicarà 
als pares.  
Per tal d'agilitzar les entrades i sortides dels alumnes, es tindran en 
compte aquestes recomanacions: 
 
- La primera porta de la entrada de l’escola s’obrirà a les 9:15h i a 

les 14:45h, la segona porta i la d’accés a les aules s’obrirà a les 
9:30h i a les 15:30h. 

- Els alumnes d’Educació Infantil entraran a les aules 
acompanyats de les seves famílies i a la sortida les professores 
els entregaran als pares/mares a la porta de l’aula. 

- Els alumnes de 3r a 6è entraran i sortiran de l’escola prèvia a 
una autorització signada pels pares i mares. 

- Els professors i professores de 3r a 6è esperaran als alumnes a 
les seves aules corresponents. 
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- Els professors i professores de 1r i 2n esperaran als alumnes al 
pati de l’escola que faran una fila i els acompanyaran fins a les 
seves respectives aules. 

- Els pares i mares, deixaran als alumnes a la segona porta de 
l’escola (la reixa de l’entrada que es troba a l’inici del pati).  

− La custòdia dels alumnes fins que s'inicia l'activitat escolar 
(9:30hores) correspon als pares i es responsabilitat seva la seva 
vigilància. Per tal d’evitar buit de custòdia, recomanem que els 
alumnes grans que venen sols al col·legi, no ho facin abans de 
les 9:30h del matí ni abans de les 15h de la tarda, doncs no hi 
ha cap persona que pugui responsabilitzar-se de la seva 
vigilància. Tanmateix, i per la mateixa raó, els nens/es no 
romandran al pati una vegada acabades les classes 13:00h i 
16:30h. 

− Els alumnes solament sortiran del centre dins de l'horari escolar 
per motius justificats, prèvia petició al director/a o tutor/a per 
part dels pares o representants legals. Caldrà que estiguin 
acompanyats per persona responsable, pare, mare o tutor legal, 
o que aquests hagin donat la corresponent autorització escrita o 
verbal, cas que deleguin tal responsabilitat en altra persona. 

 
Quan un alumne arriba tard al centre haurà de trucar a consergeria 
i serà la conserge qui l’acompanyarà a l’aula. Els pares no poden 
acompanyar als alumnes a les aules directament ja que 
interrompen la dinàmica  de l’aula i el procés d’aprenentatge dels 
alumnes. 
Visites pares 
Les visites o entrevistes dels pares dels alumnes amb els mestres 
es realitzaran de manera ordinària, el dia de la setmana i en 
l’horari que al començament de curs es determina en la 
corresponent Programació Anual del Centre. 
Fora d’aquest horari concertat els pares no poden entrar a les 
aules. 
 

  4.1.3 Utilització de recursos materials. Quotes. 
Les famílies faran una aportació  per la compra de material 
complementari d’ús fungible que els seus fills faran servir al llarg 
del curs. Al final de cada curs es passaran comptes al Consell 
Escolar i es revisarà la quota a pagar per les famílies. 
La quota inclourà el material i les sortides escolars i es cobrarà a 
través de domiciliació bancària a les famílies en dos pagaments.  
Si les famílies no fan efectiva la quota al setembre (la primera 
setmana del curs) els seus fills no podran gaudir del material 
escolar i no podran assistir a cap sortida. 
En cas que hi hagi famílies amb problemes econòmics i  no puguin 
fer efectius els pagaments  hauran de comunicar-ho a direcció 
perquè el seu cas pugui ésser tractat a la comissió social i trobar-hi 
una solució addient. 
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  4.1.4Normes d’ús dels espais. 

Les dependències del centre poden ser utilitzades, normalment fora 
de l'horari escolar i, excepcionalment, dins l'horari escolar, d'acord 
amb els requisits i el procediment que està regulat per reglament 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per l’ús dels espais del 
centre. 
 

  4.1.5Organització de l’esbarjo. 
El temps d'esbarjo, es considera una activitat educativa integrada 
en l'horari lectiu de l'alumne i, per tant, s'han de respectar també 
els principis del projecte educatiu. El temps d'esbarjo ha de ser 
tutelat per mestres segons la distribució horària aprovada pel 
consell escolar. A la Programació General Anual de Centre 
s’especificaran els torns d’esbarjo i l’horari. 
 

 
  4.1.6 Absències del professorat 

Les absències dels professors hauran de ser justificades a la 
direcció del centre. En la Programació General del Centre es 
determinarà el procediment a seguir per tal que les substitucions 
de les absències alterin el menys possible el normal funcionament 
de les activitats del centre.  
Els mestres estan obligats a complir l'horari establert i elcalendari 
d'activitats establert en la programació general anual del centre. 
També estan obligats a assistir als claustres, a les reunions dels 
àmbits de coordinació que correspongui i a les altres reunions 
extraordinàries no previstes en la programació general anual del 
centre que siguin degudament convocades per la direcció. 
Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o 
permís concedits. 
Llicències i permisos 
En el document "Llicències i permisos del personal docent 
s'especifiquen els continguts rellevants, en matèria de llicències i 
permisos, de les normes que els regulen, així com els aspectes de 
procediment que són associats a la seva petició i concessió. 

 
  4.1.7Absentisme de l’alumnat 

Els pares són els responsables de l'assistència i puntualitat dels 
seus fills al centre.  
Les absències i la manca de puntualitat a classe hauran de ser 
justificades pels pares dels alumnes implicats als seus respectius 
tutors/es via telefónica, mitjançant l’agenda o a través d’un 
justificant mèdic. 
En cas de reiteració d'aquesta situació, els/les mestres tutors/es 
mantindran una entrevista amb els pares per tal de resoldre el 
problema. Si aquest fet persisteix, es comunicarà a la direcció del 
centre, qui tornarà a parlar amb la família. En últim terme, es 
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derivarà  el cas a Serveis Socials. 
Quan l’absentisme es produeixi en el segon cicle d’educació infantil,  
el mestre/a tutor/a es posarà en contacte amb els pares de 
l’alumne recordant-los la necessitat d’escolaritzar correctament els 
seus fills per tal d’evitar llacunes irrecuperables en el seu procés 
d’ensenyament - aprenentatge. La direcció del centre ho farà per 
escrit. Si no es corregeix l’esmentada situació ho comunicarà als 
serveis socials corresponents. 
En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser 
considerades, com a conductes contràries a les normes de 
convivència del centre, i podran ser objecte de totes les mesures 
correctores que es contemplen a tal efecte en aquest document. 

  4.1.8 Activitats complementàries i extraescolars. 
Fora de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, el centre 
podrà programar activitats complementàries i extraescolars. La 
realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no 
podran comportar, per als alumnes que no hi participin, 
discriminació o modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. 
En la programació general de centre s’especificarà cada curs 
l’activitat i l’horari concret. 

  4.1.9 Organització, sortides, festes i celebracions del centre. 
Sortides 
La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora 
del recinte escolar s'haurà d'incloure a la Programació Anual del 
Centre i autoritzades pel consell escolar del centre.  En el cas que 
sorgeixin activitats no previstes inicialment en la PAC, la comissió 
permanent del consell escolar, podrà donar el vist i plau. 
Les visites i/o excursions estaran degudament programades, 
s’informarà els pares dels alumnes afectats, els quals hauran de 
signar la corresponent autorització d'assistència dels seus fills, 
sense la qual no hi podran assistir.   
En les sortides es respectaran les ràtios alumnes/mestres 
establertes al respecte en la normativa, llevat d’aquelles en què el 
consell escolar del centre determini altres condicions que exigeixin 
una proporció superior. 

  Festes 
A l’escola la paraula festa significa treballar, compartir, col.laborar, 
agrupaments diversificats per cicles, convivència  i col.laborar amb 
les famílies. 
En l’àmbit de les festes i tradicions englobem el conjunt d’activitats 
pedagògiques que serveixin per sensibilitzar i potenciar aspectes 
clau del nostre Projecte Educatiu 
A l’escola se celebren les següents festes: 
Castanyada, Santa Cecília,Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Fi de curs, 
Comiat de 6è i Festa AMPA .  
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  4.1.10 Seguretat, higiene i salut. 
Els alumnes no assistiran al centre quan estiguin malalts. 
Al centre podem trobar 4 farmacioles en els diferents edificis: 
parvulari, secretaria i especialitats, així com dos farmacioles per 
portar a les sortides. 
Per poder administrar medicaments als alumnes cal que els pares o 
tutors legals aportin una recepta o informe mèdic on consti el nom 
de l'alumne, la pauta d'administració i el nom del medicament que 
ha de prendre. Així mateix, els pares o tutors legals han d'aportar 
un escrit on es demani i s'autoritzi el personal del centre educatiu a 
administrar al fill el medicament prescrit, sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu d'acord amb la 
pauta esmentada. 
L'elaboració d'aliments en un centre per part dels alumnes, les 
famílies o els professors, com a activitat de la programació anual 
aprovada pel consell escolar, s'ha de fer tenint en compte les 
normes bàsiques d'higiene alimentària establertes per l'Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària. 
En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en 
cas d'alumnes amb al·lèrgies, només es poden usar materials i 
aliments que no continguin els al·lergògens que cal evitar. 
L’educació per la salut té un paper fonamental a l’escola i per això 
es fomenten els hàbits saludables. Un dia a la setmana els alumnes 
de l’escola hauran de menjar fruita a l’hora de l’esmorzar. 
Quan un alumne té polls s’avisarà a la família i no podrà assistir a 
l’escola fins que estigui net/a. La informació per el tractament dels 
polls està penjada a la web. 

 
4.1.11 Actuacions en situacions d’emergència vinculades a 
l’àmbit escolar. 
Davant d’una situació d’emergència cal:  
1. No deixar sol al nen/a  
2. Trucar el 112  
3. Avisar a la família  
Es consideren situacions d’emergència:  
1. Pèrdua de coneixement.( amb la pèrdua del to postural, sense 
resposta a estímuls  
tàctils o verbals o lentificació de la resposta ).  
2. Dificultat respiratòria ( ennuegament, broncoaspiració, 
obstrucció de les vies  
respiratòries...)  
3. Traumatisme amb fractura oberta  
4. Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor  
5. Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement ( o signes de 
desorientació, desequilibri, atordiment)  
6. Epilèpsia/ Convulsió (pèrdua de coneixement i to postural)  
7. Reacció al·lèrgica, quan observem en l’infant 2 o més símptomes 
dels següents:  
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a/ urticària  
b/ inflor  
c/ dificultat respiratòria  
d/ mareig  
e/ baixada de to  
8. Hemorràgia per ferida ( per vidre, objectes metàl·lics, 
contusió...)  
9. Hipertèrmia (més de 41ºC i sovint amb taques a la pell, 
convulsions, dificultat respiratòria)  
10. Intoxicació  
11. Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució.  
12. Trastorn sobtat de conducta ( al·lucinacions, llenguatge 
incoherent, idees delirants, amb molta agressivitat, brot psicòtic, 
conducta asocial, comportament dissociatiu...)  
13. Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de 
visió. 
4.1.12 Actuacions en el supòsit del retard en la recollida de 
l’alumnat a la  sortida del centre 
En cas de retard, el/la professor/a que en aquesta hora atengui 
aquest/a alumne/a, trucarà per telèfon a la família i avisarà a 
l'equip directiu. Si transcorreguts 15 minuts, la família encara no 
ha arribat a l'escola o no s'ha pogut contactar amb ella, serà l'equip 
directiu qui es farà càrrec de l'alumne/a i trucarà a la guàrdia 
urbana un cop hagi passat un temps prudencial, i acordarà amb 
ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la 
mesura en què comporten una manca d’assumpció de les 
responsabilitats de custòdia dels menors que li correspon, ha de 
ser tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer 
terme, la direcció del centre ha de comunicar per escrit la situació 
als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació n’ha de 
quedar còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció. 
A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut 
solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de la 
comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del centre 
n’informarà la direcció dels serveis territorials corresponents. 

 
  4.2 De les queixes i reclamacions 

El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i 
mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar 
o referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador 
del centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol 
següent: 

- Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. 
- Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre 

d’entrada del centre, adreçat a la direcció i hauran de contenir: 
• Identificació de la persona o persones que el presenten. 
• Contingut de la queixa, enunciat de la manera més 
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precisa possible (amb especificació dels desacords, de 
les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 
presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o 
omissió del professor o d’un altre treballador del centre 
a què es refereixen). 

• Data i signatura. 
• L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les 

dades, documents i altres elements acreditatius dels 
fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

Correspondrà a la direcció del centre: 
- Rebre la documentació i estudiar-la; directament, o a través 

d'altres òrgans del centre si escau. 
- Obtenir indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions 

per arribar a evidències sobre l'ajustament dels fets exposats a 
la realitat. 

- Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o 
treballador afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre 
els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la 
documentació probatòria que consideri oportuna. 

- L'informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de 
la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix 
moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la 
persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència 
de l’interessat. 

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

- Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, 
de correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de 
mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes 
com a representant de l'Administració en el centre, 
concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i 
exercir la prefectura del personal que hi té adscrit. 

- Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb 
constància de recepció, comunicant-los la solució a què s'ha 
arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com 
a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es 
farà constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el 
següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la 
resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció 
del centre. 

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, 
s'haurà d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el/la cap d'estudis. 
 
Actuacions posteriors i arxivament de la documentació.  
Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels 
Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha 
donat. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en 
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original o còpies autenticades, a la direcció o la secretari/a del centre, a 
disposició de la Inspecció d'Educació. 
 

 4.3 Serveis Escolars 
  4.3.1 Servei de menjador 

L'escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de 
menjador.  Tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer 
ús del servei de menjador. Tan sols greus i/o repetits problemes de 
conducta, o bé la manca d'autonomia personal d'algun alumne, 
podria fer que el centre s'hagués de replantejar la seva admissió 
i/o permanència en l’ús del servei si no comptés amb la necessària 
assistència de personal auxiliar. 
Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o 
bé de manera esporàdica avisant al centre, a través de la 
coordinadora de menjador.  
El servei de menjador es regirà pel seu Pla de Funcionament.  
Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de 
respectar el professorat i el personal encarregat del funcionament 
del servei. 
Els alumnes s’atendran a les normes d'higiene i d’ordre establertes.  
Els alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar 
sense autorització signada pels pares. 

 
  4.3.2 Altres serveis del centre 

− Servei d’acollida: S’oferta a través de l’AMPA acollida des de les      
8:00h. Els preus i horaris es concretaran al Pla General Anual de 
Centre que s’aprova a l’inici de cada curs escolar. 

− Extraescolars: S’oferten diferents activitats extraescolars a través 
de l’AMPA i que es concreten dins el Pla General Anual de Centre 
que s’aprova a l’inici de curs. 

− Biblioteca Extraescolar: El servei de biblioteca escolar s’ofereix fora 
de l’horari escolar. 

 4.4 Gestió Econòmica 
La gestió econòmica del centre es regeix pels principis d’eficàcia, 
d’eficiència, d’economia i de caixa i pressupost únics. La gestió 
econòmica s’ha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellat en 
la previsió d’ingressos i despeses i al principi de rendició de comptes.  
 
El centre utilitza el programari SAGA per a l'elaboració, la gestió i la 
posterior liquidació del pressupost.  
El pressupost l’elaborarà a l’inici de l’exercici pressupostari el secretari/a 
del centre amb la supervisió del director/a, que el presentarà al consell 
escolar per a la seva aprovació. 
Tots els acords del consell escolar sobre qüestions pressupostàries s’han 
de recollir en l’acta corresponent, de manera que quedi explícitament 
reflectit el contingut econòmic.  
A aquests efectes, s’afegiran a l’acta tots els annexos que convingui 
sobre el pressupost, les seves successives modificacions o la liquidació 
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final, degudament signats pel secretari i pel director del centre.  
Fins a l’aprovació del pressupost pel consell escolar, el director del centre 
educatiu podrà autoritzar despeses i efectuar pagaments d’acord amb els 
contractes vigents. 
Els ingressos aportats per les famílies per tal de sufragar les despeses  
d’excursions, sortides, colònies i activitats assimilades no gratuïtes que 
tinguin consideració d’activitat del centre, s’han d’incloure en les partides  
extrapressupostàries i crear les subpartides corresponents.  
Els comptes bancaris del centre els contractarà el director, amb el nom i 
el NIF del centre. Entre les condicions particulars dels contractes hi 
constarà que la disposició de fons del compte requerirà la signatura 
conjunta de dues persones autoritzades, el director i qui designi entre els 
membres de l’equip directiu, preferentment el secretari i el cap d’estudis. 
El centre disposa d’un compte bancari principal on rep les assignacions 
del Departament i des del qual gestiona els pagaments de funcionament 
ordinari. El centre disposa d’un altre compte bancari auxiliar, que 
preferentment es fa servir per facilitar el control dels ingressos 
procedents de les famílies o alumnes i que està a nom de l’AMPA. 
 
 

 4.5 Gestió Acadèmica i administrativa 
  4.5.1 Documentació acadèmico-administrativo 

 Historial personal de l'alumne      
Per tal de facilitar l’organització, cada alumne disposarà d'un 
historial personal on s'aplegui tota la informació referida a la seva 
trajectòria escolar. 
Aquesta informació quedarà sota custodia del/la secretari/a del 
centre i al mateix temps serà accessible a aquells mestres que 
tinguin relació directa amb l'alumne. 
Aquest historial personal de l'alumne recollirà:  
Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu (Resolució 
de 15 de novembre de 2007) 
L'expedient acadèmic 
L'historial acadèmic i l'informe individualitzat de final d'etapa 
L'informe personal per trasllat, si escau 
 
Sota la custòdia del centre, a disposició de les sol·licituds de 
l'administració educativa, restarà també la següent documentació: 
Actes d'avaluació final de cicle. 
Actes de les sessions d'avaluació. 
Qualsevol altra documentació acadèmica que en el seu moment 
determini l’òrgan corresponent. 

 
  4.5.2 Altra documentació 

A més dels documents anteriors, seran obligatoris, d'acord amb el 
format decidit al centre, els següents: 
 
- Els informes d'avaluació a les famílies 
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- El full de seguiment del procés d'aprenentatge de caràcter 
acumulatiu: carpeta de classe 

 
Funcionament de la carpeta de classe 
 
- Dades grupals: 
Llistat d’alumnes: Llistat del grup d’alumnes on s’hi fa constar el 
nom de cada nen/a, la data d’alta al centre, la data de baixa (en 
cas que es produeixi) i la possible data de canvi de grup. 
 Incidències:   
Sanitàries (Al·lèrgies, convulsions, asma, medicació, etc....) 
Familiars/Socials (Separacions dels pares, tuteles, ordres 
d’allunyament, ...) 
Actitudinals (Comportaments conflictius,....) 
Acta final de curs: Fotocòpia del full del llistat general amb les 
notes. 
 
- Dades individuals :      
Dades acadèmiques:  És el full que correspon a l’acta de l’última 
avaluació del curs. Cal col·locar-la al portafolis individual, 
juntament amb tota la documentació de l’alumne/a: informes EAP, 
logopèdia, EE, ....Aquest portafolis és el que s’inclourà a la resta de 
l'historial acadèmic de  l’alumne quan acabi l’escolaritat. 
- Dades generals: 
Llibres de text: Anotar el llistat de llibres de text de cada curs a la 
filera corresponent. 
Sortides: Detallar cadascuna de les sortides que es fan cada curs. 
Observacions:  
Tota la informació queda centralitzada a la carpeta de classe. 
En finalitzar l’escolaritat, tots els fulls de dades grupals i dades 
generals s’inclouran  en una carpeta a l’arxivador general dels 
expedients.  
 
- Altres informacions: 
Informe escrit als centres d'educació secundària. 
Plans Indiviudals 
Altres informacions i documentació que el centre estableixi o 
l'administració indiqui com a necessaris (documentació procés 
matriculació, opció religiosa, permís d’imatge ...). 

 
4.6 Del personal d’administració i serveis i de suport 
socieducatiu del centre 

  4.6.1 Auxiliars administratius 
Funcions 
La gestió administrativa dels processos de preinscripció i 
matriculació d’alumnes, la gestió administrativa dels documents 
acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients 
acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…, la 



 

Sant Vicenç dels Horts Pàgina 32 

NORMES D’ORGANTIZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE Escola Sant Jordi 

gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del 
centre.  
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques 
següents:  
arxiu i classificació de la documentació del centre, despatx de la 
correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 
compulsa, franqueig…), transcripció de documents i elaboració i 
transcripció de llistes i relacions, gestió informàtica de dades 
(domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas),  
atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la 
secretaria administrativa del centre, recepció i comunicació 
d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 
permisos…), realització de comandes de material, comprovació 
d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la 
secretaria del centre, manteniment de l’inventari, control de 
documents comptables simples, exposició i distribució de la 
documentació d’interès general que estigui al seu abast 
(disposicions, comunicats…).  
La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i 
característiques d’aquest, la realització de tasques similars o 
relacionades amb les anteriors. 

  
4.6.2Auxiliars d’Educació Especial 
Funcions  
Correspon als auxiliars d'educació especial:  
Ajudar l'alumnat amb necessitats educatives especials en els seus 
desplaçaments per l'aula i pel centre en general, i fora del centre, 
si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, 
bastons...).  
Ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal 
(higiene, alimentació...) a fi de garantir que puguin participar en 
totes les activitats.  
Realitzar els tractaments específics de l'alumnat en el centre 
docent.  
La direcció del centre vetllarà perquè el suport d'aquest personal 
afavoreixi el desenvolupament de l'autonomia personal i millora de 
la qualitat de vida d'aquest alumnat. 

 
 
           4.6.3 D’altre personal 
 

 Conserge  
El personal subaltern - conserge que presti els seus serveis en aquest 
centre educatiu es regirà pel corresponent "Reglament funcional del 
personal subaltern - conserge del servei d'ensenyament" aprovat pel ple 
de l'Ajuntament corresponent en el seu moment.  
Funcions:  
Al tractar-se de personal depenent dels Ajuntaments, les establertes en 
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els seus reglaments de funcionament. 
 

5.  DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
5.1Convivència i resolució de conflictes. 

5.1.1Mesures de promoció de la convivència. 
- Tutoria Grupal: On es debaten temes que ajuden a millorar la 
convivència escolar. Es porten a terme diferents dinàmiques per 
promocionar tots aquests aspectes, com a mínim un cop al mes. 
- Escolta’m: Tutoria individualitzada que se centra en desenvolupar 
actituds positives en els nens/es a través d’una vinculació afectiva 
amb el tutor i que els permetin desenvolupar-se de manera òptima 
tant a nivell afectiu com a nivell d’aprenentatges. Es realitza un cop 
a la setmana. 
- Filosofia 3/12: Projecte que s’aplica des dels 3 anys fins als 12 i 
que pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels alumnes, 
aprenent a pensar, reflexionar, resoldre els diferents conflictes a 
través del diàleg. Tot això els ajuda a millorar la seva capacitat 
reflexiva. Es realitza un cop a la setmana. 
5.1.2Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de 
conflictes. 

5.2Mediació escolar 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 
intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, 
amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord 
satisfactori. 
Àmbits d’aplicació  

- El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva 
en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, 
encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o 
greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

- Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per 
conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o 
greument perjudicials per a la convivència del centre. 

- Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de 
reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, 
per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar 
nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin 
produir. 

A la nostra escola la mediació per resoldre els conflictes a l’aula s’inicia a 
Cicle Superior. A la classe de 5è i 6è n’hi ha dos/dues alumnes/as que 
desenvolupen aquesta funció. 
El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o 
alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 
conflicte. 
Mediació a l’aula per conductes lleus: 
- Un cop s’ha produït el conflicte els alumnes sol.licitaran la mediació, 

que sempre ho faran els companys que no siguin del mateix grup 
classe.  
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- Els acords presos en el procés de mediació s'han de recollir per escrit. 
- Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur 

a terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan 
l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona 
perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

- Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a 
quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es 
compromet l'alumnat implicat. 

  
Ordenació de la mediació de la comunitat educativa per conductes greus 
El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o 
alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 
conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta 
contrària o greument perjudicial per a la convivència. 
Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el 
centre ha de disposar de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, 
si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la 
directora del centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de 
complir l'acord a què s'arribi. 
En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, 
s'interrompen els terminis de prescripció , i no es poden adoptar les 
mesures provisionals , o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació 
si ja s'haguessin adoptat. 
Desenvolupament de la mediació 
-Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà 
gestionat, a petició d'aquest, per persones de la comunitat educativa que 
pertanyen a la comissió de convivència.  
-Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel 
centre, el director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de 
dos dies hàbils, una persona mediadora, d’entre els membres de la 
comissió de convivència.  
-El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna 
perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació 
si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot 
cas, l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària.  
-La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o 
l'alumna, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per 
exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de 
resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió 
pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les instal·lacions o al 
material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el 
director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha d'actuar 
en el procés de mediació en representació del centre. 
- Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, 
la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones 
implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb els 
pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar.  
Finalització de la mediació 
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- Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 
- Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur 
a terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan 
l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona 
perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a 
quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es 
compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini 
s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es 
duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. 
Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació 
econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari 
no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.  
-Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 
sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els 
pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al 
director o a la directora del centre i l'instructor o instructora de 
l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de 
l'expedient disciplinari. 
-Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els 
pactes de reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als 
seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o 
directora del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o 
el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es 
duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director o la 
directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador 
corresponent.  
- Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o 
el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació 
acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de 
l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a 
circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 
- La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment 
que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l'existència 
de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del 
procés de mediació d'acord amb els principis establerts en aquest títol. 
- El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze 
dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars 
de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.  
 
5.3Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument 
perjudicials per a la convivència en el centre. 

5.3.1Conductes sancionables 
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en 
el centre educatiu les conductes següents: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 
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deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que 
atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de 
les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències 
o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de 
documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en 
actes de la vida escolar. 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin 
ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de 
convivència del centre. 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que 
impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 
qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de 
considerar especialment greus. 
3. Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
 
5.3.2Sancions que es poden imposar 
a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en 
horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials 
causats. La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per 
un període superior a un mes. Tasques reparadores: 

- Ajudar en la biblioteca de l’escola. 
- Ajudar a les tasques en consergeria. 

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats 
extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser 
superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del 
corresponent curs acadèmic. 
c) Canvi de grup o classe de l'alumne durant un períodes de tres 
dies com a màxim, amb les tasques que pertanyin al seu grup 
classe.  
d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades 
classes per un període que no pot ser superior a quinze dies 
lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació 
contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna 
realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o 
tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla de treball de les 
activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i 
control durant els dies de no assistència al centre per tal de 
garantir el dret a l'avaluació contínua. 
e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres 
mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si 
el període és inferior. 
f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que 
s'ha comès la falta. 

 
5.3.3Competència per imposar les sancions 
1. La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal 
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qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible 
penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa 
en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sense 
perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en 
aquest Decret per a l’alumnat i en la regulació disciplinària 
d’aplicació als treballadors del centre d’acord amb el que preveuen 
les lleis. 
2. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la 
responsabilitat penal dels i de les menors, els o les menors afectats 
hagin manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en 
un procediment de mediació penal juvenil, la direcció del centre o 
la persona que designi ha d’assistir en representació del centre a la 
convocatòria feta per l’equip de mediació corresponent, per tal 
d’escoltar la proposta de conciliació o de reparació dels i de les 
menors i avaluar-la. 
5.3.5Graduació de les sancions.  
Criteris que s’han de tenir en compte abans d’aplicar una sanció: 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de 
l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la 
motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de 
l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors 
legals, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per 
la família, per administrar la sanció de manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que 
se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 
5.3.6Garanties i procediment en la correcció de les faltes. 
1. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la 
resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la 
mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al 
centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin 
establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 
2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior 
correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció 
del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat 
de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les 
activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de 
reparació o restitució dels danys o materials que eventualment 
hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 
3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa 
l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els 
progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions 
d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la 
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proposta definitiva de resolució, l’instructor o instructora de 
l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors 
o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins 
a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar 
la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es 
proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el 
tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de 
quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per 
formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 
4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat 
afectat o a la de la resta d’alumnat del centre, en incoar un 
expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, 
una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de 
tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, 
que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 
l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al 
centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no 
podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre 
duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la 
suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar 
a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període. 
5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies 
dels progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major 
d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens 
perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents 
davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la 
direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar 
dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es 
refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos 
de la seva comissió i de la seva imposició. 
6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que 
comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en 
les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, 
mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la 
resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons 
que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar 
estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a 
l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament 
d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 
afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de 
l’alumnat en qüestió. 
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument 
perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els 
i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió 
dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i 
aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la 
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sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu 
pare, mare o tutor o tutora legal. 

 
5.3.7Mesures prèvies. 
Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument 
perjudicials pera a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en 
els menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió 
dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i 
aplica directament la sanció. Tanmateix, haurà de quedar 
constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 
l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/ai, en els menors 
d’edat, del seu pare, mare o tutor legal. 
 
5.3.8Mesures provisionals. 
Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o 
a la de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la 
direcció del centre pot aplicar una suspensió provisional 
d’assistència a classe per un mínim de 5 dies lectius, per períodes 
de 5 dies lectius fins a totalitzar un màxim de 4 períodes. En les 
etapes d’escolarització obligatòria,i si hi ha acord amb la família, 
aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. 
Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà 
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la 
suspensió provisional d’assistència a classe. 
 
5.3.9Garanties 
L’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a 
assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització 
obligatòria requereix l’acord de la família. La sanció d’inhabilitació 
definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, 
ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El 
Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan 
el centre afectat no pugui gestionar directament la nova 
escolarització de l’alumnat en qüestió. 

5.4Regim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràires a la 
convivència en el centre. 

5.4.1Conductes contràries a la convivència 
S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del 
centre les següents: 
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat escolar. 
c)Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 
activitats del centre. 
d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de 
la comunitat escolar. 
e)El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar. 
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f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 
l’activitat escolar. 
5.4.2Mesures correctores 
a) Amonestació oral i reconducció a l’hora de tutoria amb diferents 
dinàmiques d’aula així com a les sessions de Filosofia i Escolta’m. 
b) Nota a l’agenda i al full d’incidències de la classe. 
c) Quan portin 3 notes a l’agenda han d’omplir un full de reflexió i es 
queda sense pati per omplir el full amb el mestre responsable. El full de 
reflexió s’ha de portar signat per la família. Paral·lelament es demanarà 
entrevista a la família per parlar del problema conductual de l’alumne. 
d) Quan portin 6 notes, s’haurà de fer el mateix procediment però a més 
a més el full de reflexió també estarà signat per la directora. 
e) Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari lectiu, i /o 
reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al 
d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes 
tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 
Tasques educadores: 
- Ajudar en tasques a la biblioteca escolar 
- Ajudar a fer tasques de conserge 
f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 
complementàries (sortides i colònies) del centre per un període d’un 
mes. 
g) Canvi de grup o classe de l’alumne durant tres dies amb les tasques 
acadèmiques corresponents del seu grup classe. 
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un 
període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes 
classes l’alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs 
acadèmics que se li encomanin. 
 
5.4.3Tipologia i competència sancionadora 
L'aplicació de les mesures correctores detallades a l’apartat anterior 
correspon a: 
Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna 
a les lletres a),b),c),e) 
La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del 
centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista 
a la lletra d). 
El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per 
delegació d'aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat 
l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a 
les lletres f), g) h)  de l'apartat anterior. 
 
5.4.4Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions 

− No imposar sancions que atemptin contra la integritat física o la 
dignitat personal dels alumnes. 

− S’ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba l’alumnes, 
les seves circunstàncies personals, familiars i socials i la 
proporpocianalitat amb la conducta o l’acte que les motiva. 



 

Sant Vicenç dels Horts Pàgina 41 

NORMES D’ORGANTIZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE Escola Sant Jordi 

− Ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del 
procés educatiu dels alumnes. 
 

5.4.5Responsabilitat per danys 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 
instal.lacions o elmaterial del centre o en sostreguin material han de 
reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de les 
responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, 
als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

 
6.COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT. 

6.1Qüestions generals 
L’escola fomenta la participació activa de les famílies en les diferents 
activitats del centre tant lectives com no lectives: 

- Festes escolars 
- Sortides al poble 
- Acompanyament a la piscina 
- Tallers d’Educació Visual i Plàstica 
- ....RACONS 

6.2Informació a les famílies 
Les famílies de l’escola reben la informació sobre els diferents aspectes 
de l’escola a través dels següents canals: 

- Correu electrònico 
- Web de l’escola 
- Blocs d’aula 
- Panell informatiu 
- Entrevistes individuals i de grup classe 
- Reunions amb les mares/pares delegades 

6.3Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAs) 

La participació de les mares i pares en les activitats del centre es 
vehicula a través de l’Ampa. A la nostra escola l’Ampa es va crear amb la 
il·lusió de pares i mares que creien que col·laborant amb el centre es 
podien aconseguir més beneficis en l’educació dels seus fills/es. 

Funcions: 

• Gestionar el funcionament del menjador escolar. 
• Organitzar les activitats extraescolars. 

• Promoure la participació i ser un vincle entre les famílies i 
l’escola i complimentar amb serveis i activitats el programa 
educatiu del centre. 

• Representar a les famílies en temes relatius a l’alumnat. 
• Col·laborar en totes les qüestions possibles conjuntament amb 

la direcció en el bon funcionament del centre. 
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6.4Alumnes delegats/des. Consell de participació. 
A partir del Cicle Mitjà es trien delegats i subdelegats de classe. Un cop 
al trimestre es realitza consell d’alumnes on els alumnes exposen les 
seves inquietuds o suggerències sobre l’escola i que abans han tractat a 
la tutoria. 
6.5Altres òrgans i procediments de participació. 
- Comissió de festes:A l’escola la paraula festa vol dir treballar, 
compartir, col.laborar; vol dir agrupaments diversificats per cicles; vol dir 
agrupaments diversificats per cicles; vol dir convivència; vol dir 
col.laborar amb les famílies.  
També s’engloba en l’àmbit de les festes i tradicions el conjunt 
d’activitats pedagògiques que serveixen per sensibilitzar i potenciar 
aspectes clau del nostre projecte.  
Per aquest motiu la comissió de festes està formada per mestres, 
pares/mares delegats/des, AMPA i alumnes. Es reuneixen com a mínim 
un cop al trimestre i són els encarregats d’organitzar i coordinar les 
festes i actes culturals de l’escola. 
 
- Consell Escolar: És l’òrgan de govern representatiu dels diferents 
sectors (pares/mares, mestres, ajuntament, etc...) que componen la 
comunitat educativa, i també és el màxim òrgan de gestió d’un centre 
educatiu. Per això és tan important que les famílies valorin la 
transcendència de pertànyer i participar activament en el Consell Escolar. 
 
6.6Carta de compromís educatiu. 
L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris 
per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de 
les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els 
principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les 
llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre. 
 
En el moment de la matrícula s’haurà de formalitzar la carta de 
compromís educatiu, que té per finalitat facilitar la cooperació entre les 
accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. En concret: 
- Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi 

comprometi. 

- Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les 

famílies. 

- Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa. 

- Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 

- Coresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures 

educatives que puguin rebre els seus fills. 
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7.REGISTRE DE MODIFICACIONS 
Aquest document és susceptible de ser modificat per les causes següents:  
perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior segons el control que 
efectua el Departament d'Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang 
superior, com a conseqüència de la seva aplicació; per l'avaluació que en faci 
el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous 
àmbits que s'hagin de regular. 
El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions del reglament. 
Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els 
òrgans de coordinació i les associacions de pares i d'alumnes. 
Es poden elaborar especificacions del reglament que no suposin una 
modificació d'aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament 
de les funcions atribuïdes en aquest. Es tractarà de manuals de funcions,  
quadres lineals de responsabilitats, organigrama, descriptors de llocs de 
treball, quadres lineals de distribució del treball, esquematitzacions gràfiques 
de processos i dinàmiques, o altres d'anàlegs. 
El consell escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les 
quals podrà introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant 
que contradiguin el contingut d'aquestes normes. 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per  fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel 
consell escolar, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan col·legiat. 
 
 
 
 
El secretari/a 
Maria Capdevila Camprubí 
 
 
 
 
 
Vist   i   plau 
El director/a 
Maria Carmen López López                                   (segell del centre) 
 


