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Qüestions prèvies. 
 

La Llei d’Educació de Catalunya ( LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel 

qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. 

Amb la dotació d’autonomia als centres educatius la llei vol flexibilitzar el sistema i 

millorar l’educació, acceptar la diversitat de centres i rebutjar la uniformitat com a 

valor del sistema educatiu. 

L’exercici de l’autonomia de cadascun d’aquests centres educatius es desenvolupa 

entorn del seu projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les 

concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d’organització i de 

funcionament del centre. Aquestes normes que, d’acord amb la Llei d’Educació, són 

presents en els diversos àmbits d’actuació de cada centre, i que aquest ha d’elaborar 

i aprovar, tenen un marc i uns continguts mínims que, d’acord amb la llei, el Decret 

102/2010 d’autonomia  dels centres educatius estableix i sistematitza. 

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre és un document que forma part 

del Projecte Educatiu de Centre –PEC- i té una implicació directa en els diferents 

protocols i maneres de treballar de l’escola. És per tant un document guia, que fa 

conèixer a la comunitat educativa les diverses formes d’actuar segons les 

circumstàncies que a priori s’han pogut preveure i que cal revisar periòdicament sobre 

tot la part que té més incidència directa en els diversos funcionaments com ara són els 

annexos. El document afecta a tota la comunitat escolar incloent-hi tot el personal 

que intervé, encara que sigui fora de l’horari lectiu, en el centre. 

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest decret d’autonomia, els 

centres hauríem d’haver adaptat a les previsions d’aquest la part de les normes 

d’organització i funcionament que s’establien en els articles 23, 24 i 25 ( mesures de 

promoció de la convivència, mesures correctores i sancionadores i garanties i 

procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència ) i en 

el termini de quatre anys haver adaptat la resta de les seves normes d’organització i 

de funcionament. 

 

Els canvis de direcció del centre conjuntament a l’arribada de la doble línia  al darrer 

curs de primària han propiciat la reelaboració del present document que es presenta 

en claustre i en consell escolar per a la seva avaluació i aprovació.  
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Marc Normatiu 

El marc normatiu per a l’elaboració de les NOFC ve determinat per: 

 Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig  (LOE), BOE 106, de 4.5.2006 

 Decret 279/2006 , de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l’alumnat.  

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

 Decret 102/2010 , de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius ( DOG 

5.8.20.10 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre , de la direcció dels centres educatius i del 

personal directiu professional docent. 

 Llei Orgànica per al a la millora de la qualitat educativa 8/2013, de 9 de 

desembre ( LOMCE ), BOE 295, de 10.12.2013 

 Resolucions per les quals s’aprova el document per a l’organització i el 

funcionament dels diferents centres educatius públics i privats per al curs 

2015/2016. 

 

  

Organització del document. 

 

El present document ha estat organitzat en deu TÍTOLS que són: 

 Títol I, de la direcció i el govern dels centres educatius 

 Títol II, de la comunitat educativa 

 Títol III, de l’organització i funcionament 

 Títol IV, de l’organització de les activitats i la seva participació 

 Títol V, de l’organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge 

 Títol VI, dels serveis escolars 

 Títol VII, del material i l’equip esportiu 

 Títol VIII, de les activitats extraescolars 

 Títol IX, del recinte escolar, equipament, seguretat i salubritat 

 Títol X, del suport burocràtic 

 

Aquests títols estan organitzats en capítols i cada capítol de cada títol 

desenvolupa els seus articles. 

Tancant el document es troben els annexos faciliten la interpretació del 

reglament i desenvolupen amb molta més especificitat algun dels articles de la 

normativa 
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Introducció 
 

Una escola és una comunitat educativa de professorat, personal no docent, famílies i 

alumnat, en ordre a la formació integral d'aquests darrers, per tal d'aconseguir una 

bona integració a la societat, respectant els principis democràtics de convivència i els 

drets i llibertats fonamentals.  

Essent l’etapa de l’escolarització una de les més importants en la vida de les persones, 

ja que en ella s’assenten les bases per l’adquisició de la formació dels alumnes  i 

plantejant-se  la societat  actual la tasca de l’escola més enllà de la mera adquisició 

de coneixements, al mateix temps que s’ha procedit a una obertura de l’àmbit escolar  

i com que en la formació dels alumnes incideix no solament el personal acadèmic, sinó 

també les famílies i els diferents professionals que participen a la vida escolar, es fa 

necessari dotar-se d’unes normes de funcionament intern amb l’objecte de: 

 

 Haver de concretar l'estructura i el funcionament del centre, en tots els seus 

àmbits. 

 Haver de regular la convivència en el si del centre, de tots els membres i sectors 

de la comunitat educativa. 

 

Aquest reglament es basa en la concreció dels següents trets recollits en el PEC: 

 Amb la definició d’escola pública, democràtica, arrelada al poble i amb la 

participació de tota la comunitat educativa: mestres, personal no docent, 

famílies i alumnes, l’escola va establint vincle amb l’entorn urbà, rural i natural 

de Cardedeu, a partir de la seva descoberta , coneixement i respecte.  

 Contemplem l’Educació com a procés integral de l’alumne, tenint en compte 

la dimensió personal (saber ser), la intel·lectual (saber conèixer), la 

procedimental (saber fer) i la social (saber estar i viure junts). 

 La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i 

d’aprenentatge. El centre en potencia l’ús comunicatiu i funcional, alhora que 

vetlla pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars.  

 Eduquem en la igualtat entre sexes i la defensa d’una educació no sexista, 

superadora de mites, tradicions i tabús. 

 Eduquem per a la solidaritat i la cooperació per aprendre a conviure  en la 

diversitat  i valorar-la positivament . 

 Fomentem el valor de la tolerància com a pràctica determinada de respecte i 

convivència i s’educa en el valor de la pau i la no violència. 

 Ens considerem una escola plural on es fomenten els valors democràtics, 

afavorint l’esperit crític, la resolució de conflictes a través del diàleg i 

l’intercanvi d’arguments. 

 Pretenem que l’ aprenentatge sigui significatiu i competencial i que permeti la 

creativitat de l’alumne/a. Els aprenentatges escolars no són només una fi en sí 

mateixos sinó que també han d’integrar una dimensió pràctica-instrumental 

que comuniqui la utilitat funcional d’allò que aprenen. Han de ser alumnes 

competencials. 

 Atenem la diversitat de ritmes evolutius i capacitats dels/les alumnes adequant 

els aprenentatges de forma individualitzada dins dels recursos materials  i 

humans del Centre. 
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Els aspectes més importants dels seu contingut es guien pels següents aspectes: 

 Els infants són els protagonistes del seu aprenentatge per mitjà d’una 

actitud investigadora, reflexiva i crítica. 

 Donem molta importància al treball d’educació emocional i valors per 

ajudar al desenvolupament d’unes competències socials que propiciïn 

el benestar, la felicitat i la convivència amb el grup.  

 La pedagogia i la filosofia que ens ampara es mou en línies d’una 

escola activa. 

S’ha anat concretant aquesta concepció d’escola activa des de l’Educació Infantil, 

amb el repte d’establir-la a tota la comunitat dels Grans. Per això, el debat 

pedagògic, la formació de claustre i la comunicació amb els moviments de renovació 

pedagògica, són per al claustre de mestres una eina fonamental de recerca i de 

consolidació de la línia de l’escola. 

 
És evident que alguns dels drets recollits en aquest reglament són la concreció dels 

dret humans que l’escola reconeix, fomenta i respecta.  Aquest mateix respecte és el 

que ens porta a que estiguin inclosos en la present norma, amb la finalitat  de recalcar 

la seva importància i el màxim respecte que la Comunitat Educativa d’aquesta escola 

tributa als mateixos, en el convenciment que solament una educació basada en el 

més absolut respecte als drets més fonamentals de les persones farà que els alumnes 

que la rebin siguin persones més lliures, respectuoses i valedores de la cultura de la pau 

i el diàleg. 

 
El procediment d'elaboració ha partit del recull sistematitzat de normes en vigor i, per a 

les franges d'autonomia, el claustre de professors i la comissió de convivència han 

aportat criteris i directrius a l'equip directiu, que l'ha elaborat i ha efectuat la proposta 

al Consell Escolar. Així mateix el text aprovat es dipositarà als Serveis Territorial al 

Maresme-Vallès Oriental. 

 

En tot allò no previst per la present normativa és d’aplicació la que amb rang superior, 

regula qualsevol àmbit que incideix en el dret a l’educació, sense que la present 

norma pugui contravenir les dictades amb rang superior.  

Aquesta normativa s'elabora amb vocació d'aplicació a tots els òrgans del centre, per 

a tots els seus membres i sectors i per a totes les activitats que es portin a terme amb 

independència del lloc on s'executin. 

 

“Una escola que respira, batega i pensa” 
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Títol preliminar: Concrecions de les previsions del PEC 

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

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

educatiu:  

a. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre i la definició dels seus 

objectius.  

b. L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi 

imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.  

c. La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i 

l'exercici dels drets i deures dels membres que la componen.  

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

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

 

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

El PEC és un document escolar a llarg termini. Els projectes de direcció han de 

concretar, per a quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell 

Escolar n’ha de ser informat. El Consell Escolar ha de valorar les concrecions del PEC 

que es fan anualment a la programació general ( PGA) i cada quatre anys en la 

renovació de mandat de la direcció. Les programacions generals anuals han de 

concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en el projecte de direcció 

Es concretaran a la memoria anual ( MAC) l’assoliment dels objectius proposats a la 

programació anual. Es comunicaran els resultats de les proves externes del centre 

proposades pel Departament i la conseqüent resposta de millora aportada pel centre 

a tots els efectes. 

 

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

Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, 

seran proposats per la direcció amb la col·laboració del claustre i amb el coneixement 

pel Consell Escolar.  

El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant 

de l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar . 

 

 Aprovació, revisió i actualització del PEC.  

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que es facin 

revisions parcials sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la 

direcció, ho considerin oportú.  

El Consell Escolar ha de participar en  cada modificació total o parcial que es faci del 

PEC. 
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TÍTOL I . De la direcció i el govern dels centres educatius 

CAPÍTOL 1 

 Dels òrgans de govern del centre 

Article 1.Òrgans unipersonals de direcció.  

Són la directora, la cap d’estudis i el secretari.  
1.1.1 Directora 0  

El Decret 155/2010, de 2 de novembre en el seu capítol 2 recull les funcions i atribucions 

de la direcció. 

Article 142 de la LEC  

Article 132 de la LOMCE 

 

1.1.2 Cap d’estudis:  

Correspon a la cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 

activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament de la 

directora del centre.  

Són funcions específiques de la cap d’estudis :  

a. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els 

centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui 

adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a 

terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 

docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre.  

b. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del 

centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del 

Departament d’Educació i especialment amb els equips d'assessorament 

psicopedagògic.  

c. Substituir la directora en cas d'absència, malaltia o vacant.  

d. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 

l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 

ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que 

presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació 

de tos els mestres del claustre en els grups de treball.  

e. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els criteris fixats 

pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització 

de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle.  

f. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material 

didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen al 

centre.  

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

seguiment.  

h. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que es desenvolupin al centre, quan s'escaigui.  

i. Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Educació.  

 

0 Veure annex 0.Funcions i atribucions de la Direcció. 
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1.1.3 Secretari  

Correspon al secretari  dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

del centre, sota el comandament de la directora, i exercir, per delegació seva, la 

prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al col·legi, quan la directora ho 

determini.  

Són funcions específiques del secretari:  

a. Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes de les 

reunions que celebrin.  

b. Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar.  

c. Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist i plau de la 

directora.  

d. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres, juntament amb el/la director/a. Elaborar el projecte 

de pressupost del col·legi.  

e. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions 

vigents.  

f. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 

d'acord amb la normativa vigent.  

g. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 

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

h. Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gestió dels 

inventaris específics  

i. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del la directora i les 

disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui.  

j. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o 

lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la normativa 

vigent.  

k. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora del centre o 

atribuïdes pel Departament d’Educació.  

 

CAPÍTOL   2.  

Òrgans col·legiats de participació.  

 
2.1.2 Composició del consell escolar 
Consell Escolar. Article 148 de la LEC (composició). Article 127 de la LOMCE (modificació de funcions) 
En els centres públics hi trobem el director de centre, que n’és el president; el cap 

d’estudis; un representant de l’Ajuntament on se situa el centre docent; un nombre 

de professors, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels 

components; un nombre de pares i mares i d’alumnes, elegits respectivament per 

ells i entre ells, que no podrà ser inferior a un terç del total i en què un és designat 

per l’associació de pares i mares més representativa del centre; un representant del 

personal d’administració i serveis del centre, i el titular de la secretaria del centre, 

que actuarà com a secretari o secretària del CE, amb veu i sense vot . 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre.  
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2.1.3 Funcions del consell escolar:  

a) Conèixer el projecte educatiu i  participar en les modificacions corresponents .  

b) Ser informats de la programació general anual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats.  

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

col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

d) Conèixer i difondre les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents.  

e) Col·laborar en  la carta de compromís educatiu.  

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

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

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

o directora.  

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

j) Valorar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

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

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

conèixer l’evolució del rendiment escolar.  

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

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

El consell escolar aprova les seves normes de funcionament. En allò que aquestes 

normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de 

l’Administració de la Generalitat.  

 

2.1.4 Comissions del consell escolar  

Comissió econòmica (Decret 102/2010 Art. 47):  

Són funcions de la comissió econòmica :  

a. Aportar al secretari criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost del centre.  

b. Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre.  

c. Les que expressament li delegui el consell escolar. 

Comissió permanent/convivència:  

La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell 

escolar  

Són funcions de la comissió permanent:  

a. Elaborar propostes sobre temes per presentar al consell escolar.  

b. Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un 

treball previ.  

c. Col·laborar, si s’escau, en l’estudi de mesures correctores imposades als alumnes i en 

el seu compliment efectiu.  

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

educativa. 

Altres comissions per a la organització del centre: comissió mixta d’informàtica, 

comissió mixta de formació, comissió de menjador. 
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article 3: organigrama del centre 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

COMISSIÓ  

CONVIVÈNCIA 

 

DIRECTOR/A 

 

CAP D’ESTUDIS 
1 representant  

 

MESTRES 

1 representant  
 

MARES I PARES 

CONSELL 

ESCOLAR 

 

EQUIP 

DIRECTIU 
(Secretari/a sense vot) 

3 membres 
 

 

Sector 

 MESTRES 
 

4 membres 

 

Sector 

 MARES I PARES 
 

4 membres 

 

Sector 

AFA 
 

1 representant 

 

Sector 

AJUNTAMENT 

 

1 membre 

 

Sector 

PAS 

 

1 membre 

COMISSIÓ 

PERMANENT 

 

DIRECTOR/A 

 

CAP D’ESTUDIS 
1 Representant  

 

MESTRES 

2 representants  
 

MARES I PARES 

1 representant 
 

AJUNTAMENT 
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COMISSIÓ 

MENJADOR 

 

DIRECTOR/A 

 

SECRETARI DEL CENTRE  
1 representants  

 

MARES I PARES 

1 representant 

 

MESTRES 

COMISSIÓ  

FORMACIÓ MIXTA 

 
DIRECTOR/A 

 

3 representant mestres 
 

1 representant pares i mares 

 

COMISSIÓ 

ECONÒMICA 

 

 

DIRECTOR/A 

 

 

SECRETARI/A 

 

1 Representant  
 

MESTRES 

 

1 representant  

 

MARES I PARES 

 

1 representant 
 

AJUNTAMENT 



2.2 Claustre del professorat. (LEC Art. 146)  

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del 

centre.  

El claustre del professorat té les funcions següents:  

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

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

del director o directora.  

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

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.  

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

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

de la programació general del centre.  

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

de l’ordenament vigent.  

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

El director o directora pot convocar a les sessions del claustre del professorat, 

professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a 

l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat anterior.  

El claustre es reuneix mensualment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui 

el/la director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres.  

L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  

Funcionament del claustre:  

La convocatòria del claustre correspondrà a al Directora i haurà de ser acordada i 

notificada amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència. A la 

convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia que pot recollir les propostes que sorgeixin del 

cicle, comissions i/o càrrecs. 

El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus 

membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la 

informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de la celebració 

del Claustre.  

El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels 

seus membres. S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la convocatòria 

per determinar si hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus 

membres.  

De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores 

després de l'hora assenyalada per la primera.  

L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts:  

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

b) Punts de l'ordre del dia a debatre.  

c) Torn obert de paraules.  

En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes 

llegides es consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen.  

Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es 

resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, 

es repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de 

intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a. 
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En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el 

titular no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament.  

Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que 

consti en acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui 

derivar-se’n, però no de la seva execució.  

Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat, i 

també tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes. 

Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a 

tractar i/o la demanda dels membres del claustre. 

2.3 Equip directiu. 

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

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

membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. 

Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de 

direcció.  

L’equip directiu del centre està format per la  directora, que el presideix, la cap 

d’estudis, el secretari.  

Són funcions de l'equip directiu :  

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

b. Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la 

memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts del col·legi.  

c. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors 

en la tasca col·lectiva del centre  

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

e. Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla 

d'avaluació interna.  

f. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 

d'ensenyament.  

g. Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre.  

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

L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a 

model de treball que pretén que es desenvolupi també en el treball de tots els 

equips del centre.  

Article 3.  

Òrgans unipersonals de coordinació. 

 (Article 41 Decret 102/2010 d’autonomia de centres)  

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la 

coordinador/a d'informàtica, el/la coordinador/a lingüístic, el/la 

coordinador/a de prevenció de riscos laborals.  

Secció 1. Coordinadors de cicle:  

S’estableix una coordinadora per a cada comunitat (Petits, Mitjans i Grans)  

Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  

- Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 

l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la 

dependència de la cap d’estudis. 
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- Convocar les reunions de la seva comunitat, presidir-les, fer el resum escrit dels 

acords, donar-lo a conèixer a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment.  

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

- Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris 

d’actuació i ser el portaveu en el seu cicle.  

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

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

centre.  

- Mantenir actualitzat l'inventari del material fungible i didàctic del cicle, fer-se 

càrrec de les comandes i de la seva actualització i conservació en 

col·laboració amb l'equip de mestres.  

- Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a 

nivell de cicle.  

2.5 Coordinador/a d’informàtica:  

Són funcions de la coordinadora d'informàtica :  

a. Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 

optimització dels recursos informàtics i per adquirir-ne de nous.  

b. Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis 

del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament 

d'Ensenyament.  

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

telemàtics del centre.  

d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i 

equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre 

la seva formació permanent en aquest tema. 

e. Aquelles que la directora li encomani en relació amb els recursos informàtics 

i telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació.  

 Coordinador/a lingüístic/a:  

Són funcions de la coordinadora lingüística :  

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

b. Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del 

projecte curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte 

lingüístic.  

c. Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades 

amb la concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del 

centre i col·laborar en la seva realització.  

d. Aquelles que la directora del centre li encomani en relació amb el projecte 

lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 

2.6  Coordinador/a de riscos laborals:  

Són funcions de la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:  

a. Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del 

centre i la guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació 

territorial, les actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, 

promoure l'ús dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la 

cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva.  
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b. Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com 

l’ordre, la netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el 

seguiment i control.  

c. Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del 

centre, atenció a queixes i suggeriments i registre de dades.  

d. Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions 

que se’n deriven.  

Es nomena per exercir les funcions de coordinadors, prioritàriament els 

funcionaris docents en servei actiu i amb destinació definitiva al centre.  

Els coordinadors de comunitat són nomenats per la director/a , escoltada la 

comissió pedagògica.  

El nomenament dels coordinadors abasta, com a màxim, fins la data de la fi 

del mandat de la directora.  

La directora pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels 

coordinadors abans de la finalització del període per al qual havien estat 

nomenats, una vegada escoltat l'equip de cicle o la comissió pedagògica, i 

amb audiència de l'interessat. 

Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de 

comunitat, el/la director/a n'informarà el consell escolar del centre i la 

delegació territorial. 

  

Article 4.  

Organització del professorat.  

 1. Equips docents de les comunitat.  

Cada comunitat està format per tots els mestres que imparteixen docència als 

alumnes de la mateixa. Els especialistes que fan classe a cicles diferents 

quedaran adscrits a un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi 

docència I de l’equilibri numèric de les comunitats. Constitueix la unitat bàsica 

d'organització pedagògica en matèria de programació, avaluació i 

recuperació de l'alumnat.  

Hi ha les següents comunitats:  

- Petits: P3, P4 i P5  

- Mitjans: 1r, 2n i 3r  

- Grans: 4t, 5è i 6è  

Són funcions del coordinador de les comunitats  :  

a. Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis de 

la comunitat  en el centre, com a criteri prioritari.  

b. Formular propostes relatives al projecte educatiu i curricular del centre i a la 

programació general.  

c. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en 

comissions d'avaluació presidides per la cap d’estudis, per a l'avaluació i la 

promoció dels alumnes que finalitzen un cicle.  

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

interna del centre.  
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e. Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 

d'ensenyament.  

f. Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del PCC.  

g. Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar , d'acord amb 

els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats.  

h. 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.  

i. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 

recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats.  

j. 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.  

k. Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de 

cada grup d'alumnes.  

l. Fer operatius a la comunitat tots aquells aspectes relacionats amb 

l'organització i funcionament dels ensenyaments en el cicle : sortides, 

celebracions, activitats complementàries, etc.  

m. Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés 

educatiu dels alumnes . 

n. 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.  

o. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 

vinculades als interessos i necessitats de la comunitat i amb implicació a nivell 

de centre.  

p. Col·laborar amb la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats 

dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i 

d'acord amb criteris pedagògics.  

q. Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment 

amb aquelles que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen 

l’escolaritat.  

r. Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així 

com les que d'acord amb la funció general, l'equip directiu li vulgui 

encomanar.  

s. Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del 

centre, facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui integrar-se 

plenament i participar activament a l’escola. 

La coordinadora deixarà un resum escrit en l’acta de cicle, 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. La coordinadora el donarà a conèixer a la cap d'estudis i passarà a 

formar part de la documentació general del centre. 
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Article 5 

Calendari de reunions 

 

ORGANS DE GOVERN 

Consell escolar  Trimestralment, garantint el d’inici i 

final de curs. 

Equip directiu Setmanalment  

Coordinació  Setmanalment  

Comissió permanent Si s’escau 

Comissió econòmica  Si s’escau 

Comissió de convivència  Si s’escau 

Comissió de menjador  Trimestralment  

Comissió mixta de formació  Bimensualment  

Comissió assessorament informàtic Si s’escau 

Comissió consell escolar municipal Trimestralment  

 

Altres reunions 

Equip directiu-AFA Sempre que calgui 

Equip directiu-treballadores socials Un cop al mes; acordat en 

calendari a inici de curs. 

Equip directiu-ajuntament Quan calgui 

Equip directiu-inspecció Quan calgui 

Directors/cap d’estudis de zona-

inspecció 

Bimensual  

Cap d’estudis/EAP-inspecció  Bimensual  

Directors escoles zona Quan calgui  

Direcció-menjador Un cop al trimestre i sempre que 

calgui 

Comissió TAC Setmanalment 

Comissió de festes  Trimestralment  
 

Reunions amb les famílies 

Pares i mares d’alumnes de nova 

matriculació  

Rebuda per l’equip directiu per 

formalitzar la matrícula al mes de 

juny. 

Presentació de l’equip de mestres i 

acompanyament la primera 

setmana de juliol. 

Reunió de famílies amb els 

tutors/es 

Presentació de tutories a l’octubre 

convocatòria a les 17h i entrevistes 

tots els dilluns del curs al migdia: 

mínim una convocatòria per 

família al curs. 
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TÍTOL II. De la comunitat educativa 
LEC (Llei 12/2009 de 10 de juliol) 

CAPITOL I 

De la comunitat educativa i la comunitat escolar 

 
Article 6  

La comunitat educativa en general 

La comunitat educativa  és integrada per totes les persones i les institucions 

que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, 

el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal 

d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents 

territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis 

professionals de l’àmbit educatiu, les entitats esportives escolars i els 

professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.  

 

Article 7 

La comunitat escolar 

La comunitat educativa de l’escola Can Manent és integrada pels alumnes, 

mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa 

que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal 

d’administració i serveis del centre, i la representació municipal. 

Els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar 

del centre. 

 

Article 8 

Carta de compromís educatiu 1 

L’escola, en el marc del que estableix la LEC i d’acord amb el seu  projecte 

educatiu, ha de formular una carta de compromís educatiu, en la qual ha 

d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i 

respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació 

de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals 

de l’educació i les famílies. 

Per mitjà de la carta de compromís educatiu s’ha de potenciar la participació 

de les famílies en l’educació dels fills. Les famílies s’han d’avenir a compartir els 

principis que inspiren la carta.  

 

___________________________________________________________________________ 
1 veure annex 1. Carta de compromís 

___________________________________________________________________________ 
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CAPITOL II  

L’alumnat 

 

Article 9  

Drets de l’alumnat 

 Els alumnes tenen dret que les diferents concrecions curriculars del centre 

tinguin per objecte prioritari el ple desenvolupament de la seva 

personalitat, d’acord amb els principis de: 

 A la millor educació dintre d’un marc d’excel·lència educativa. 

 Respecte als drets i a les llibertats fonamentals de la persona. 

 Exercici democràtic de la convivència. 

 Participació. 

 Cooperació i solidaritat. 

 Respecte a la integritat personal. 

 No discriminació  per raons de sexe, raça, religió, capacitat econòmica 

o qualsevol altra circumstancia personal, social, física o intel·lectual. 

 

El centre col·laborarà amb els serveis mèdics i les autoritats sanitàries per 

facilitar informació sanitària als alumnes, realitzar les revisions mèdiques 

preceptives, evitar de manera preventiva la propagació de malalties infecto-

contagioses, poder establir - d'acord amb les famílies - mesures per evitar la 

propagació de paràsits, i altres actuacions anàlogues, amb la deguda reserva 

de la informació. 

Igualment, el centre vetllarà per l'existència, la dotació actualitzada, 

l'accessibilitat restringida al personal adult i el correcte ús de les farmacioles i 

material per a primeres cures i atencions. 

Els alumnes tenen dret a la reserva de les seves dades personals i a la de la 

divulgació de la seva imatge en publicacions i internet. Es sol·licitarà als pares 

una autorització per poder fer arribar les dades sobre domicili i telèfon a la 

resta de la comunitat educativa així com per poder publicar a la pàgina web 

o publicacions de l’escola la imatge de l’alumne. L’escola no proporciona cap 

dada dels alumnes a cap empresa.  

 

Article 10 

Foment de la igualtat  

En la programació d'activitats educatives es tindrà cura de promoure la 

igualtat d'oportunitats per als nois i les noies, així com l'atenció a evitar els 

comportaments i les actituds discriminatòries per qualsevol raó.  

En particular, el centre posarà especial cura a revisar aquells materials, 

il·lustracions i textos que s'utilitzin en els dossiers, o els altres instruments de 

treball que elabori el mateix centre. 

Així mateix, el centre vetllarà que en l'ensenyament i en l'ús del llenguatge 

s'adoptin les expressions i les formes no discriminatòries afavorint la coeducació 

i els grups heterogenis. 
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Article 11 

Les tutories de classe 

Les tutories de classe són constituïdes per tot l'alumnat d'un mateix grup amb el 

seu tutor. 

La periodicitat de les seves reunions (assemblees) serà, setmanalment i en 

l'horari lectiu. 

És responsabilitat del tutor organitzar també tutories personalitzades amb tots 

els alumnes del seu grup ( ATI ). En aquestes es tractaran temes concrets que 

tinguin a veure amb la seva evolució escolar, àmbit familiar que pugui influir en 

el seu desenvolupament com a persona i altres temes relacionats. 

 

 

Article 12 

Deures dels alumnes 

Els alumnes han de manifestar un actitud col·laboradora per tal d’assolir els 

diferents objectius que es fixi la comunitat educativa.   

Aquest deure s’ha de manifestar, en concret, en les següents obligacions: 

 Respectar les normes de convivència que hagin estat establertes per la 

Comunitat escolar, tant les dictaminades pel Consell Escolar com les de 

les pròpies assemblees de classe. 

 Respectar tots els components de la comunitat educativa, les 

instal·lacions, el mobiliari i el material didàctic del centre. 

 Assistir a l’escola  correctament vestits i amb una higiene adient. 

 Portar el material que s’hagi establert com a necessari per tal de dur a 

terme les activitats escolars. 

 Acomplir el deure bàsic d'estudi que comporta el desenvolupament de 

les seves aptituds personals i l'aprofitament dels ensenyaments que 

s'imparteixen amb la finalitat d'assolir una bona formació humana i 

emocional i acadèmica. Aquest deure general es concreta, entre 

d'altres, en les obligacions següents: 

o Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el 

calendari escolar i respectar els horaris establerts. 

o Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de 

les seves funcions docents. 

o Realitzar les tasques de reforç que es portaran a terme de forma 

ordinària normalment amb tasques de cap de setmana i d’altres 

que els puguin ésser encomanades esporàdicament. 

o En dades significatives com  poden ser: festes del poble, ponts, 

etc... es procurarà que els alumnes s’enduguin la menor quantitat 

possible de tasques de reforç. 

o Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys 



NOFC 
 

25 

 

 

 

Article 13 

Informació als alumnes i a llurs pares o tutors 

L’escola oferirà informació als alumnes i a llurs pares o tutors sobre: 

 Els nivells educatius que imparteix 

 El projecte educatiu. 

 El resum del projecte lingüístic i ensenyament de les llengües estrangeres 

 Protocols de normes d’organització i funcionament 

 El calendari i horari escolar. 

 Composició de l’equip pedagògic. 

 Composició del Consell escolar. 

 Calendari i horari de les reunions amb les famílies i entrevistes. 

 Recursos per atendre la diversitat. 

 Projectes i eixos transversals. 

 L’avaluació dels alumnes. Lliurament d’informes. 

 Les instal·lacions i equipaments. 

 L’AFA i activitats extraescolars. 

 L'oferta d'activitats escolars complementàries (Sortides i colònies, Festes 

a l’escola...). 

 L'oferta de serveis escolars: Menjador 

Aquesta informació es farà arribar mitjançant la pàgina web de l’escola i/o un 

dossier informatiu que es facilitarà a cada família,  a principi de curs, a l’hora 

de la preinscripció i sempre que es sol·liciti informació del centre. 

 A més, al voltant del període de preinscripció es realitzarà una jornada 

de portes obertes per tal de mostrar les instal·lacions del centre, lliurar 

documentació informativa i informar i resoldre dubtes a les famílies que 

ho sol·licitin. La primera setmana de juliol es fa la reunió per donar la 

benvinguda a les noves famílies i donar la informació general de 

l’escola. 

 Quan una família sol·licita informació sobre el centre abans de 

matricular l’alumne haurà de sol·licitar entrevista amb l’equip directiu, 

que els pot atendre en privat o en grup amb altres famílies. 
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Article 14 

Pla d’acollida d’alumnes nous 

L’escola  disposa d’un pla d’acollida propi d’aplicació interna pels alumnes 

nouvinguts. 

 

CAPÍTOL III Les famílies 

 

Article 15 

Pla d’acollida famílies noves 

El pla d’acollida a les noves famílies segueix el següent protocol: 

 Jornades de portes obertes. 

 Entrevistes informatives amb l’equip directiu en el període de 

preinscripció o en el moment del trasllat. 

 Informació a la matrícula.  

 La primera setmana de juliol es farà reunió de pares nous. 

A les famílies que s’incorporin com a matrícula viva se’ls farà l’acollida 

segons establert al pla d’acollida en el moment d’entrar a formar part 

del centre. 

 

Article 16 

Drets de reunió 

Es garanteix en aquest centre el dret de reunió de les famílies. L’exercici  

d’aquest dret es facilitarà d'acord amb la legislació vigent i prenent en 

consideració el normal desenvolupament de les activitats docents. 

El procediment serà el següent: 

 Petició al director amb especificació de dia, hora, local , nombre de 

convocats i persona responsable almenys amb un dia d’antelació.  

 

Es garantirà l’adequada utilització, conservació i neteja dels espais , establint 

en cada cas les mesures adients.  

La denegació ha de ser motivada i fonamentada en dades objectives.  

Contra la denegació es pot interposar recurs davant el delegat territorial. 

 

Article 17 

Deures de les famílies 

 

Deure genèric de respecte 

Els pares, mares i tutors legals tenen el deure genèric de respectar els drets i les 

llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

Deure de respecte a les normes del centre 

Els pares, mares i tutors legals tenen el deure de respectar les normes del centre 

contingudes en el present reglament, així com altres normes de rang superior 

que resultin d'aplicació en cada cas concret. 
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Deure de responsabilitat envers els propis fills 

Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els seus 

propis fills, en tant que alumnes del centre.  

Els pares han de garantir el dret a l’escolaritat del/s seus fills. En aquest sentit, 

són els primers responsables de vetllar per la seva assistència i puntualitat. Per 

comunicar l’absència seguirà el procediment establert en l’article 117 del 

Reglament. En cas de retards continuats es procedirà a l’aplicació del protocol 

d’absentisme.1 

Els pares tenen el deure a mantenir actualitzades les dades de l’alumne (Fitxa 

sanitària, telèfons de contacte...) així com d’informar el tutor de qualsevol 

canvi que alteri el normal funcionament. 

Deure de respectar el següents canals de comunicació: 

 En el cas d’existir un problema amb un alumne: sol·licitar entrevista amb 

el mestre tutor. 

 En el cas de no haver-hi entesa o no trobar solucions, sol·licitar entrevista 

amb l’Equip directiu. 

 En el cas que es vulgui comentar algun assumpte de funcionament 

general del centre: Demanar entrevista amb l’Equip directiu. 

 

CAPÍTOL IV El professorat 

 

Article 18 

Incorporació al centre 

L’Equip directiu s'ocuparà de la recepció i distribució del professorat que 

s'incorpori per primera vegada al centre, facilitant-li la informació pertinent 

sobre els projectes, programacions i reglaments del centre, i orientant-lo 

respecte al seu funcionament i els recursos que pot necessitar. A aquest 

efecte, l’equip directiu entregarà un dossier amb el pla d'acollida per als nous 

professors amb la finalitat de potenciar l’èxit de la incorporació i una gestió 

positiva dels recursos humans.2 

 

 

Article 19 

Adscripció del professorat: 

L'adscripció del professorat correspon al director, en les condicions 

expressades a les seves funcions. 

Igualment, es valoraran els següents criteris, sempre que les possibilitats de la 

plantilla ho permetin: 

 Que no hi hagi dos mestres de nova incorporació en un mateix nivell, 

sempre que es pugui. 

 Es prioritzarà el que un mestre no sigui tutor d’un fill/a . 

 Quan les condicions escolars ho permetin es tendirà a promocionar 

el mestre juntament amb el seu curs dins d’un mateix cicle. 

 

                                                 
1 Vegeu a l’annex 4 els protocols d’absentisme vigent 
2 Vegeu a l’annex 3 els protocols d’acollida. 
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CAPÍTOL V Personal d’administració i serveis (PAS) 

 

Article 20 

Drets 

El personal d'administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la 

seva pròpia normativa laboral. 

Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria 

educativa, específicament el dret a participar en la gestió i control del centre, 

a través del seu representant en el consell escolar. 

 

Article 21 

Deures 

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

llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 

El personal d'administració i serveis té el deure de respectar les normes del 

centre contingudes en aquest reglament, així com altres normes de rang 

superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

El personal d'administració i serveis té les obligacions inherents al compliment 

de les funcions que té assignades. 

 

Article 22 

Règim de funcionament 

El règim de funcionament del personal d'administració i serveis serà el que 

resulti del seu sistema de provisió reglamentari, així com de la normativa laboral 

que li resulti d'aplicació. 

La directora exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal 

d'administració i serveis adscrit al centre. A aquest efecte, establirà la 

coordinació oportuna amb l'entitat de la qual depèn orgànicament aquest 

personal. 

Les funcions a desenvolupar pel personal PAS (Administratiu/TEI)  són aquelles 

que estan marcades pel Departament. 

En el cas dels conserges, personal depenent de l’Ajuntament les funcions que 

han de desenvolupar són igual que les dels subalterns del Departament 

d’Educació, segons acord subscrit amb l’Ajuntament. 

 

 

CAPÍTOL V. Altre personal. 

Article 23 

Caracterització 

L'altre personal es constituït per tots els professionals que degudament 

contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents 

prestin servei en el centre. Aquest personal ha de complir els requisits 

d'especialització corresponents, així com el de majoria d'edat si té alumnes a  

càrrec seu. 

Aquest personal al nostre Centre és: 

 Personal encarregat de les  activitats extraescolars de l’AFA. 
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 El personal de  l’empresa concessionària del servei de menjador. 

 El personal de l’empresa de la neteja contractada per l’Ajuntament. 

 El personal en règim de pràctiques previ conveni amb universitats i 

instituts. 

Article 24 

Drets 

Aquest personal té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia 

normativa laboral. 

Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria 

educativa.  

 

Article 25 

Deures 

Aquest personal té el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels altres 

membres de la comunitat educativa. 

Específicament, quan correspongui, té el deure de reserva respecte de la 

informació a què tingui accés per raó del seu càrrec. 

Aquest personal té el deure de respectar les normes del centre contingudes en 

aquest reglament en tant que actuï en el seu àmbit, així com altres normes de 

rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 

Aquest personal té les obligacions inherents al compliment de les funcions que 

té assignades. 

 

Article 26 

Règim de funcionament 

Aquest personal té el règim de funcionament que li correspon d'acord a la 

seva vinculació contractual a la institució, associació, entitat o empresa 

respectiva. Això no obstant, el consell escolar, en compliment de les seves 

competències, pot intervenir en relació amb els contractants per informar-los 

de les anomalies o disfuncions que tingui per convenient i/o proposar les 

mesures adients. 
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CAPÍTOL VI. La convivència. 

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés 

educatiu i així ho fem constar al nostre projecte educatiu del qual aquest 

document en forma part. 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 

clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot 

moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. 

L’escola vetlla  perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la 

Convenció3 sobre els drets dels infants. 

 
Article 23.Mesures de promoció de la convivència 

Article 27.Dret i deure de convivència 

Article 28. Principis generals de la convivència 

 

La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la 

convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la 

comunitat educativa de l’escola. 

La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, 

té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 

alumnes. 

Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als 

principis i criteris següents: 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han 

d’assegurar el compliment dels deures dels afectats. 

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la 

mínima pertorbació per a l’alumnat i el professorat. 

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

d)Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar 

proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter 

educatiu. 

e)Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que 

sigui possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

 

Correspon al Departament, l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la 

convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes. 

 
Mesures correctores i sancionadores( veure protocol 14 de mediació referent ) 

 

                                                 
3 Vegeu annex 15 sobre els drets de l’infant 
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Article 29  

Tipologia i competència sancionadora 

Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 

convivència, comporten l’adopció de les mesures que estableixin la carta de 

compromís educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre. 

Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la 

convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que 

la llei 12/2009 (LEC)  determina. 

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte 

de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la 

realització d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis 

escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, 

comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que 

escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte 

escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament 

relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat 

educativa. 

 

 
Article 30.Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions 

Article 31.Faltes i sancions relacionades amb la convivència 

 

 

Article 32 

 

Prèvia: 

Abans de tipificar les faltes i sancions pròpies d’aquest reglament, la comunitat 

escolar establirà mecanismes per a prevenir i reconduir en cas que es 

produeixin, els conflictes en el centre. Els elements claus per a aconseguir 

aquest dos objectius seran la prevenció i la mediació. 

A nivell de prevenció, el centre té previstos un “Pla de convivència  annexat4 

en aquest document que treballen extensament aquesta problemàtica en tots 

els cursos de l’escola. Pel que fa a la mediació, davant d’un conflicte entre 

iguals s’actuarà segons el Pla de Mediació annexat també a aquest 

document. Aquest Pla no substitueix en cap cas les possibles mesures 

aplicables sinó que contribueix a regular la convivència en el centre 

desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, 

intervenint constructivament  enfront de conflictes i propiciant la reparació 

responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. 

De retruc la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta 

d’activitats educatives.5 

 

Faltes i sancions  

Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les 

normes d’organització i funcionament de cada centre hi ha d’haver, les faltes 

                                                 
4 Vegeu annex – “Dossier del Pla de convivència” annex 19 
5 Vegeu a l’annex 14 els protocols sobre mediació i els fulls de recollida d’incidències. 
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lleus, les greus i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de 

puntualitat. 6 
Article 33 Responsabilitat per danys 

Article 34 .Mediació 

 

 

Article 35 

Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions 

El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures necessàries per a 

prevenir les situacions d’assetjament escolar i, si s’escauen, afrontar-les de 

manera immediata, i per a assegurar en tot cas als afectats l’assistència 

adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la intimitat. 

El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per 

a atendre les situacions de risc d’assetjament escolar. En cas que resulti 

imprescindible, es poden adoptar mesures extraordinàries d’escolarització, i el 

Departament pot adoptar també, en l’àmbit del personal al seu servei, 

mesures extraordinàries de mobilitat. 

El Govern ha d’adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, 

davant les agressions, la protecció del professorat i de la resta de personal dels 

centres educatius i de llurs béns o patrimoni. En el cas que les agressions siguin 

comeses per menors escolaritzats al centre, si fracassen les mesures correctores 

o de resolució de conflictes, s’han d’aplicar les mesures establertes per la 

legislació de la infància i l’adolescència. 

L’Administració educativa ha d’assegurar l’opció d’assistència lletrada gratuïta 

al professorat i a la resta de personal dels centres públics i dels centres privats 

sostinguts amb fons públics que siguin víctimes de violència escolar, sempre 

que els interessos dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o 

contradictoris. 

 

 

                                                 
6 Vegeu a l’annex 14 full de recollida d’incidències i graella faltes lleus i greus 
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TÍTOL III. Organització i funcionament 

 
CAPÍTOL 1 L’organització pedagògica a Educació Infantil (comunitat de petits) 

 

Article  36 

Pla d’acollida alumnes del 1r curs del segon cicle d’Educació Infantil7 

 

Article 37 

Horari dels alumnes8 

Es defineix com a horari de classes de l'alumnat el corresponent a l'horari propi 

de l'ensenyament-aprenentatge del currículum establert que inclou el temps 

d'esbarjo. 

L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria, fins i tot en el casos 

d’alumnes d’Educació Infantil els quals malgrat no és obligatòria la seva 

matrícula en aquesta Etapa si que ho és en cas d’estar matriculats en un 

centre la seva assistència i respecte als horaris establerts.  

Els pares han de comunicar les absències i retards dels seus fills, 

anticipadament, sempre que sigui possible, o telefònicament en el moment de 

produir-se, especificant el motiu i la durada de l’absència o retard. En cas que 

no es pugui preveure, ho comunicaran amb posterioritat. El mestre tutor 

comunicarà les absències i retards als pares, mares o representants legals dels 

alumnes. En el cas d'absències i retards  repetides, es procurarà en primer lloc 

la solució del problema amb l'alumne i el seu pare, mare o representant legal, 

el tutor i el director del centre, i, si cal, sol·licitarà la col·laboració dels equips 

d'assessorament i orientació psicopedagògics, en el cas d’alumnes amb 

necessitats educatives especials, i dels serveis d'assistència social del municipi. 

Si una vegada tractat pels serveis d’assistència social del municipi el cas no es 

resol, es comunicarà per escrit la situació al delegat territorial, acompanyant  

tota la documentació utilitzada per fer el seguiment del cas i es demanaran 

instruccions.  

L'activitat d'aprenentatge, en el sentit d'assoliment dels objectius i exercitació 

en els coneixements i les activitats bàsiques, Inclou l’horari lectiu i les tasques 

complementàries  i l’estudi necessari per assolir els objectius proposats. 

El treball a proposar fora d'aquest horari pot consistir en activitats d'observació, 

treballs d'informació, coneixement i contrast de la realitat artística i esportiva, 

evitant tasques repetitives no contextualitzades o d'una durada excessiva. 

Aquestes tasques no han d'obstaculitzar la necessària dedicació dels alumnes 

al lleure que els pertoca. 

Anualment, en el marc de la regulació del calendari escolar el Consell Escolar 

acordarà la fixació de l'horari escolar, així com dels dies de jornada 

continuada segons els procediments establerts. 

                                                 
7 Vegeu a l’annex 3 els protocols d’acollida . 
8 Vegeu a l’annex 5 el protocol sobre la recollida de nens i nenes al centre 
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Igualment, el Consell Escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats 

de caràcter especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada 

habitual en les seves sessions de matí i/o tarda: activitats de suport escolar 

personalitzat (SEP) presentats a la PGA. 

Els horaris dels serveis i activitats extraescolars i complementàries, seran 

aprovades dintre de la PGA. Cap alumne que no estigui inscrit en els serveis i 

activitats extraescolars que es realitzin podran romandre dins el recinte escolar. 

Les entrades d’accés al centre s'obriran puntuals a les hores d'inici de les 

sessions de matí i tarda acompanyades d’una música i deu minuts més tard es 

tancaran. 

 

Article 38 

Horari Educació Infantil 

Els nens/es de la comunitat de petits tindran una entrada relaxada. Les famílies 

podran acompanyar als seu fills/es fins l’aula i estar amb ells fins les 9:10 hora 

que es tancaran les portes. 

Els alumnes de la comunitat de petits es lliuraran a les famílies o persones 

autoritzades per les mateixes. 

És responsabilitat de les famílies avisar de qualsevol canvi d’acompanyant. 

L’horari vigent és el següent: 

 

matí 

entrada sortida 

09:00 12:30 

tarda 

entrada sortida 

15:00 16:30 
 

L’horari vigent en jornada intensiva és el següent: 
 

matí 

entrada sortida 

09:00 13:00 
 

En horari intensiu el servei de menjador començarà a les 13:00 i finalitzarà a les 

15:30. 
 

Article 39 

Horari Educació Primària 

Entraran i sortiran sempre per la porta principal. S’obre quan sona la música a 

les 9h i a les 15h i es tanca deu minuts després. Els alumnes d’EP pugen sols a les 

aules.  

Igualment, a les hores de finalització de les sessions de matí i tarda es facilitarà 

la sortida de l'alumnat, així com en les de finalització de les activitats de 

caràcter especial, complementàries, extraescolars i serveis escolars que 

correspongui quan aquestes suposin l'acabament de la presència dels 

alumnes al centre aquella jornada.  
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Els alumnes de la comunitat de mitjans es lliuraran a les famílies o persones 

autoritzades per les mateixes. En el cas de que alguna família vulgui que 

l’alumne marxi sol o bé que es lliuri a un monitor d’activitats fora del centre o 

germà, haurà d’autoritzar-ho per escrit. 

Els alumnes de la comunitat de grans baixen sols i és responsabilitat de la 

família pactar amb els seu fills/es si els esperen a l’hora de la sortida o marxen 

sols.  

També és responsabilitat de les famílies avisar de qualsevol canvi 

d’acompanyant. 

Un alumne no pot sortir de l’escola en horari escolar si un adult no se’n fa 

càrrec. 

En el cas que els alumnes s’hagin d’absentar del centre per teràpies o 

tractaments continuats, les famílies hauran de signar una autorització 

especificant l’horari i els motius amb un imprès facilitat pel centre i adjuntant 

un certificat del terapeuta. 

Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està 

tancada, se'ls facilitarà l'entrada però els seus pares o representants legals 

hauran de justificar per escrit el retard, en aquell moment o posteriorment. En  

cas que no es justifiqui, serà considerat un retard no justificat.  

 

L’horari vigent és el següent: 

 
matí 

entrada sortida 

09:00 12:30 

tarda 

entrada sortida 

15:00 16:30 

 

L’horari vigent en jornada intensiva és el següent: 
 

matí 

entrada sortida 

09:00 13:00 

 

En horari intensiu el servei de menjador començarà a les 13:00 i finalitzarà a les 

15:30. 
 

 

Article 40 

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

centre 

L’horari màxim de recollida dels alumnes es publicarà al quadern informatiu 

que es reparteix a totes les famílies a començament de curs . 

És molt important per a la bona marxa del Centre la màxima puntualitat en 

l’horari d’entrada i sortida.9 

                                                 
9 Vegeu a l’annex 5 protocol de recollida de nens i nenes i a l’annex 4 protocol 

d’absentisme escolar 
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Article 41 

Sortides i colònies 

Les sortides i excursions són activitats complementàries dels temes treballats a 

classe i a més ajuden a afavorir la relació del grup. Formen part del currículum 

pedagògic i és necessari que hi assisteixin tots els nens i nenes. 

Per a les sortides pel poble es signarà una única autorització vàlida per a tota 

l’etapa. Per a les sortides en autocar hi haurà una autorització que caldrà 

signar a banda. 

En el cas que un alumne no hagi portat l’autorització corresponent no podrà 

realitzar la sortida i romandrà a una altra classe amb tasques preparades. 

La ràtio alumnes/professors o acompanyants, serà l’establerta a les instruccions 

de començament de curs. A cada sortida hi haurà un mínim de dos 

professors/es. La relació concreta de cada curs pel que fa a la ràtio 

d’acompanyants a les sortides i convivències, s’aprova en Claustre i s’informa 

en Consell escolar a la PGA. 

El mateix dia de la sortida un mestre haurà de registrar a l’agenda de control 

de sortides, ubicada al despatx de direcció el grup, l’horari, lloc, mestres que hi 

van i alumnes absents. ( cal posar-hi el nom) 

A l’arribada de les sortides i colònies, tots els alumnes hauran d’entrar al recinte 

escolar abans de ser recollits pels familiars o marxar cap a casa, per poder 

garantir l’ordre i el correcte control. 

Es vetllarà perquè el cost de les sortides no sigui un element discriminatori, 

facilitant l’accés als ajuts i altres recursos per a aquest concepte. 

Els grups en què participin alumnes amb necessitats educatives especials les 

ràtios es conformaran d’acord amb les seves característiques. 

Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció 

d'Ensenyament. Si suposen l'alteració del calendari escolar, caldrà 

l'autorització prèvia del director dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès 

Oriental. 

Es sortirà i arribarà sempre del centre. En el cas d’alguna modificació s’avisarà 

prèviament. 

Les colònies quedaran anul·lades quan no hi assisteixin un nombre igual o 

superior als ¾ dels alumnes del grup.10 

 

Protocol Sortides i Colònies 

L’escola realitzarà sortides i colònies com a pacte presentat i consensuat per la 

totalitat de sectors representats en el consell escolar, i en compensació de les 

hores lectives no realitzades a la jornada intensiva. 

Les sortides s’han d’organitzar sota els següents criteris: 

- Les sortides han de tenir una finalitat pedagògica, preferiblement 

sent part del treball per projectes. Estan consensuades per les 

comunitats. 

                                                 
10 Vegeu annex 8 protocol sobre sortides i colònies. 
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- Les propostes de sortides poden venir des de la pròpia tutoria o dels 

especialistes.  

- A l’inici de curs escolar es presentarà una proposta que serà 

validada en aquest mateix moment i coordinada pels responsables. 

- Les sortides han de ser presentades a la programació anual i 

valorades a la memòria anual del centre. 

- Prioritàriament s’han de realitzar sortides de baix cost o cost zero. 

- La validesa del conjunt de sortides es determinarà en etapes 

educatives i amb el vist i plau de l’equip directiu, sota el criteris 

esmenats amb anterioritat (finalitat i cost).  

- Les famílies hauran d’estar assabentades de la següent informació 

de les sortides: Nom de la sortida, data,lloc, mitjà de transport,petita 

descripció.( si s’escau ),objectius, observacions (material, roba, 

menjar que han de portar, si cal) 

 

-  

 

Les colònies s’organitzen amb els següents criteris 

- Les colònies es realitzaran a tercer amb l’objectiu de fer cohesió de 

grup, degut a la barreja d’alumnes que es fa en aquell nivell.  

- A sisè com a viatge de fi de curs i de primària.  

- Els i les encarregades d’organitzar-les són els tutors de cada nivell 

participant amb l’equip directiu. 

- Serà criteri d’elecció de curs el assistir com a tutor a les colònies. 

- Les colònies de 6è es proposarà  organitzar-les conjuntament amb les 

famílies per facilitar-ne el seu pagament. 

 

Comunicació, i aportacions  de famílies per a sortides. 

Dins la quota aprovada en el consell escolar les famílies pagaran una única 

quota, fraccionada en tres pagaments a l’inici dels 3 trimestres, que englobarà 

totes les despeses com les sortides, material...excepte les colònies  

Les famílies hauran fer arribar  l’autorització signada i presentar-la als tutors/es 

del nivell corresponent que portaran el control.  

 

Pagament a proveïdors. 

El pagament a proveïdors (empresa d’autocars, casa de colònies, empreses 

de lleure, museus, ....)  es realitzarà des de la secretaria del centre. Prèviament 

els tutors responsables i/o la coordinadora de l’etapa corresponent hauran 

d’informar i presentar els documents acreditatius corresponents amb suficient 

antelació. 
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Article 42 

Diners i altres objectes de valor 

Ni al recinte escolar ni a fora , ni en les sortides programades, es podem portar 

objectes de valor ni diners. 

 No està permesa la utilització per part dels alumnes de telèfons mòbils i 

aparells semblants dintre del recinte escolar en horari lectiu. 

Article 43  

Incidents , accidents, lesions i malalties 

Incidents, accidents i lesions. 

El professor que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o 

complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació 

produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb 

la diligència deguda, conforme al que estableix la normativa vigent.   

 

En cas d’intervenció davant una urgència s’actuarà segons el protocol 

d’actuació en casos greus . 

 

 Valoració inicial de l’alumne/a. 

 Mesures de suport immediates. 

 Alerta al  112 o a la Policia Local 93 844 41 41 

 Comunicació via telefònica a la família 

 

Durant el temps que es localitza i fa acte de presència la família, i entenent 

que en aquest moments els nens/es són responsabilitat directa de l’escola, es 

seguiran les recomanacions que directament li faci el consultor mèdic alertat. 

També  es prendran les mesures adients - si escau - per tal que tots els alumnes 

romanguin atesos.  

El director del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el director dels 

Serveis Territorial del Maresme-Vallès Oriental, a fi que l'òrgan competent pugui 

prendre les mesures adients de protecció de l'alumne accidentat, si escau, i 

assabenti la família, o terceres persones perjudicades, sobre els fets ocorreguts i 

el procediment establert per reclamar en via administrativa. 

El procediment per dur a terme les actuacions previstes a l'apartat anterior 

seran les previstes a les Instruccions de començament de curs. 

 

Malalties 

Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola durant un període de temps 

determinat a causa de malalties transmissibles 

L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya estableix uns criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola durant 

un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles. 

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra 

per qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en nens 

escolaritzats. En general, quan els nens estiguin afectats per infeccions 

respiratòries lleus, no cal excloure’ls de l’escola.  A més, cal tenir en compte 
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que la transmissió té lloc abans que apareguin els símptomes o a partir del 

contacte amb nens amb infeccions asimptomàtiques. El risc de contagi es pot 

minimitzar seguint les normes higièniques habituals. L’exclusió dels nens malalts 

de l’escola es recomana quan, potencialment, es poden reduir les 

probabilitats d’aparició de casos secundaris.11 

 

En general, els nens no s’han d’excloure de l’escola per malalties poc 

importants, llevat que es doni alguna de les condicions següents: 

 

 Que la malaltia impedeixi que l’alumne dugui a terme les seves 

activitats amb normalitat. 

 Que la malaltia de l’alumne requereixi més atencions de les que els 

seus responsables puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta 

d’alumnes no pot quedar afectada. 

 Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori 

constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que 

evidenciïn una malaltia greu. 

 Que l’alumne presenti exantema amb febre o canvis de 

comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia 

infecciosa. 

 

En el cas que s’hagi d’administrar alguna medicació dins l’horari escolar, cal 

adjuntar amb el medicament, la recepta o prescripció  mèdica que així ho 

indica, l’autorització signada pels pares així com la dosi i l’horari 

d’administració.  

En cas que l’alumne tingui febre se li pot administrar paracetamol si el nen/a té 

l’autorització. 

 

                                                 
11 Vegeu annex 18 amb les malalties infeccioses i transmissió de paràsits més 

freqüents en nens en edat escolar 
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TÍTOL IV  Organització de les activitats del centre i participació en 

activitats diverses 

 
 

CAPÍTOL I Altres activitats 

Article 44 

Festes a l’escola 

A l’escola celebrem algunes de les festes més característiques de la nostra  

cultura i d’altres que ens acosten a la diversitat cultural del nostre entorn amb 

independència de la seva coincidència amb festes religioses. 

Algunes activitats que s’han anat mantenint curs rere curs s’han convertit en 

tradició particular i d’altres conviden al canvi, la renovació o la sorpresa. 

La celebració de festes a l’escola, tot i que estiguin contemplades al calendari 

d’alguna religió, sempre formaran part del currículum, amb la finalitat de 

proporcionar i ampliar els coneixements del fets, culturals, tradicions, arrels 

històriques que ens envolten. Mai es plantegen com un adoctrinament en cap 

religió.  

En la programació general del centre es despleguen aquestes activitats i se’n 

concreten els responsables de les mateixes sigui l’escola o bé l’AFA del centre. 

 

Article 45 

Participació en campanyes solidàries 

S’entén per aquest tipus de campanya les organitzades per ONGs o entitats 

similars fora de l’àmbit municipal. 

S’estableix la participació en una campanya solidària per curs com a norma 

general, sense prejudici de que si l’equip de mestres, donades les 

circumstàncies, ho cregués convenient, es podria participar en altres... 

 

Article 46 

Participació en campanyes i activitats organitzades per l’AFA, ajuntament i 

entitats locals. 

L’escola participarà a les activitats culturals o d’esbarjo organitzades per l’AFA, 

Ajuntament o entitats locals amb aquestes premisses ineludibles: 

 No interferir en el projecte pedagògic del Centre 

 Ser programades amb suficient antelació de manera que puguin 

ésser contemplades dintre de les programacions dels diferents cursos 

i àrees afectades. 

 Ser valorada com positiva pel claustre. 
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TÍTOL V. Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge 
LEC (Llei 12/2009 de 10 de juliol) 

TÍTOLVI Dels centres educatius 

Capítol I II  Serveis educatius i serveis de suport als centres 
Article 86. Serveis Educatius. 

Article 87. Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge. 

Article 88. Biblioteca Escolar. 

Article 89. Serveis digitals i telemàtics a disposició dels centres. 

 

CAPÍTOL I Els escenaris especialitzats 

Article 47 

Aula d’informàtica 

El centre disposa d'una aula d'informàtica, que és l'espai docent específic per 

a l'ús i aprenentatge d'aquesta nova tecnologia. 

Els responsables d'aquesta aula seran tots/es els professors /es que facin ús, 

essent el/la coordinador/a d'informàtica del centre, qui gestionarà el seu 

equipament i tindrà cura de l'inventari especialitzat. 

El coordinador d'informàtica realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest 

espai, i un control quantitatiu i qualitatiu d'aquesta. Igualment, farà un resum 

valoratiu per integrar-lo en la memòria anual. 

 

Article 48 

El Gimnàs 

L’escola  disposa d'un gimnàs, que és un espai docent específic per a 

l'educació física, i un espai per a certes activitats per a grups d'alumnes. La 

comunitat de petits disposa d’aquest espai per a realitzar específicament la 

psicomotricitat. El responsable d'aquest espai és el mestre  d'educació física, la 

resta de mestres que utilitzin l’espai gestionaran el seu equipament i tindran 

cura de l'inventari específic. 

El mestre/a d'educació física realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest 

espai, establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 

concretes d'utilització, i un control quantitatiu i qualitatiu d'aquesta. Igualment, 

farà un resum valoratiu per integrar-lo en la memòria anual. 

Pel que fa a l’ús de la sala de polivalent (sala de psicomotricitat) s’utilitza per 

fer l’ambient d’expressió, altres activitats pedagògiques i com a dormitori de 

P3.  

No poden haver-hi alumnes sense la supervisió d’una persona responsable. 

El material un cop fet servir s’haurà d’endreçar correctament per part de les 

persones responsables. 

La recollida del material com és una sala compartida és responsabilitat del 

grup o persona que l’hagi utilitzat. 
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Article 49 

Els patis 

Constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a la docència 

de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i 

gran. 

El/la  responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament del 

equip directiu i coordinadores, que vetllaran per tal que no es produeixin 

interferències entre usos alternatius. 

L'horari d'esbarjo dels alumnes es correspon amb horari docent dels professors. 

Això no obstant, la programació general del centre  inclourà torns de vigilància 

de patis que sempre hauran de ser suficients en nombre i distribució per  

assegurar-ne un correcte ús i seguretat. 

 

Article 50 

Espais del professorat 

L’escola disposa, com a espais del professorat, d'una sala de professors i de 

dos espais destinats a despatx. Aquests espais es destinen a treball de 

coordinació del professorat i tasques individuals del professorat. També hi ha 

aules de petit grup on es poden utilitzar per fer reunions, entrevistes... 

La distribució horària de l'ús de la sala de professors prioritzarà les sessions dels 

òrgans col·legiats de govern prevista a la programació general del centre. 

 

Article 51 

Espais per a la gestió 

Els espais que es destinen als usos propis de la gestió son: despatx de direcció, 

despatx de coordinació, despatx d’EE, despatx AFA i despatx menjador. 

 

Article 52 

Biblioteca 

La biblioteca-mediateca,  és l'espai específic que conté els llibres per a l'ús dels 

alumnes del centre. 

El/la responsable de la biblioteca serà un/a mestre encarregada nomenat/da 

a començament de curs,  que dirigirà el seu funcionament, gestionarà el seu 

equipament i tindrà cura de l'organització, classificació, i conservació dels 

llibres i l’altre material amb la col·laboració del /a cap d’estudis. 

El/la responsable de la biblioteca realitzarà anualment una previsió d'ús 

d'aquest espai, establirà un sistema de  reserva amb antelació de les franges 

horàries concretes d'utilització, i un control quantitatiu i qualitatiu d'aquesta. 

Igualment, farà un resum valoratiu per  integrar-lo en la memòria anual.12 

 

Article  53 

Aula de música. 

El centre disposa d’una aula de música, que és l'espai docent específic per a 

l'ús i  aprenentatge d'aquesta àrea. 

                                                 
12 Vegeu annex 11 sobre el funcionament de la biblioteca 
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El responsable d'aquesta aula és l’especialista de música del centre, que 

gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari especialitzat. 

El responsable de l'aula de música realitzarà anualment un resum valoratiu per  

integrar-lo en la memòria anual. 

 

Article  54 

Aules d’aprenentatge 

- aula d’EE 

- aules de grups reduïts 

- aula PI 

L’escola disposa de diversos espais per a treballar en grup reduït. Aquests 

espais resten a disposició del Cap d’estudis en el moment de realitzar els horaris 

de curs i assignar-hi una distribució horària. 

 

Article  55 

Obradors 

L’obrador d’art i la fusteria són aules especialment preparades per a aquest ús 

amb una capacitat de mig grup d’alumnes per raons d’espai en el moment 

de treballar. 

El material de l’aula, si és que es necessita en alguna classe cal demanar-lo al 

mestre encarregat de l’espai. En tot cas sempre cal mantenir l’espai en ordre i 

mai enviar alumnes a buscar tot sols coses que es puguin necessitar a la classe. 

Per a fer ús de l’espai de plàstica els alumnes han de dur bata per a ús exclusiu 

d’aquesta aula. 

Zona de lavabos 

Per norma general a partir del primer curs de l’etapa d’educació primària no 

se sortirà de classe per anar als lavabos. Als alumnes de primer se’ls deixarà 

anar al lavabo amb un control. El moment de fer-ne ús, per part dels alumnes, 

serà en sortir al pati i durant l’estona d’esbarjo. És evident que aquesta norma 

no ha d’ésser aplicada en cas d’una necessitat o una urgència.  

S’ha de fer un ús correcte del paper higiènic . 

Cada tutor ha de treballar l’ús d’aquest espai amb el seu grup d’alumnes i 

vetllar per tal que se’n faci un bon ús.   

La zona de lavabos no és un espai de joc.  
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TÍTOL VI  Serveis escolars 
Decret 160’/1996 de 14 de maig. Pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 

docents públics de Titularitat del Departament d’Educació 

CAPÍTOL 1 

Menjador escolar 

 

Article  56 

El menjador escolar. 

El centre disposa de servei escolar de menjador, que s'organitza d'acord al que 

disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla anual del 

servei de menjador escolar que la empresa concessionària elaborarà, la 

comissió de menjador valorarà i el Consell Escolar aprovarà. Aquest pla seguirà 

criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels àpats com el 

desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat. 

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar 

del centre i estarà sota el control i supervisió de la comissió de menjador 

presidida pel director/a.  

La valoració del funcionament d'aquest servei s'inclourà a les respectives 

memòries anuals i serà tinguda en compte per a la millora i actualització del 

pla de menjador escolar. 

En el cas que alguna família no pugui fer front a les despeses del servei ho 

haurà de posar en coneixement  de la direcció de l’escola  que l’informarà de 

les gestions a realitzar per tal d’aconseguir les ajudes que li correspongui i en 

coneixement de l’empresa. En cap cas podran fer ús del servei les famílies que 

no portin al dia els pagaments ni justifiquin aquesta incidència. 

El règim d’ajudes i beques serà el normativament establert a cada curs. 

L’empresa contractada està obligada per acord en contracte a facilitar tota 

la documentació que se’ls demani  en el termini fixat.
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TITULO VII  Material escolar i equip esportiu 

CAPÍTOL 1 

Article 57 

Material escolar necessari i quota per la seva adquisició. 

Al final de cada curs, es presenta en Consell Escolar la quota a pagar pel 

pares en concepte de material comú fungible i una altra per material 

inventariable pel curs següent.  

Es defineix com material comú aquell, que comprat per l’escola amb la quota 

que s’acorda a començament de curs, es té a cada classe per la seva 

utilització al llarg del curs. Material individual és aquell que cada alumne porta 

de casa seva i material a casa aquell que és necessari tenir a casa per tal de 

poder fer les tasques encomanades. 

Article 58 

Material escolar a cada comunitat educativa 

EDUCACIÓ INFANTIL 

En aquesta etapa tot el material és comú. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

En aquesta etapa el material és comú i surt de la quota comuna, menys un 

quadern que es compra a partir de segon, l’estoig a la comunitat de grans i les 

carpetes de l’alumne a la comunitat de mitjans i grans. 

Article 59 

Ús del material de l’escola 

El material del centre com els llibres es pot deixar en règim de préstec a les 

famílies i alumnes. 

 

Article 60 

Joguines  

No es poden portar joguines individuals de casa. Sí algun joc per compartir: 

pilotes, cordes...Si els pares troben joguines a les carteres dels nens, han de 

retornar-les a l’escola. 

El 1r. dia desprès de Reis poden portar una joguina per ensenyar-la i compartir. 

CAPITOL II Equip esportiu i vestuari escolar 

Article 61 Equip esportiu 

Els alumnes per fer classe d’educació física hauran de portar roba i calçat 

adequat. Cada inici de curs es recordarà el material a dur. També es 

considera hàbit de treball el portar unes mínimes normes d’higiene personal 

després de finalitzar cada sessió d’Educació Física. 
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Educació Infantil 

Han de portar una bata cordada al davant per quan fan plàstica o ambients 

artístics.  Se l’enduran a casa per rentar-la quan estigui bruta. 

Tota la roba i bosseta de l’esmorzar ha d’anar marcada i amb veta de goma 

per poder-la penjar. El got de plàstic marcat, se l’enduran a casa els divendres. 

Han de dur roba i calçat còmodes per facilitar-los l’autonomia a l’hora  d’anar 

al lavabo. 

Per a psicomotricitat han de dur roba còmoda i mitjons gruixuts antilliscants. 

Els nens/es que es queden a dinar han de portar un tovalló diari.  
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TÍTOL VIII  Les activitats extraescolars 
LEC (Llei 12/2009 de 10 de juliol) 

TÍTOL IIII De la comunitat educativa  

Capítol V  Educació en el lleure 
 Article 39. Educació en el lleure 

Article 40.  Plans i programes socioeducatius 

Article 41. Foment de l’equitat en l’educació en el lleure 

CAPÍTOL I Activitats de l’AFA 

Article 62 

Servei d’acollida. 

L’AFA organitza i es responsabilitza del servei d’acollida que es fa a l’escola de 

dilluns a divendres de 7:30 a 9 del matí i de 16:30 a 17:30h de la tarda. 

Article 63 

Activitats extraescolars AFA 

L’AFA organitza i es responsabilitza de les activitats extraescolars que es fan a 

l’escola a partir de les 16:30h 

L’AFA plantejarà a principi de curs un seguit d’activitats extraescolars amb el 

nombre mínim de participants perquè aquesta sigui viable. En cas de no 

acomplir aquest requisit l’activitat quedarà suspesa. 

 

TÍTOL IX  El recinte escolar, el seu equipament i la seva seguretat i 

salubritat 

 

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer  

Estableix els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle 

d'educació infantil, educació primària i educació secundària (BOE núm. 62, de 12.3.2010) 

Decret 218/2001, de 24 de juliol   

Regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001). 

Text actualitzat (Reial Decret 1558/2005) 

CAPÍTOL I El centre escolar 

Article 64 

Ús del centre. 

Es diferencien els següents usos: ús propi, ús social i ús mercantil. 

 

L'ús propi és l'ús principal al qual subordinaran els eventuals altres usos. L'ús 

propi és constituït per les activitats escolars, les activitats complementàries, les 

activitats extraescolars, i les activitats dels serveis educatius aprovades a la 

programació general de centre; també, les activitats derivades de l'exercici 

dels drets reconeguts als membres dels diferents sectors de la comunitat 

educativa. 

S’entén per horari escolar, el període temporal que comprèn l’horari lectiu i 

interlectiu de migdia, així com el període anterior o posterior  a l’horari lectiu en 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/NormativaBasicaEducacio/Centres1/reialdecret132_2010_requisits_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/NormativaBasicaEducacio/Centres1/decret218_2001_usdelscentres.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/NormativaBasicaEducacio/Centres1/RD_1558_2005_Centros_FP.pdf
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què es desenvolupen activitats extraescolars o complementàries aprovades 

pel consell escolar del centre i previstes en la programació. 

 

L'ús social és un ús subsidiari de l'ús propi, però prioritari respecte un eventual ús 

mercantil. L'ús social es refereix a les activitats educatives, culturals, esportives o 

d'altres de caràcter social, promogudes per entitats públiques o entitats sense 

ànim de lucre.  

L’autorització d’ús social dels edificis, instal·lacions o serveis del centre afectats 

al servei d’educació en horari escolar per part de persones físiques o jurídiques 

o organismes requereix l’autorització prèvia expressa de la delegació territorial.  

 

Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’associació de 

mares i pares d’alumnes no requereixen cap tràmit d’autorització prèvia de la 

delegació territorial . 

 

L’autorització sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions  i serveis del centre  

excepte en  l’horari escolar correspon a l’ajuntament. Quan la realització de 

l’activitat requereixi l’ús d’equipaments o material del centre la titularitat dels 

quals és del Departament d’Ensenyament, prèviament a la seva autorització es 

requerirà la conformitat explícita documentada de la direcció del centre.   

 

L’Ajuntament ha de notificar al director del centre les autoritzacions 

concedides, prèviament a la realització de les corresponents activitats. Si 

l’autorització és per a una activitat periòdica o contínua, el director en dóna 

compte a la delegació territorial. 

En el cas del nostre centre el manteniment de l’interior de l’edifici va a càrrec 

d’Infraestructures.Cat que en aquest moment té com a empresa 

subcontractada FCC.  

Des del centre es comuniquen les incidències de manteniment per l’aplicació 

GEMA. 

L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, 

manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades , de tal manera que 

quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per alumnes i professors en les 

activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials del 

centre eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat  romanen en 

perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen 

sense cost per a l’escola. 

 

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al centre, l’ajuntament ha de 

compensar el centre per les despeses ocasionades. Els eventuals ingressos, un 

cop autoritzat l'ús, podran ser imputats a la comptabilitat del centre i aplicats a 

despeses de funcionament. 

 

Les responsabilitats derivades de l’ús social del centre són responsabilitat de les 

administracions, institucions, organismes, associacions i persones físiques o 

jurídiques que hagin estat autoritzades per al seu ús, i hauran de subscriure una 
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pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparació dels 

possibles danys en instal·lacions. 

Aquest ús social estarà d’acord amb el conveni d’ús de les instal·lacions de 

l’escola que aprovaran Ajuntament i escola. 

 

En el cas de l’AFA, aquests sempre es posaran en contacte amb la direcció del 

Centre per a sol·licitar la corresponent autorització, especificant el nom i 

cognoms del responsable de l’activitat així com els espais necessaris per a 

desenvolupar-la i el material que es necessita si es dóna el cas. 

 

 
 

Article  65 

Accés al recinte 

L'accés al recinte escolar serà controlat, d'acord al règim d’horari de les 

activitats del centre segons el que disposen aquest reglament i les 

corresponents programacions generals de centre de cada any. 

L'accés al centre es facilitarà per al desenvolupament del seu ús propi, en 

cada cas, segons els corresponents horaris disposats a l'efecte.  

El principi general és el de restricció de la circulació en el recinte escolar a les 

activitats corresponents a les franges horàries respectives. Només en supòsits 

excepcionals, el director podrà autoritzar l'accés extemporani. 

Igualment, el director del centre podrà autoritzar l'accés de personal aliè que 

hagi d'efectuar tasques de suport, de manteniment o de provisió de recursos, 

sempre que es garanteixi el normal funcionament de les activitats i la seguretat 

de les persones. En tot cas, s'aïllaran eventuals zones d'obres o de reparacions 

que puguin suposar un perill. 

Es facilitarà l'accés als responsables dels respectius usos socials autoritzats en les 

franges horàries corresponents. 

 

Article 66 

Pla d’emergència 

El Centre disposa de pla de emergència i de confinament 

Cada curs escolar es fa un simulacre d’emergència o de confinament. 

L’informe de les  valoracions del simulacre, elaborat per la coordinadora de 

riscos i la directora s’envia al Director General dels SS.TT. d’Educació, 

Ajuntament i Inspecció. 

L’equip directiu i la coordinadora de riscos organitzen i avaluen el simulacre. 
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TíToL X Del suport burocràtic  

CAPÍTOL I Informació  

Article 67 

Circulars a les famílies  

Totes les circulars adreçades a les famílies  mitjançant els alumnes, han de 

comptar amb el vistiplau de la direcció i deixar-ne constància a l’arxiu del 

centre. 

Les famílies que desitgin tenir la informació per duplicat ho hauran de fer-ho 

saber per escrit a la secretaria del centre. 

Aquest tipus d’informació es farà via personal a través del correu electrònic. 

L’AFA pot lliurar circulars a les famílies sense el vistiplau de la direcció, però si 

informant  que es donarà. 

 

Article 68 

Economia 
 

Protocols econòmics per als mestres.  

 

L’objectiu d’aquest protocol és consensuar les actuacions econòmiques i 

aspectes que d’elles es deriven entre professorat i la secretaria del centre, i 

poder garantir un correcte funcionament entre les parts. 

 

Consideracions prèvies: 

 

A. Els pressupostos són per any natural, i no per curs escolar.  

B. En començar la redacció del pressupost del nou l’exercici econòmic es 

demana als Coordinadors que es discuteixi i formulin dins cada 

Comunitat les prioritats de despesa dels tutors i dels especialistes. A partir 

d’aquí, es valoren i l’equip directiu prepara una proposta de pressupost 

que es presentarà al claustre de professors per seguidament presentar-

ho al Consell Escolar.  

 

C. Les quantitats assignades estan apuntades en el pressupost anual del 

centre. Sota cap concepte es poden superar aquestes quantitats, sense 

prèvia modificació del pressupost inicial. Aquest procés ha d’estar 

avaluat pel Consell Escolar. 

 

D. En el cas dels comptes destinats a material fungible cada comunitat 

elegirà un mestre que s’encarregui de fer i controlar la recepció i 

emmagatzematge de les comandes. Aquesta persona al llarg de 

l’exercici anual estarà en contacte amb  secretaria per no superar la 

quantitat pressupostada, o en el seu cas demanar de manera raonada 

una modificació. 
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E. Cada mestre no comprometrà una despesa significativa de diners sense 

haver-ho consultat a l’Equip Directiu i haver obtingut de manera 

explícita l’autorització per fer-ho. 

 

F. La partida que no gasti el seu pressupost en finalitzar l’any natural, perd 

la seva assignació per l’any següent, a excepció de les àrees de música 

i educació física, degut el cost elevat de part de material que poden 

necessitar. D’aquesta manera, i segons el criteri del professional 

responsable, d’un any per un altre es pot estalviar per a realitzar 

determinades despeses. 

 

Normes de funcionament. 

 

Per aquelles compres de petit cost. 

- Els i les mestres tenen la potestat de comprar aquell petit material que 

necessitin per la seva tasca docent.  La devolució de les despeses es 

farà en el menor temps possible. Els tiquets de compra han de portar el 

NIF del comerç o empresa.  

- Els comprovants de compra s’han de grapar al full de despesa. El 

coordinador de cicle recollirà tots els fulls de despesa i els presentarà 

personalment al secretari del centre. 

 

Per comandes a empreses 

- Cada mestre o conjunt de mestres responsables faran la comanda que 

creguin necessària ajustant-se a la part líquida del seu pressupost en el 

moment de fer la comanda. 

- La comanda es presentarà al secretari del centre que valorarà la 

viabilitat de la mateixa i donarà el vistiplau al responsables per la seva 

tramitació.  

-  Cap persona fa comandes sense el vistiplau del secretari del centre, en 

cas contrari, serà ella qui es farà responsable de la gestió i 

responsabilitats d’aquestes. 

- Les comandes realitzades a empreses han de presentar factura amb NIF 

del centre i de l’empresa que realitza el servei. El pagament es farà des 

de la secretaria del centre en un termini raonable. 

 

Per aquelles comandes a empreses de material inventariable: 

- Es demanarà pressupost a tres empreses del sector per poder elegir 

segons preus i serveis la més adient. L’equip directiu valorarà la viabilitat 

de les propostes i donarà el vist i plau al responsables per la seva 

tramitació. 

- Les comandes realitzades a empreses han de presentar factura amb NIF 

del centre i de l’empresa que realitza el servei. El pagament es farà des 

de la secretaria del centre en un termini raonable. 
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Es recorda al personal docent que sota cap concepte poden agafar diners 

directament de les famílies. Aquest tràmit, en cas que s’hagi de fer, es 

realitzarà des de la direcció de l’escola. 

 

 

 

Protocols econòmics per a les famílies.  

 

Quota global d’escola. 

 

Per decisió del CEC les famílies pagaran una única quota, fraccionada en tres 

pagaments a l’inici dels 3 trimestres, que englobarà totes les despeses 

susceptibles de ser sufragades pels progenitors de l’alumne. Aquesta quota 

inclourà principalment el material fungible, les fotocòpies i dossier propis, les 

sortides didàctiques en autocar i a peu, el cost del personal complementari de 

vigilància i atenció en aquells casos que així estigui indicat, les Activitats 

Culturals de teatre, cinema, música o qualsevol altre tipus, els tallers al Museu 

de Cardedeu i aquell material o enginys d’ús personal dels alumnes que 

escaigui. 

 

 Es domiciliarà a les famílies la quota fraccionada en tres parts, autoritzat en el 

seu dia pel CEC. La quantitat és revisarà pel CEC quan escaigui previ informe 

raonat del secretari. 

Impagats. 

 

Es considerà família deutora aquella que no ha fet l’aportació corresponent en 

els conceptes abans relacionats ni durant el termini inicial ni en els terminis 

d’ampliació establerts i no s’ha posat en contacte amb el centre. S’intentarà 

parlar amb la família perquè expliqui el seu cas i comunicar la situació. Es 

poden arribar a pactes de manera puntual amb alguna família però no de 

manera generalitzada ja que l’escola ha de fer front als pagaments dels 

materials subministrats. To i així, per filosofia d’escola, només en casos extrems 

d’irresponsabilitat familiar es privarà a un alumne l’accés als materials i 

activitats genèriques del seu grup.  

El centre informarà dels ajuts institucionals (Ajuntament Municipal i 

Departament d’Ensenyament)per a famílies amb situacions econòmiques 

desfavorides i/o d’altres situacions que siguin susceptibles de rebre aquests 

ajuts 

En cap moment la sol·licitud dels ajuts correspon amb l’excepció del 

pagament. Les famílies han de ser conscients que tenen l’obligació de cobrir 

despeses de l’escolarització dels seus fills i filles i  el dret de demanar a les 

institucions ajuts per aquests conceptes però que mai és el centre escolar 

responsable dels ajuts demanats. 
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DISPOSICIONS FINALS 

Primera: Interpretació del reglament 

Correspon al director/a dels centres educatius de titularitat pública impulsar 

l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l’aplicació.  

El claustre de professors tindrà competència per informar de les normes 

d’organització i funcionament del centre. 

Correspon al consell escolar avaluar, compartir i difondre les NOFC i les seves 

modificacions. 

Pel que fa als deures de l'alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta  

igualment  la comissió de convivència, referida a l'article 4 d'aquest reglament, 

per a la interpretació aplicada al cas concret. 

Segona: Modificacions 

Aquest reglament 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’Educació. 

 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. 

 

Tercera: Especificacions del reglament 

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'aquest reglament. 
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Quarta: Publicitat 

Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la comunitat educativa  

S'explicaran els punts més rellevants d'aquest reglament a l'alumnat, en el 

decurs de la normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. 

Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió 

que s'ha descrit anteriorment. 

El Consell Escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d'exemplars del 

reglament a l'abast de qualsevol membre de la comunitat educativa que ho 

sol·liciti. 

 

Cinquena . Dipòsit 

D'acord amb el que disposa l'article 11.2 del Decret 198/1996, es dipositarà un 

exemplar d’aquesta normativa a la delegació territorial de Mataró-Vallès 

Oriental del Departament d'Ensenyament, que ha de vetllar per la seva 

adequació a la normativa vigent. 

Igualment es procedirà per a les modificacions del reglament. 

S'arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del consell escolar la 

còpia de la instància amb què s'efectua la tramesa de dipòsit del reglament. 

 

Sisena. Entrada en vigor 
Aquest reglament de 54 pàgines ha estat presentat i aprovat per unanimitat en 

claustre en data 21 de gener de 2016 i presentat i valorat en Consell Escolar en 

data 25 de gener de 2016  i té una vigència de cinc anys. Es renovarà i es 

faran constar les modificacions que s’han fet quan així es requereixi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


