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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

A. MARC CONCEPTUAL 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) establix 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 en torn 
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 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 establix i sistematitza. Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) 
han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi 
adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els 
objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. El 
conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els 
principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determine en el seu projecte 
educatiu. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les 
normes d’organització i funcionament i les seues modificacions. En ambdós casos, es poden 
aprovar globalment o per parts. 

B. MARC NORMATIU 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE  
• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC   
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius   
• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal 

directiu professional docent.   
• Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment 
(art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.   

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

 
• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
 

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común  
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C. MARC CONCEPTUAL A L’ESCOLA CINTA CURTO 

Entenem el centre educatiu com una organització complexa capaç d’aprendre a partir del 
propi funcionament, que avalua l’assoliment dels seus objectius i s’adequa permanentment a 
la nova realitat social, en el marc de les administracions educatives i sota els valors 
democràtics i la cultura participativa. 
Les NOFC es conceben com l’instrument pròxim i peculiar de la nostra escola que ha de 
garantir el ple exercici dels drets que la legislació vigent reconeix als diferents membres de la 
comunitat escolar, i com el mitjà que garantisque el control que cal i l’exigència en el 
compliment de les funcions pròpies de cada persona o òrgan de la institució, per fer possible 
la realització del Projecte Educatiu del Centre. 
Amb la seua elaboració i aprovació esperem trobar l’equilibri entre normativa exigible i 
autonomia d’òrgans i persones, facilitar el funcionament real de la institució i possibilitar la 
major integració i participació de les persones en l’organització i el seu funcionament. 
En el Marc del Projecte Educatiu definim l’escola que volem: 
Aspirem a ser una escola pública on l’educació i la convivència es desenvolupen en un marc 
de qualitat i de respecte: 

� a l’evolució de l’infant 
� a les seues capacitats i potencialitats 
� als valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altra persona, protecció 

del menor, actitud de diàleg, llibertat, responsabilitat, treball, ... 
� als principis d’igualtat de drets i deures 
� a l’entorn físic i social 

Per aconseguir-la, aquesta normativa es basa en la concreció dels següents trets:  
� Es contempla l’educació com a procés integral de l’infant, abastant la dimensió 

personal (aprendre a ser), la intel·lectual (aprendre a conèixer), la procedimental 
(aprendre a fer) i la social (aprendre a conviure i habitar el món). 

� És una escola catalana que potencia la llengua, cultura i valors específics del nostre 
país en un clima d’integració i obertura a totes les persones, llengües i cultures. 

� És una escola aconfessional per tal de respondre als principis de respecte i pluralisme 
ideològic de la societat i l’activitat escolar no s’adscriu a cap tipus d’adoctrinament . 

� És una escola plural on es fomenten els valors democràtics, afavorint la participació, 
l’esperit crític, la resolució de conflictes a través del diàleg i l’intercanvi d’arguments. 

� És una escola compromesa en la incorporació de la mediació escolar com a procés 
educatiu per previndre i resoldre determinats conflictes de convivència. 

� Es fomenta el valor de la tolerància com a pràctica determinada de respecte i 
convivència i s’educa en el valor de la pau i no violència. 

� S’educa per a la solidaritat i la cooperació, per aprendre a conviure en la diversitat i 
valorar-la positivament. 

� S’educa en la igualtat entre sexes i la defensa d’una educació no sexista, superadora 
de mites, tradicions i tabús. 

� Es fomenta el respecte i compromís vers el medi ambient, creant i potenciant una 
sensibilització de la dimensió natural de les persones.  

� Es pretén que l’aprenentatge sigui globalment significatiu i funcional, potenciant la 
creativitat de l’alumnat. Els aprenentatges escolars no poden ser només una fi en sí 
mateixos, han de promoure també la interiorització de processos, estratègies i 
l’autoavaluació  per afavorir la construcció autònoma de nous aprenentatges. 

� S’atén la diversitat de necessitats, ritmes evolutius i capacitats de l’alumnat adequant 
els aprenentatges de forma personalitzada dins dels recursos humans i materials del 
centre. 

� S’educa els infants perquè siguen progressivament ciutadans del món sense perdre 
les seues arrels, tot continuant jugant un paper actiu, crític i positiu en la vida social 
del seu entorn. 
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� S’educa per ser i actuar com a ciutadans i ciutadanes compromesos en aconseguir un 
present i futur millor. 

� És una escola que reflexiona sobre la seua pràctica docent i entén l’avaluació com a 
procés per aconseguir la millora dels aprenentatges i l’assoliment de les competències 
bàsiques de l’alumnat. 

� És una escola innovadora, que incorpora a la seua pràctica els projectes, programes i 
plans oportuns per aconseguir els seus objectius. 

 
Es evident que els drets recollits en aquesta normativa són la concreció dels Drets Humans i 
dels Drets dels Infants, que l’escola reconeix i fomenta des del convenciment que una 
educació basada en el més absolut respecte als drets més fonamentals de les persones farà 
de l’alumnat 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 representants de tots els sectors de la comunitat escolar (alumnat de 
cicle superior, pares i mares, mestres i personal no docent), el Claustre de professors i la 
Comissió de Convivència han aportat criteris i directius a l’Equip directiu, que l’ha elaborat i 
ha fet la proposta d’aprovació al Consell Escolar. 
El text aprovat es presentarà als Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, 
per ratificar la seua validesa i als efectes oportuns. 
En tot allò no previst per la present normativa és d’aplicació la que, amb rang superior, regula 
qualsevol àmbit que incidix en el Dret a l’educació, sense que la present norma pugue 
contravenir les dictades amb rang superior. 
Aquestes NOFC s’han elaborat 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 porten a terme, amb 
independència del lloc on s’executen.  
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU 

  

CAPÍTOL1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE. 

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

1. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del col·legi i la definició dels seus 
objectius.   

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

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

4. La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes.   
5. La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.  

 
 

CAPÍTOL 2. PER ORIENTAR EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL 
ESCOLAR DE LA GESTIÓ DEL PEC. 
 
El PEC és un document escolar a llarg termini. Els projectes de direcció han de concretar, 
per a quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha 
de ser informat.  
Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han 
marcat en el projecte de direcció.  
El Consell Escolar ha d’aprovar les concrecions del PEC que es fan anualment a la 
programació general i cada quatre anys en la renovació de mandat de la direcció. 
 
 

CAPÍTOL 3. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL P EC. 
 
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 d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE 

 

CAPÍTOL 1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ. 
 
Són el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. 
 

Secció 1.  Director/a. Cap d'estudis. Secretari/ària. 
  
Director/a 
 
Correspon al director/a les següents funcions: ( Art.142 LEC, art. 31 Decret Autonomia 
102/2010, Decret 155/2010 del 2 de novembre. Capítol 2 ) 
 
1. El director o directora del centre públic és responsable de l'organització, el 
funcionament i n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
 
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en 
què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa. 
 
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en 
el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de 
direcció aprovat. 
 
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 
a) Representar el centre. 
b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i 
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 
 
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 
següents: 
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 
b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 
amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 
c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el projecte 
lingüístic del centre. 
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 
f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació 
de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l'article 
124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article 115. 
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació 
general anual. 
i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 
eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 
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j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 
personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 
 
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat 
escolar: 
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 
c) Assegurar la participació del consell escolar. 
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si 
s'escau, amb les associacions d'alumnes. 
 
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la gestió del 
centre següents: 
a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del 
centre i dirigir-ne l'aplicació. 
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 
educatiu. 
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
d) Visar les certificacions. 
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 
secretària del centre. 
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar 
com a òrgan de contractació. 
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 
qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les 
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat 
pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la 
norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en 
l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de 
l'infant. 
 
10. La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les funcions de 
direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 
 
 
Cap d’estudis: 
 
Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 
activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del/la 
director/a del col·legi. 
 
Són funcions específiques del/la cap d’estudis : 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
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3. Substituir el/la director/a en cas d'absència, malaltia o vacant.  
 
 
4. 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.  
 
5. 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.  
 
6. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el 
col·legi.  
 
7. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el 
col·legi.  
 
8. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment.  
 
9. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui.  
 
10. Aquelles altres que li siguin encomanades pel/la director/a o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Educació.  
 
 
Secretari/a 
 
Correspon al secretari o secretària dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i 
administrativa del col·legi, sota el comandament del/la director/a, i exercir, per delegació 
seva, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al col·legi, quan el/la 
director/a ho determini. 
 
Són funcions específiques del/la secretari/a: 
 
1. Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes de les reunions 
que celebrin.  
 
2. Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació 
general i el calendari escolar.  
 
3.Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist i plau del/la 
director/a.  
 
4. 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.  
 
5. 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.  
 
6. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 
d'acord amb la normativa vigent.  
 
7. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.  
 
8. Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gestió dels inventaris 
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específics que citen el títol III, capítol primer, secció tercera d'aquest reglament.  
 
9. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 
mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del/la director/a i les disposicions 
vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui.  
  
10. 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.  
 
11. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a del col·legi o 
atribuïdes pel Departament d’Educació.  
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CAPÍTOL 2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ.  

Secció 1.  Consell Escolar .  
Article 148 de la LEC 
 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. 
 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 

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

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

els resultats.  
 

3) Aprovar les propostes, si s’escau, d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres 
acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

 
4) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents.  
 

5) Aprovar la carta de compromís educatiu.  
 

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

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

8) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director 
o directora.  

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

alumnes.  
 

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

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

conèixer l’evolució del rendiment escolar.  
 

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

13) 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. 
 
 
D’acord amb la redacció donada per la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat de 
l’Educació (LOMCE), cal tenir en compte que si bé l’aprovació del PEC correspon al 
director del centre, s’ha de fer prèvia consulta preceptiva al consell escolar, el qual 
n’expressa el seu suport per una majoria de 3/5 parts dels seus membres, i en el supòsit 
que la decisió del director no sigui concordant amb la del consell, el director haurà de 
motivar la seva decisió davant aquest òrgan col·legiat i es farà constar en acta. En el cas 
de la resta de documents de gestió se seguirà el mateix sistema d’aprovació, però en 
aquest cas el suport podrà ser per majoria simple. 
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Composició del consell escolar (Article 45 del Decret 102/2010): 
 

• El director o directora, que el presideix. 
 

• El/la cap d’estudis. 
 

• El/ secretari/ària del centre. 
 

• Un representant de l’Ajuntament. 
 

• Cinc representants del professorat elegits pel claustre. 
 

• Cinc representants dels pares elegits entre ells. Un d’ells el designa l’AMPA del 
centre. 

 
• Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest 

personal.  
 

 
 
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la candidatura 
més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà ocupada per la 
persona que es prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat persisteix, es farà un 
sorteig. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir 
fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre es nomena pel 
temps que restava del mandat a la persona que ha causat la vacant.(Article 28.3 del 
Decret 102/2010 que regula la renovació dels membres del consell escolar). 
    
 
Comissions de treball.  (Decret 102/2010 Art. 47) 
El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissiona específiques 
d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre o, en 
la seua representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un/una professor/a i un re 
presentant de les mares i els pares. Preceptivament hi ha d’haver una comissió 
econòmica. 
Són funcions de les comissions estudiar aspectes de l’àmbit del Consell que se’ls 
sol:liciten o consideren convenient aportar, informar-ne al Consell i elevar-hi propostes, 
així com desenvolupar les tasques que el Consell li encomani. 
 

 
Permanent  Convivència  Econòmica  Menjador  
Director/a 
2 mestres 

1 pare/mare 
Representant PAS 

Cap d’estudis 
1 mestre/a 

1 pare/mare 

Director/a 
Secretari/ària 
Representant 
Ajuntament 
1 mestre/a 

1 pare/mare 

Director/a 
1 mestre/a 

1 pare/mare 

 
Un membre del consell escolar serà el representant de la coeducació al centre. 
 
Comissió econòmica  (Decret 102/2010 Art. 47): 
Són funcions de la comissió econòmica : 

1. Aportar al secretari criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost del centre.  
2. Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre.  
3. Les que expressament li delegui el consell escolar.  

 
Comissió permanent 
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La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell 
escolar. Són funcions de la comissió permanent: 

1. Elaborar propostes sobre temes per presentar al consell escolar.  
2. Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un 

treball previ. 
3. Pot reunir-se per aprovar certs d’aspectes d’urgència. 

 
Comissió convivència 
Són funcions de la comissió de convivència: 
1. Col·laborar, si s’escau, en l’estudi de mesures correctores imposades als alumnes i 

en el seu compliment efectiu.  
2. Promoure un bon clima de convivència entre tots els membres de la comunitat 

educativa. . 
 
 
Comissió de menjador 
Són funcions de la comissió de menjador:  
1. Vetllar perquè l’empresa adjudicatària compleixi les normes del contracte pel que fa, 
específicament a ràtios personal/número d’usuaris, i a la qualitat i quantitat d’aliments.   
2. Vetllar per al bon funcionament d’aquest servei.  

 
 

 

Secció 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:  
1) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.   
2) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció 
del director o directora.   
3) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.   
4) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.   
5) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats.   
6) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.   
7) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de 
la programació general del centre.   
8) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc 
de l’ordenament vigent.   
9) 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 pels nombres  1, 3, 4, 5, 7 i 8 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:  
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La convocatòria del claustre correspondrà al Director/a 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:  

1) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació.   
2) Punts de l'ordre del dia a debatre.  
3) 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. 
 
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. 
 
Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de 
forma correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components. 
 
El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol 
altre mestre/a. 
 
Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar 
a començar el debat un cop conegut el resultat de la votació. 
 
Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o la 
demanda dels membres del claustre. 

 
 
 
 



   Normes d’organització i funcionament                                                             Escola Cinta Curto 
 
 

16 
 

CAPÍTOL 3. EQUIP DIRECTIU. 

 
LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de centres, Art. 35) 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres 
han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les 
persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 
L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap 
d’estudis, el secretari o secretària. 

 
Són funcions de l'equip directiu : 
 

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

2. Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria 
anual, el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts del col·legi.  

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

tasca col·lectiva del centre  
 

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

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

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

d'ensenyament.  
7. Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre.  
8. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre  

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

CAPÍTOL 4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ.  

 
(Article 41 Decret 102/2010 d’autonomia de centres) 
 
Són òrgans unipersonals de coordinació els/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 . Coordinador/a de cicle:   
S’estableix un coordinador/a per a cada etapa. 
Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  

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

2. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, 
donar-lo a conèixer al/a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment.  

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

  
4. Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació i ser 

el portaveu en el seu cicle.  
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5. Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre.  
 

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

7. 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.  

 
8. Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell 

de cicle.  
 

 

Secció 2 . Coordinador/a d’informàtica:  
Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica :  

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

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

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

4. 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.   

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

 
 

Secció 3 .Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesi ó social. 
  
Són funcions del/la coordinador/a lingüístic :LIC 

1. Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic.   
2. 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.   
3. 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.   

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

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

6. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 
d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’Acollida i Integració, Programació 
General Anual del Centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència 
a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc 
d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la 
convivència en el centre.  

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

8. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  
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9. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu 
d’entorn, si s’escau.  

10. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió, per delegació 
de la direcció del centre.  
 
 

  

Secció 4.  Coordinador/a de riscos laborals:  
   
Són funcions del/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:   

1. 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.  

  
2. 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.  
  

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

 
4. 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 cicle són nomenats pel/la director/a , escoltats els equips de cicle.  
El nomenament dels coordinadors abasta, com a màxim, fins la data de la fi del mandat 
del/la director/a.  
El/la director/a 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 i amb audiència de l'interessat.  
Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de cicle, el/la 
director/a n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
Les prioritats pedagògiques generals del centre són les següents:  
• L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i 
escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en 
l’aprenentatge.  
• L’impuls de l’aprenentatge de l’anglès, com a llengüa estrangera.  
• La integració de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de 
les diferents àrees del currículum.  
• Escolaritat inclusiva.  
• Promoure l’òptim desenvolupament de cada alumne buscant el desenvolupament del 
talent individual i l’aportació social. 
• Equitat: oferir a cadascú el que necessita. 
• Educació emocional i social. 
 
En l'educació primària cal prioritzar l'assoliment de les competències bàsiques que 
afavoreixen l'autonomia necessària per a l'aprenentatge i per al desenvolupament 
personal i social. En el marc del seu projecte educatiu, els centres han de precisar els 
objectius que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques i determinar l'atenció 
que cal donar, des de cada una de les àrees, a les competències que tenen un caràcter 
més transversal. 
 En l'educació infantil es desenvoluparan les capacitats a partir de quatre eixos: 
aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma; aprendre a pensar i a 
comunicar; aprendre a descobrir i a tenir iniciativa; i aprendre a conviure i habitar el món. 
Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l'educació primària mitjançant les competències 
bàsiques. Tenint en compte el nou currículum i a través de la tria de material i de 
l’organització de l’horari, el centre ha determinat una manera de treballar les diferents 
àrees. Això vol dir una orientació concreta que els mestres que s’incorporen hauran de 
seguir.  
 
 
Secció 1.  Equips docents/de cicle .  

 
Cada cicle està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un 
mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran adscrits a un 
d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència I de l’equilibri numèric dels 
cicles, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual. 
Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, 
avaluació i recuperació de l'alumnat. 
  

Hi ha els següents cicles: 
 
- Parvulari: P3, P4 i P5  
- Cicle Inicial: 1r i 2n   
- Cicle Mitjà: 3r i 4t   
- Cicle Superior: 5è i 6è  

 
Són funcions dels equips de cicle :  

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

2. Proposar al director el nomenament del coordinador del cicle.   
3. Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 
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programació general.   
4. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en 
comissions d'avaluació presidida pel/la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció dels 
alumnes que finalitzen un cicle.   

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

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

7. Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del currículum de centre.   
8. Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord 
amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats.   

9. 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.   

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

11. 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.   

12. Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada 
grup d'alumnes.   

13. Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc.   

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

15. 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.   

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

17. Col·laborar amb el/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.   

18. 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.   

19. 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.   

20. 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.  
 
Els equips de cicle es reuneixen setmanalment.  
El/La coordinador/a 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. El/La coordinador/a el 
donarà a conèixer al cap d'estudis i passarà a formar part de la documentació general del 
centre.  
 

Secció 2.  Comissions d’avaluació. 
 

Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i 
presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui.  

Les funcions de les comissions d'avaluació són :  
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1. Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne.   
2. Establir, si escau, mesures d'adequació, reforç i ampliació.  
3. Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 

convinguin per a les activitats educatives del cicle.   
4. Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels 

alumnes en finalitzar el cicle.   
5. Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas 

que no hagin assolit completament els objectius del curs.  
 

Les comissions d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre. 
El/La coordinador/a de cicle o el cap d’estudis actuarà de secretari/a de les sessions i 
n'aixecarà acta.  
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes 
que presenten necessitats educatives especials i les mesures de reforç, ampliació i 
adequació preses, així com les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció 
proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de 
compliment dels acords presos. 
 
Criteris d’avaluació al finalitzar cicle 
En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de 
les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne d’acord amb les hores 
impartides i la proposta de promoció o retenció de l'alumne en el cicle. Igualment, i per als 
alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer 
explicites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 
anterior.  
 
Secció 3. Funcions i règim de funcionament i de reu nions de l’equip impulsor. 
 
És formada per el/la director/a, el/la cap d’estudis, els coordinadors de cicle i el/la 
coordinador/a LIC. 
 
Són funcions de l'equip impulsor: 
1. Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 
2. Col·laborar en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats pedagògiques del 
centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació interna. 
3. Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació 
general del centre amb caràcter anual. 
4. Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de 
treball de claustre. 
5. Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els 
desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directrius generals. 
6. Elaborar una proposta de celebració de festes i activitats recollint les idees dels 
diferents cicles , que serà presentada al claustre per a la seva aprovació. 
7. Impulsar projectes de centre. 
8. Participar en l’elaboració de la documentació de centre. 
 
La periodicitat de les reunions d’aquestes comissions s’especificaran a la PGAC. 
 
Secció 4. Funcions i règim de funcionament i de reu nions del consell de direcció. 
 
La composició del consell de direcció (D_aut, 37.1) és la mateixa que la de l’equip 
impulsor de centre. 
Es reunirà un cop per trimestre per determinar i valorar les actuacions previstes a la 
PGAC i en relació al desplegament dels objectius estratègics durant el curs actual, així 
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com el corresponent seguiment i valoració trimestral. Es concretarà l’eficàcia i eficiencia 
de les actuacions a partir d’un informe de seguiment que posteriorment serà presentat al 
claustre (evidenciació de les seves actuacions) i al consell escolar (retiment de comptes 
en relació a la gestió del projecte de direcció). 
 
 
Secció 5. Funcions i règim de funcionament i de reu nions de la comissió CAD 
 
La comissió CAD està formada per el/la mestre/a d’EE, els/les coordinadores de cicle, 
el/la Cap d’estudis, el/la psicopedagog/a de l’EAP, el/la coordinador/a LIC, el perfil 
singular d’atenció a la diversitat i el/la directora/a. 
 
El funcionament d’aquesta ve determinada per: 
 
1. Definir criteris i prioritats per a l'atenció de la diversitat dels alumnes Normes 
d’organització i funcionament Escola Cinta Curto 
2. Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels recursos de que disposa el 
centre i de les mesures adoptades. 
3. Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb NEE o específiques. 
4. Elaborar propostes dels Plans Individualitzats 
 
La periodicitat de les reunions d’aquesta comissió vindrà determinada segons el pla de 
treball i d’acord amb la PGAC. 
 
 
Secció 6. Funcions i règim de funcionament i de reu nions de la comissió TAC 
 
És formada per un representant de cadascun dels cicles, a més d’un membre de l’equip 
directiu. 
 
Les funcions d’aquesta són: 
1. Promoure, concretar i desplegar el Pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del PEC. 
2. Revisar periòdicament les NOFC per tal d’adequar-los als usos i a la normativa sobre 
privacitat i protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals i dels 
dispositius personals. 
3. Coordinar la integració de les TAC en les programacions curriculars, promovent l’ús de 
les TAC en la pràctica educativa. 
4. Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat. 
5. Vetllar per l’optimització de l’ús dels recursos tecnològics del centre. 
6. Gestionar i dinamitzar la presència a Internet del centre. 
7. Vetllar per l’aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat per a les dades i 
les infraestructures digitals del centre educatiu. 
 
Aquesta comissió es reunirà setmanalment. 
 
 
Secció 7. Funcions i règim de funcionament i de reu nions del equip impulsor GEP 
 
Formada per un membre de l’equip directiu i docents de llengües estrangeres i de les 
matèries “no lingüístiques” implicades. 
 
L’equip impulsor GEP determina: 
 
1. Definir un pla de treball que doni coherència al desplegament del projecte. 
2. Unificar criteris de treball i actuació en la dinàmica de centre. 
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3. Consolidar una metodologia d’aula i contemplar-ho en els documents de gestió. 
4. Fomentar i millorar l’anàlisi de resultats dels grups de l’alumnat. 
 
Es reunirá mínim un cop al mes. 
 
 
Secció 8. Funcions i règim de funcionament i de reu nions de la comissió ambiental 
 
La comissió ambiental està formada pel coordinador/a del programa al centre, un/a 
mestre/a representant de cada cicle i algun membre de l’equip directiu. 
 
El funcionament d’aquesta ve determinada per:  
 
1. Organitzar i planificar tasques d’acord amb els objectius i actuacions determinades al 
Pla d’Acció. 
2. Impulsar la conscienciació i participació sostenible de la comunitat educativa. 
3. Generar idees i desenvolupar accions sostenibles. 
4. Comunicar a la resta del claustre de les propostes i actuacions previstes. 
 
La periodicitat de les reunions d’aquesta comissió vindrà determinada segons el pla de 
treball i d’acord amb la PGAC.   
 

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT. 

 
L’alumnat s’organitza en grups classe, els quals tindran com a referència un/a tutor/a, 
mantenint una continuïtat durant el cicle.   
Els desdoblaments es realitzaran de manera heterogènia, tenint en compte la diversitat 
present al grup. 
 
Criteris de promoció de l’alumnat 
En el segon cicle de l'educació infantil, el procediment d'avaluació dels alumnes i els 
documents i requisits formals del procés es regulen per l'Ordre EDU/484/2009, de 2 de 
novembre. 
En l'educació primària, el procediment d'avaluació dels alumnes i els documents i 
requisits formals del procés es regulen per l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la 
qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 
d'avaluació en l'educació primària. 
L'avaluació dels alumnes ha de ser contínua , amb la finalitat de detectar les dificultats 
tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi 
que l'alumne pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge. 
Prenent com a referent els criteris generals d'avaluació (article 2 de l'Ordre EDU/484/2009 
i article 2 de Ordre ENS/164/2016), el projecte educatiu concreta els que s'aplicaran en 
l'avaluació dels aprenentatges i per decidir la promoció de cicle.  
L'alumne ha d'estar informat en tot moment del seu progrés per tal d'orientar el seu 
rendiment cap a l'èxit escolar i poder prendre, amb l'ajut dels mestres, decisions per 
millorar. De la mateixa manera, les famílies han de tenir informació sobre el procés 
d'aprenentatge dels seus fills, referenciats al nivell exigit, i rebre 
orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per aplicar en l'àmbit familiar i 
amb el seguiment conjunt d'aquest treball per les famílies i l'escola. 
En cas que un alumne segueixi un pla individualitzat amb importants adaptacions amb 
relació als estàndards ordinaris, la família ha d'estar informada de la incidència d'aquest 
fet en l'assoliment dels nivells bàsics de les àrees instrumentals de l'educació primària. 
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Els informes escrits (article 7 de l'Ordre EDU/484/2009 i article 7 de Ordre 
ENS/164/2016) són l'element habitual de comunicació. De manera general, aquesta 
informació ha d'anar acompanyada d'orientacions qualitatives que permetin a les famílies 
i als alumnes trobar, en col·laboració amb els docents, estratègies per aconseguir 
millorar-ne els aprenentatges.  
 
En el cas dels alumnes que acaben el cicle inicial sense haver assolit el nivell de 
competències bàsiques en lectura i escriptura necessari per a la seva participació en les 
activitats habituals del cicle mitjà, es valorarà la conveniència que puguin romandre un 
curs més al cicle inicial amb un pla individualitzat o amb les adaptacions i suports 
necessaris perquè puguin assolir aquestes competències abans de passar al cicle mitjà. 
Per als alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius de l'anterior, caldrà 
establir les mesures educatives necessàries per afavorir aquests aprenentatges. Les 
mesures poden ser organitzatives incidint fonamentalment en les estratègies didàctiques i 
metodològiques o un suport personalitzat. S'ha d'avaluar el progrés en l'assoliment dels 
objectius del cicle anterior i, en el moment que l'alumne assoleixi els objectius d'aquest 
cicle, fer-ho constar en el seu expedient acadèmic, en l'apartat: "Supera els objectius de 
cicle..." 
Per als alumnes que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir la repetició de 
curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola vegada en tota l'educació primària, tenint 
sempre present que caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir 
l'adquisició d'aquests aprenentatges, amb l'acompanyament necessari i diversificat que li 
permeti assolir-los. 
Es garantirà que el cap d'estudis o un altre membre de l'equip directiu assisteixi a les 
reunions finals d'avaluació de 6è. Aquest és el curs on es valoren els aprenentatges de 
tota l'etapa i cal vetllar perquè l'alumne que en acabar l'educació primària no tingui 
assolits els nivells bàsics de les àrees instrumentals romangui en l'etapa un any més, si 
no ho ha fet abans. 
Així mateix, a partir de l'anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats 
de les proves d'avaluació facilitades pel Departament d'Ensenyament, es prendran, si 
escau, decisions de millora sobre  
els objectius, la gestió organitzativa i les estratègies d'ensenyament i aprenentatge que 
cal aplicar. 
 
 
Canvi de cicle: agrupament de l’alumnat 
 
L’organització dels alumnes i, per tant, l’agrupament en grups s’estableix segons els 
següents criteris, en el marc de l'autonomia pedagògica i d'acord amb el principi de 
l'educació inclusiva  amb l’objectiu d’afavorir la competència social de l’alumnat, la 
intel·ligència emocional, potenciar les relacions entre iguals i l’aprendre conèixer, a fer, a 
conviure i ser. 
 
Els criteris són els següents i segueixen aquest ordre de prioritat, tenint en compte 
l’heterogeneïtat i l’equilibri: 
- Ordre alfabètic i paritat de gènere (Pla per a la igualtat de gènere en el sistema 
educatiu) 
- Inclusivitat: necessitats educatives i nivells d’aprenentatge 
- Vincles entre l’alumnat. 
- Alumnat nou. 
 
Una comissió de docents, formada per tutors/es, especialistes que intervenen en els 
grups classe i representants de l’equip directiu, s’encarreguen de la barreja de grups. Els 
nous grups quedaran establerts abans de l’inici del curs escolar. 
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CAPÍTOL 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

L'atenció a la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes i l'objectiu d'assolir 
les competències que els permetin el seu desenvolupament personal i escolar és un 
principi comú a tots els cicles i etapes de l'educació obligatòria, d'acord amb el que 
s'estableix sobre això a l'Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació 
primària. 
  
Actuacions per a atendre la diversitat: 
a. Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments o treball 
de dos mestres dins l’aula. i/o atenció en petits grups. 
b. Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius 
c. Modificacions del currículum i canvi de grup, si s’escau, quan l’endarreriment o les altes 
capacitats superi dos cursos acadèmics. 
 
Els alumnes de primària que presentin greus dificultats d'aprenentatge, especialment 
aquells que siguin considerats per l'EAP del centre com de necessitats educatives 
especials greus i permanents,  i els d’altes capacitats tindran un pla individualitzat (PI) 
almenys en les àrees instrumentals. 
 
També es farà un PI si el tutor o la tutora i/o mestre especialista ho considera necessari, 
tot i no haver informe o dictamen de l’EAP. 
  
L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual s'encarregarà de fer-lo 
amb la col·laboració del mestre d'educació especial i la participació de l'EAP o, si és el 
cas, d'altres serveis especialitzats, com per exemple el logopeda. 
  
Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a referència les 
orientacions del Departament d’Ensenyament.   
La distribució de les hores de reforç es farà atenent a la diversitat significativa i 
necessitats del grup. 
 
 
 
Suports addicionals. Suport escolar personalitzat 
 
L’escola utilitza com a mesura de treball per a tot el grup classe i de manera 
individualitzada, quan s’escaigui, el suport escolar personalitzat en horari lectiu i fora de 
l’horari lectiu. 
Del total d’hores que el centre disposa per a l’atenció a la diversitat en destina un mínim 
del 25% al SEP i organitza una part del SEP en horari no lectiu en sessions de 30’ i dins 
la franja horària de 8:30 a 9:00h. 
 
Com a criteri general i de forma prioritària s’atendrà: 

• Els alumnes de P4 i P5 d'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral. 
• Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de 

reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus 
del seu aprenentatge. 

• Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els 
aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a 
l'educació secundària. 

• Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva 
motivació i interès pels aprenentatges. 
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Un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents cicles, el centre utilitza les 
hores dels/les mestres que quedin disponibles per al suport als alumnes que pel motiu 
que sigui tenen més dificultats per aprendre; aquestes hores se sumen a les dels 
professionals que tenen assignades funcions de suport als diferents cicles. 

 

CAPÍTOL 4. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L' ALUMNAT.. 
 
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en 
claustre davant de tots els alumnes del centre. 
 
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords 
del cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al 
procés educatiu, tenint en compte les particularitats del grup i la línia metodològica de 
centre. 

 
 
 

CAPÍTOL 5. ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL.  

(DECRET 102/2010, ARTICLES 38, 39) 
 
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres 
integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 
 

Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions: 
  
1. Conèixer l’alumnat i llurs famílies. 
2. Vetllar pel desenvolupament integral dels alumnes, buscant les potencialitats i la 

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

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

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

6. Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i 
de la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes.  

7. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.   
8. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 

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

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

10. Fomentar l’educació emocional i la competència social de l’alumnat. 
11. Participar en l'avaluació interna del centre.  
12. Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament.  
 

L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel/la cap d’estudis. 
 
El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el claustre de 
professors. El nomenament s'efectua per un curs acadèmic.  
El/la director/a del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a 



   Normes d’organització i funcionament                                                             Escola Cinta Curto 
 
 

27 
 

sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de 
professors i amb audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini per al qual havia 
estat nomenat.  
Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a 
n'informa el consell escolar del centre.  
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als 
requeriments del projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions 
d'alumnes tinguin el mateix tutor al llarg de tot un cicle.  
 
  

 
 

CAPÍTOL 6. DEURES O FEINES PER FER A CASA 

  
L’alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris:  

- Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d'ampliació 
(biblioteca, internet, experimentacions,...).   

- Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç en 
algun aspecte acadèmic.   

- La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un reforçament 
dels aspectes treballats a classe.  
 
 
Pel que fa als deures d’estiu dels alumnes que acaben el cicle superior, el centre el 
organitzarà d’acord amb les orientacions proposades pel Departament i publicades al web 
corresponent. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1. CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Q ÜESTIONS 
GENERALS. 

Article 1. Principis generals 
1.1 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 del centre. 
1.2 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. 
1.3 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 sigue pertinent. 
1.4 Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets 
i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 
1.5 Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigue possible, 
activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 
1.6 Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, l’adopció de mesures i 
iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes. 

Secció 1.  Mesures de promoció de la convivència. 

Article 2.- Concepte de convivència 
Per educar en la convivència cal posar l’accent en les relacions abans que en les diferències. 
Per això, cal potenciar espais oberts i compartits —tant des d’un punt de vista social i cultural 
com intergeneracional— que faciliten el coneixement i el reconeixement de les persones que 
viuen en el barri i ciutat per potenciar la confiança mútua i propiciar la conversa, el diàleg i la 
reflexió. 
És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb un to optimista i positiu. 
El diàleg suposa tenir una actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant 
els arguments de l’altre. Cal posar l’accent en les relacions i en tot allò que ens unix més que 
en el que ens separa. Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de 
personalitats equilibrades. En la convivència no es dóna un simple contacte passiu, una 
coincidència en un espai; l’altre hi és present, ens importa i genera emocions i sentiments. El 
conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i complexa. 
Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la 
cultura de la mediació.  

Article 3.- Deure de respectar les normes de conviv ència 
El respecte a les normes de convivència dins del centre docent és un deure bàsic dels i de 
les alumnes i s’estén a les obligacions següents: 

� Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els         membres de la 
comunitat educativa. 

� No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,raça, 
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sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 
� Respectar el projecte educatiu del centre. 
� Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 

centre. 
� Complir les normes d’organització i funcionament del centre. 
� Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

sens perjudici que puguen impugnar-les quan consideren que lesionen els seus drets 
d’acord amb el procediment que establisquen les NOF i la legislació vigent. 

� Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, 
per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i 
orientació i de la convivència en el centre. 

� Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a no veure 
pertorbada l’activitat normal a les aules. 

Secció 2.  Mecanismes i fórmules per a la promoció i resoluci ó de conflictes. 

Article 4.- Eixos fonamentals del Projecte de Convi vència 
El Projecte de convivència de l’escola gira al voltant de tres eixos fonamentals: la identitat 
personal, la relació i la comunicació amb els altres i la comprensió solidària del món. 
Reforça les bones practiques de convivència i proposa alternatives que les dinamitzen, 
sempre des de la potenciació de l’acció tutorial.  

Article 5.- Accions per a la promoció de la convivè ncia 
Es porten a terme accions al voltant de/d’: 

� Educació emocional 
� Educació en valors i per la pau 
� Aprendre a pensar 
� Competència social 
� Mediació escolar 

Article 6.- Nivells d’intervenció preventiva 
El projecte de convivència de l’escola contempla diferents nivells d’intervenció preventiva: 

� Control d’assistència 
� Educació en valors, per la pau i la tolerància, foment de la competència social 
� Mediar abans i després de sancionar amb expedient disciplinari. 

CAPÍTOL 2. MEDIACIÓ ESCOLAR. 

Article 7.- Concepte de mediació 
La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. La mediació partix del fet que quan 
es produix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord 
cooperatiu i consensuat entre les dos parts. Els processos de mediació resulten especialment 
efectius a l’hora de gestionar els conflictes que es produixen entre persones que mantenen 
una relació quotidiana. 
7.1 La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció 
d’una tercera persona amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar a trobar un 
acord satisfactori entre les parts. 
7.2 La mediació escolar es basa en els següents principis: 

� La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures 
d’acollir-se o no a la mediació i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. 

� La imparcialitat de la persona mediadora. 
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� La confidencialitat que obliga els participants a no revelar a persones alienes 
informació confidencial, llevat les dels casos previstos en la normativa vigent. 

� El caràcter personalíssim, que obliga, a les persones participants, a assistir 
personalment sense que es puguen valer de representants o intermediaris. 

Article 8.- Àmbit d’aplicació 
8.1 El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 
conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguen tipificats com a 
conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
8.2 Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat 
contràries o greument perjudicials per a la de convivència, llevat que ja s’hague utilitzat el 
procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el 
mateix curs escolar, qualsevol que hague estat el resultat d’aquests processos. 
8.3·Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada 
una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i 
proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguen produir. 

Article 9.- Inici de la mediació 
9.1 El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol pare, mare o persona 
responsable d’alumne, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 
conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument 
perjudicial per a la convivència. 
9.2 Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de 
disposar de la confirmació expressa de les persones responsables de l’alumne, en un escrit 
dirigit a la directora del centre on conste l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord 
a què s’arribe. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador. 
9.3 L’equip directiu facilitarà a la persona, que actue com a mediadora, el temps i l’espai 
necessaris per poder exercir com a tal. 

Article 10.- Desenvolupament de la mediació 
10.1 Si la demanda sorgix del pare, mare o responsable legal de l’alumnat, el procés de 
mediació serà gestionat, a petició d’aquest, per persones de la comunitat educativa 
prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. 
10.2 Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, la directora 
ha de proposar, en el termini màxim de 2 dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els 
pares, mares, personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que disposen de 
formació adequada per conduir el procés de mediació d’acord amb els principis establerts a 
l’article 7. 
10.3 La directora també pot designar un alumne perquè col·labore amb la persona mediadora 
en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre els implicats. 
En tot cas, l’acceptació de l’alumne és voluntària. 
10.4 La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne, s’ha de posar en 
contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne de 
resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seua opinió pel que fa al cas. 
Quan s’haguen produït danys a les instal·lacions o al material del centre educatiu o s’hague 
sostret aquest material, la directora del centre o la persona en qui delegue ha d’actuar en el 
procés de mediació en representació del centre. 
10.5 Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 
mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per 
concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguen 
arribar. 

Article 11.- Finalització de la mediació 
11.1 Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. 
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11.2 Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el 
mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegue la seua 
conducta, es disculpe davant la persona perjudicada i aquesta accepte les disculpes. 
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions 
reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l’alumne i els seus pares o 
persones responsables i en quin termini s’han de dur a terme. Només s’entén produïda la 
reparació quan es duguen a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. 
Aquestes accions poden ser la restitució o la reparació econòmica del dany o la realització de 
prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. 
11.3 Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 
produïda la conciliació i, si s’haguessen complerts els pactes de reparació, la persona 
mediadora ho comunicarà per escrit a la directora del centre i l'instructor de l’expedient 
formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari. 
11.4 Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incomplixen els pactes de reparació 
per causes imputables a l’alumne o als seus pares, la persona mediadora ho ha de 
comunicar a la directora del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el 
procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop 
iniciat un procediment sancionador, la directora del centre ordenarà la continuació del 
procediment sancionador corresponent. 
11.5 Quan no es pugue arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 
accepte la mediació, les disculpes de l’alumne o el compromís de reparació ofert, o quan el 
compromís de reparació acordat no es pugue dur a terme per causes alienes a la voluntat de 
l’alumne, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la 
gravetat de la seua actuació. 
11.6 La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que aprecie 
manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que 
face incompatible la continuació del procés de mediació d’acord amb els principis establerts 
en aquest títol. 
11.7 El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de 15 dies des de la 
designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa 
interrompen el còmput del termini.  

CAPÍTOL 3. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCT ES GREUMENT 
PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. 

Secció 1.  Conductes sancionables (art. 37.1 LEC). 

Article 12.- Faltes greument perjudicials per a la convivència 
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre i motivadores de 
la incoació d’un expedient, les conductes següents: 

a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 
altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 
pertinences i els actes que atempten greument contra llur intimitat o llur integritat 
personal. 

b. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 
el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 
personalitat en actes de la vida escolar. 

c. Els actes o possessió de mitjans o substàncies que puguen ésser perjudicials per a la 
salut, i la incitació a aquests actes. 

d. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
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Secció 2.  Sancions imposables (art. 37.13 LEC). 

Article 13.- Mesures correctores 
En cap cas no poden posar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la 
dignitat personal de l’alumnat. 
Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència, dins del recinte 
escolar. 
Igualment aquelles actuacions motivades o directament relacionades amb la vida escolar i 
que afecten els seus companys o altres membres de la comunitat escolar. 
La imposició a l’alumnat de mesures correctores i les sancions, haurà de tenir present el 
nivell escolar i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser 
proporcionada a la seua conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés 
educatiu. 

Article 14.- Sancions faltes greument perjudicials per a la convivència 
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per 
l’article 12 són: 

a. La supressió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries 
b. La supressió d’assistir al centre o a determinades classes 

En tots dos supòsits per un període màxim de 3 mesos o pel temps que reste fins a la 
finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per 
a cursar estudis al centre. 

Secció 3.  Competència per imposar les sancions (art. 25 Decr et 102/2010) 

Article 15.- Competència per imposar sancions falte s greument perjudicials 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpore alguna activitat d’utilitat social per 
al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguen establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient. 

Secció 4.  Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010). 

Article 16.- Prescripció sancions faltes greument p erjudicials 
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 
recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol 
cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 
s’han resolt. Les faltes i sancions a què es referix aquest article prescriuen, respectivament, 
als 3 mesos de la seua comissió i de la seua imposició. 

Secció 5.  Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4  Decret 102) 

Article 17.- Graduació sancions de faltes greument perjudicials 
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregixen les faltes esmentades a 
l’article 37.1 de la Llei d’Educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a. Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 

la resta de l’alumnat. 
d. L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 
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carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de 
manera compartida. 

e. La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
f. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Article 18.- Agreujants faltes greument perjudicial s 
En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’Educació s’han 
de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera 
proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquen discriminació per raó de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones 
que resulten afectades per l’actuació a corregir.  

Secció 6.  Garanties i procediment en la correcció de les fal tes (art. 25 D102) 

Article 19.- Instrucció de l’expedient 
La instrucció de l’expedient a què fa referència l’article 12 correspon a un o una docent amb 
designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’establixen els fets, i la 
responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats 
d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o 
materials que eventualment haguen quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 

Article 20.- Incoació de l’expedient 
De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, també, els 
progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció que es 
consideren oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor o 
instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o tutors 
legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució 
provisional per tal que puguen manifestar la seua conformitat amb allò que a l’expedient 
s’establix i es proposa o hi puguen formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de 
vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de 5 dies 
lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de 5 dies lectius més. 

Article 21.- Mesures provisionals 
Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat, 
en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una 
suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de 3 dies lectius i un màxim de 20 
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta 
suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al 
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre dure la 
suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional 
d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les 
activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

Article 22.- Resolució de l’expedient 
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 
recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol 
cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 
s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, 
als 3 mesos de la seua comissió i de la seua imposició. 
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Article 23.- Aplicació de les sancions 
Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comporten la pèrdua del dret 
a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà 
l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingue aquest acord, la resolució 
que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció 
d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre ha de garantir a l’alumne/a un lloc 
escolar en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha de disposar el que sigue 
pertinent quan el centre afectat no pugue gestionar directament la nova escolarització de 
l’alumnat en qüestió. 

Article 24.- Procediment abreujat d’expedient 
Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a i els seus representants legals, reconeixen de manera immediata la 
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció la imposa i l’aplica 
directament. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta 
comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i dels seus representants legals. 

Secció 7.  Altres 

Article 25.- Escrit d’iniciació d’expedient 
L’escrit en el qual la directora del centre inicia l’expedient haurà de contenir: 

a. El nom i cognoms de l’alumne o alumna. 
b. Els fets que li imputen. 
c. La data en la qual es van realitzar els fets. 
d. El nomenament d’instructor, que només pot recaure sobre el personal docent del 

centre o pares membres del Consell Escolar i, si s’escau, per la complexitat de 
l’expedient, d’un secretari, que ha de ser un docent del centre. 

Article 26.- Recusació de l’instructor 
Els o les alumnes i els seus pares o representants legals poden plantejar davant la directora 
la recusació de l’instructor nomenat, quan pugue inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció 
de l’expedient, en un termini de 2 dies des de la notificació de l'inici de l’expedient. La 
directora resoldrà l’incident de recusació en un termini màxim de 5 dies; contra aquesta 
resolució no es pot interposar cap altre recurs. 

CAPÍTOL 4. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCT ES 
PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. 

Secció 1.  Conductes contràries a les normes de convivència d el centre. 

Article 27.- Conductes contràries a les normes de c onvivència del centre 
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre: 

a. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
b. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 
pertinences i els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal. 

c. L’alteració injustificada i reiterada del desenvolupament normal de les classes. 
d. L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 

deteriorament de les dependències o els equipaments del centre. 
e. L’actitud inadequada en activitats realitzades fora del recinte escolar (sortides). 
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Secció 2.  Mesures correctores i sancionadores. 

Article 28.- Mesures correctores 
Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes de 
convivència del centre i a les normes de funcionament de cicle, realitzades per l’alumnat dins 
del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries o extraescolars i en el 
servei de menjador són les següents: 

a. Amonestació oral. 
b. Privació del temps d’esbarjo. Se n’ha de fer responsable el professor/a que la 

imposa. 
c. En el cas de que s’altere el funcionament d’una classe per l’ús de telèfon mòbil o un 

altre aparell electrònic aquest serà retingut i desat sota la custòdia de l’equip directiu 
fins el seu retorn a la família. 

d. Deixar constància escrita de la incidència a l’expedient 
e. Compareixença immediata davant de la cap d’estudis o de la directora del centre. 
f. Suspensió d’assistència a la següent sessió després d’haver ocasionat lleus 

agressions físiques o vexacions a altres membres de la comunitat educativa  
g. Amonestació escrita, amb comunicació al tutor/a. 
h. Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari d’esbarjo o del migdia si 

es queda al menjador, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del 
centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes 
tasques no es pot prolongar per un període superior a 2 setmanes. 

i. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
centre per un període màxim d’1 mes. Aquest període podrà ésser revisat tenint 
present la reiteració en comportaments no desitjables. Donat la voluntarietat del 
servei de menjador, aquesta serà la mesura correctora que es prioritzarà per sobre 
de les que afecten al període lectiu. 

j. Canvi de grup de l’alumne per un període de temps determinat, no inferior a 1/2 
jornada ni superior a 5 dies lectius. En aquest període l’alumne realitzarà els treballs 
acadèmics que se li encomanen. 

k. Suspensió del dret d’assistència a activitats escolars i sortides fora del centre, 
romanent a l’escola.  

l. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 
5 dies lectius. Mentre es fan aquestes classes, l’alumne ha de romandre al centre 
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanen. 

Secció 3.  Circumstàncies atenuants i agreujants. 
A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les 
circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat. 

Article 29.- Circumstàncies que disminuixen la grav etat 
Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumne: 

a. El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seua conducta incorrecta. 
b. No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries a la 

convivència en el centre. 
c. La presentació d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 
d. La falta d’intencionalitat. 
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Article 30.- Circumstàncies que intensifiquen la gr avetat 
Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació de l’alumne: 

a. Qualsevol acte que atempte contra el deure de no discriminar cap membre de la 
comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància 
personal o social. 

b. Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats 
recentment al centre. 

c. La premeditació i la reiteració. 
d. La col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
e. Qualsevol acte contrari a la convivència que es produisque en activitats fora del 

recinte escolar. 

Secció 4.  Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesur es correctores i 
sancionadores. 

Article 31.- Faltes d’assistència a classe 
31.1.- Les faltes injustificades d’assistència a classe es comunicaran immediatament per via 
telefònica a la família. 
Quan existisque una reiteració en la mateixa setmana (2 dies) es farà una comunicació 
escrita a la família per part del docent tutor. En el cas que aquesta reiteració es produisque 3 
cops o més durant un període d’1 mes, la cap d’estudis emetrà un comunicat escrit a la 
família. 
Si s’abduixen motius de salut es demanarà un certificat mèdic que indique l’afectació que 
impedix l’assistència a classe de l’alumne/a. 
En el cas de persistir amb aquest absentisme s’aplicarà el protocol establert per la Comissió 
de Dret a l’educació, absentisme i convivència del Pla Educatiu d’entorn de Tortosa. 
31.2.- Quan hi hague una reiteració de faltes d’assistència, malgrat estar justificades per la 
família, i existisque sospita fonamentada d’absentisme, s’actuarà activant el protocol 
d’absentisme. 

Article 32.- Faltes de puntualitat 
32.1. Les faltes injustificades de puntualitat a l’hora d’entrada al centre se sancionaran amb 
suspensió d’assistència a la sessió iniciada, restant sota la guàrdia d’un membre de l’equip 
directiu o altre membre del claustre. 
Quan hi hague una reiteració d’aquestes faltes es comunicarà per escrit a la família. 
32.2.- Quan la falta de puntualitat sigue després del temps d’esbarjo l’alumne/a estarà privat 
d’aquest temps al dia següent col·laborant en tasques d’ordre de l’aula a la que pertany tant 
temps com retard s’hagués produït. 

Secció 5.  Aplicació de les mesures correctores. 

Article 33.- Mesures i sancions de les faltes lleus  aplicades per docents 
Les següents mesures poden ser aplicades pels tutors o professors que estan presents 
davant de conductes contràries a les normes de convivència: 

a. Amonestació oral. 
b. Privació del temps d’esbarjo. Se n’ha de fer responsable el professor/a que la 

imposa. 
c. Compareixença immediata davant de la cap d’estudis o de la directora del centre. 
d. Suspensió d’assistència a la següent sessió després d’haver ocasionat lleus 

agressions físiques o vexacions a altres membres de la comunitat educativa. 
e. Amonestació escrita, amb comunicació al tutor/a. 
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Article 34.- Mesures i sancions de les faltes lleus  aplicades per la directora o la cap 
d’estudis. 
Les següents mesures poden ser aplicades per la directora o la cap d’estudis: 

a. Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari d’esbarjo o del migdia si 
es queda al menjador, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del 
centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes 
tasques no es pot prolongar per un període superior a 2 setmanes. 

b. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
centre per un període màxim d’1 mes. Aquest període podrà ésser revisat tenint 
present la reiteració en comportaments no desitjables. Donat la voluntarietat del 
servei de menjador, aquesta serà la mesura correctora que es prioritzarà per sobre 
de les que afecten al període lectiu. 

c. Canvi de grup de l’alumne per un període de temps determinat, no inferior a 1/2 
jornada ni superior a 5 dies lectius. En aquest període l’alumne realitzarà els treballs 
acadèmics que se li encomanen. 

d. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 
5 dies lectius. Mentre es fan aquestes classes, l’alumne ha de romandre al centre 
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanen. 

Secció 6 . Informació a les famílies. 

Article 35.- Comunicació a les famílies 
La imposició de les mesures correctores previstes a partir de la lletra e) de l’article 28 hauran 
de ser comunicades, per escrit, de forma que en quede constància, als pares o representats 
legals de l’alumne. 
Les mesures es realitzaran involucrant els pares o tutors en el correcte comportament dels 
seus fills, com a coeducadors i responsables principals en la tasca educativa i treballant, 
pares i escola en la mateixa direcció, per tal de no desorientar a l’alumnat en les normes de 
comportament correcte d’acord amb el projecte educatiu del centre. 

Article 36.- Responsabilitat per danys 
L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causa danys a les instal·lacions o al 
material del centre o en sostregue material, ha de reparar els danys i/o restituir el que hague 
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que correspongue a la mare, al pare o als 
tutors legals, en els termes que determina la legislació vigent.



   Normes d’organització i funcionament                                                             Escola Cinta Curto 
 
 

38 
 

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS  DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR 

 
 

CAPÍTOL 1. QÜESTIONS GENERALS 
 
L’escola Cinta Curto és un centre acollidor i com a tal, respectuós amb els drets i deures de tots els 
membres de la comunitat educativa, amb els quals té cura que hi hagi una bona comunicació i 
col·laboració. 
 
 

CAPÍTOL 2. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES. 

A finals de juny es convoquen entrevistes individuals amb les  famílies de P3 de nova incorporació al 
centre, a les quals se’ls entrega un dossier informatiu d’inici de curs amb tota la documentació 
necessària. 
  
Durant el mes de setembre es convoquen, per cicles, les reunions  d’inici de curs amb les famílies on es 
dona informació de normativa general i del funcionament del nou curs. 
 
L’alumnat  que s’incorpora al llarg del curs s’entrevista amb el tutor/a durant els primers quinze dies.  
   
Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor/a del seu/va fill/a com a mínim una vegada. 
Aquesta entrevista, i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels alumnes, tant poden 
ser demanades pels mestres com per les famílies.  
 
De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a les carpetes de documentació del grup-
classe. 
  
Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides entre els 
propis alumnes. De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AMPA.  
  
L'escola donarà butlletins de notes i/o informes personals a les famílies:   

• Ed. Infantil: Nadal i final de curs.  
• Ed. Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs. 

  
La comunicació amb les famílies sobre aspectes d'informació diària i personal, es farà directament o 
amb una nota d’EI a 2n i mitjançant l'agenda de 3r a 6è.  
 
   
 

CAPÍTOL 3. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES (A MPA). 

   
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en conseqüència, 
poden associar-se constituint l’AMPA.  
L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats:  

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

2. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en 
l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de 
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serveis.   
3. Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.   

L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a del centre 
facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal 
desenvolupament d'aquesta.  
L’AMPA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la director/a del 
centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre.  
L’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre.  
 
 
 

CAPÍTOL 4. ALTRES ÒRGANS I PROCEDIMENTS DE PARTICIP ACIÓ. 
 

Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del centre, a través 
dels seus representants en el consell escolar. 

 

Secció1.  Escola oberta a la comunitat 
 

El projecte que té com a objectiu fonamental establir una millor relació pares /mares o tutors/es legals 
amb el centre, aprofitant els coneixements,les aficions o les professions dels pares/mares o tutors/es 
legals de l’alumnat. Es dóna a les famílies la possibilitat de participar de forma activa en les activitats 
formatives del centre. 
De forma voluntària, es demana la col·laboració de les famílies quan tenen alguna cosa a aportar dins el 
currículum escolar. 

 

Secció 2.  Projecte 6/16. Pla Educatiu d’Entorn 
El centre forma part del Projecte 6/16 o Pla Educatiu d’Entorn de Tortosa, els objectius principals dels 
quals són l’èxit educatiu, igualtat d’oportunitat i atenció a les famílies. Facilitarem la participació dels 
membres de la comunitat educativa en el grup de treball, informarem i estimularem la participació de 
l’alumnat i de les seves famílies en les activitats proposades. 

 

Secció 3.  Consell escolar municipal 
El nostre centre forma part del Consell escolar municipal de Tortosa, per la qual cosa la director/a 
assistirà a les reunions convocades per aquest organisme i se sumarà a les festes de disposició que s’hi 
acorden. 

 
Secció 4.  Professorat jubilat ( DA 16a, decret autonomia) 
Es fomentarà la col·laboració de professorat jubilat. En fer-ho, s’ha de tenir en compte els criteris 
següents 

a) L’aprofitament d’aquesta experiència no pot comportar l’ocupació de cap lloc de treball de la 
plantilla docent i s’ha de fer explícitament sota el concepte de voluntarietat. 

b) El personal funcionar públic, professors i inspectors d’educació jubilats, que col·laborin amb els 
centres o serveis educatius gaudeixen de la cobertura de responsabilitat patrimonial civil i 
d’accidents del Departament d’Ensenyament. 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTOL 5. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU. 
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L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de 
convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a 
compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les 
famílies, així com el projecte educatiu del centre. 

 

En aquest document s'expressen els compromisos entre les famílies i el centre: acceptació del projecte 
educatiu del centre on l’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de qualitat i respecte i 
assumint uns compromisos per afavorir-ho. 
 
El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 4 de maig de 2016. 
 
Les cartes de compromís són signades per la direcció del centre. El/La tutor/a donarà una còpia de la 
carta de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original. 
 
 
El contingut de la carta de compromís es podrà revisar de particular a les entrevistes personals, però no 
caldrà tornar a signar-la durant l’escolaritat de l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos 
específics addicionals 
 
 
Correspon als tutors i tutores custodiar les cartes a la carpeta de documentació del grup-classe i fer el 
seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família. 
 

CAPÍTOL 6. ALTRE PERSONAL DEL CENTRE 

 

Secció 1 .  El personal d’administració i serveis  
 
1. El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el desenvolupament de 
l’ensenyament mitjançant l’exercici de la seva activitat professional: auxiliar d’administració, tècnic 
d’educació infantil, educador en educació especial i conserge. 
2. Tot el personal no docent que presti serveis en el Centre dependrà funcionalment del Director.  
3. El personal no docent té el deure de complir i fer complir les normes de convivència establertes al 
Centre que es regulen en aquest reglament de règim intern.  
4. El personal no docent comunicarà a la Direcció qualsevol anomalia que s’observi i que pugui 
perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del centre.  
 
Funcions de l’auxiliar d’administració 
 
• Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.  
• Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, 
beques i ajuts, certificacions, diligències…  
• Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre. Aquestes funcions comporten la 
realització de les tasques següents:  
• Arxiu i classificació de la documentació del centre. 
• Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…). 
• Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions.  
• Gestió informàtica de dades.  
• Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre.  
• Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…).  
• Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec rebut per la 
direcció o la secretaria del centre.  
• Manteniment de l’inventari.  
• Control de documents comptables simples.  
• Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, 
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comunicats…). 
 
Funcions del tècnic d’educació infantil (TEI)  
El tècnic/a d’educació infantil col·labora amb els mestres tutors de P3 en el procés educatiu de 
l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats 
bàsiques dels infants. Correspon al tècnic o tècnica d’educació infantil:  
• Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: 
organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de les sessions.  
• Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits 
d’autonomia de l’alumnat.  
• Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a.  
• Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.  
• Participar en processos d’observació dels infants.  
 
Educador d'educació especial 
Correspon al educador d'educació especial :  

• donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les 
activitats que organitzi el centre educatiu, així com aplicar programes de treball preparats pel 
tutor o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades 
amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits d'higiene, habilitats socials, mobilitat i 
desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per 
al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d'educació especial...;  

• participar en el projecte educatiu del centre;  
• conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor manera 

possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes;  
• proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d'informació sobre l'actuació de 

l'alumne, a fi d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge. 
 
Funcions del conserge 
Correspon al personal funcionari del cos subaltern adscrit als centres educatius: 

• Vigilar les instal·lacions del centre.  
• Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. Custodiar el material, el 

mobiliari i les instal·lacions del centre.  
• Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.  
• Atendre els alumnes.  
• Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu.  

 
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:  

· Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre.  
· Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i 

funcionament.  
· Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d'aigua, llum, gas, calefacció 

i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament.  
· Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i 

altres espais del centre. Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 
Control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...).  

· Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 
· Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 
· Trasllat de mobiliari i d'aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d'un 

equip especialitzat. 
· Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material 

audiovisual, etc.). 
· Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en el centre.  
· Utilització del fax (enviament i recepció de documents). Realització d'enquadernacions senzilles, 

transparències, etc., sobre material propi de l'activitat del centre.  
· Col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides.  
· Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del centre. 

Recollida i distribució dels justificants d'absència dels alumnes i col·laboració en el control de la 
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puntualitat i l'assistència dels alumnes.  
· Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d'impresos, 

atenció de consultes presencials i derivació, si escau. Primera atenció telefònica i derivació de 
trucades. Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...).  

· Realització d'encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament 
propis d'aquest (tràmits al servei de correus...). 

· Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament  normal del centre, 
en absència de les persones especialistes i/o encarregades.  

 
El director del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la realització 
de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
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CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS. 
 

Secció 1.  Horaris del centre. 
• Horari SEP: de 8:30 a 9h. 
• Horari lectiu: De 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h.  
• Horari d’acollida matinal: De 8 a 9h.  
• Horari de menjador: De 12:30 a 15h.  
• Horari d’activitats extraescolars: De 16,30 a 17:30h. 

  
L’assistència a qualsevol activitat te caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal atenir-se al 
que disposin els corresponents reglaments específics.  
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.  
Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal que als alumnes 
puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran. 
 
 
 

Secció 2.  Entrades i sortides del centre. 
L'alumnat d'Educació Infantil i de Primària accedirà al centre per portes diferents i els pares romandran 
fora de l’escola.  
Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte a la mestra, ho farà mitjançant una nota, un avís a 
l’agenda o li comunicarà al/a la conserge o persona que estigui a la porta.  
 
Puntualitat : Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està tancada (es 
tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés però els seus pares o 
representants legals hauran de justificar el retard. Pels alumnes de primària, en cas que no es justifiqui i 
arribin amb més de 15 minuts de retard, romandran a la zona d’administració fins el proper canvi de 
classe i serà considerat un retard no justificat. 
 
El/La tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, s’engegaran els 
protocols pertinents. 
 
Quan una alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una 
autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i, si no té autorització per marxar sol, és necessari que 
els pares el vinguin a buscar a l’escola. 
 
Tot l’alumnat serà donat en mà d’un adult responsable, a no ser que els pares l’hagin autoritzat per 
escrit a marxar sol o amb el/s seu/s germà/ns gran/s. 
Totes les famílies han de firmar un paper on queden recollits els acords de centre sobre la recollida de 
l’alumnat. Durant tota l’Educació infantil l’alumnat es dona en mà a un adult responsable i a partir de 
primària surten sols a buscar la persona que els ve a recollir, sabent que han de tornar a entrar a centre 
si no han vingut a buscar-los. Si no estan d’acord amb aquesta norma ens ho han de fer saber. 
 
Entrades els dies de pluja : Els dies de pluja, s'obrirà la porta principal uns minuts abans, tot i que 
l’alumnat no podrà pujar a les aules fins que els mestres li ho indiquin. 
 

Secció 3.  Actuacions en el supòsit de retard en la recollida  de l’alumnat a la sortida del 
centre. 
Seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament a l’inici de cada curs escolar, en cas de no 
venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la família per telèfon i esperarà a què el 
recullin. 
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Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de l’hora de sortida telefonarà a 
la Policia Municipal per comunicar la situació i hi acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva família. 
 

Secció 4.  Visites dels pares. 
 
Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en horari 
escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. Els horaris 
d’atenció als pares estaran exposats al taulell d’anuncis del centre i a la web. 
 
Les visites o entrevistes dels pares dels alumnes amb els professors es realitzaran de manera ordinària, 
el dia de la setmana i en l'horari que al començament de curs es determina en la corresponent 
Programació General del Centre. Per tal d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat 
d’excepcions que ho justifiquin, caldrà sol·licitar-les amb antelació.  
 
 
Secció 5.  Activitats complementàries i extraescolars.  
  
Tant les activitats complementàries com extraescolars són aprovades pel Consell Escolar.  
 
L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca docent. 
 
Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte escolar o dins amb 
personal aliè al centre, i activitats extraescolars aquelles que organitza l’AMPA i que es fan fora de 
l’hora lectiu. 
 
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un 
mestre. 
 
En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents: 
 

• Educació Infantil:  10 alumnes/adult 
• Cicle inicial i cicle mitjà: 15 alumnes/adult 
• Cicle superior: 20 alumnes/adult 

 
En cas que les activitats es prolonguin més d'un dia, les relacions màximes són: 

• Segon cicle d'educació infantil, 8/1 
• Cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, 12/1 
• Cicle superior d'educació primària, 18/1 

 
 
Excepcionalment, el director del centre, escoltat el consell escolar, justificant-ho adequadament i 
valorant les implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes 
relacions. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació 
establerta amb caràcter general. 
 
Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les relacions es 
conformaran d’acord amb les seves característiques.  
 
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o 
representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre. Per a aquelles 
sortides que no requereixen transport les famílies signaran una autorització per a tota l’escolaritat  , 
havent de comunicar prèviament la sortida a les famílies. 
  
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin sorgir 
de forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que ho comunicarà en el següent consell 
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escolar. 
 
  
Participació : donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, la participació 
de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. La participació a les activitats que tinguin cost 
econòmic estaran supeditades al seu pagament.  
Es demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides, la justificació del motiu de 
la seva absència. Si tot i no participar en  la sortida l’alumne assisteix a l’escola l’alumne s’haurà 
d’incorporar en un grup-classe que no és el seu, realitzant les tasques que se li encomanin. 
 

 
Activitats extraescolars : Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de 
l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA (directament o a través d’empreses 
especialitzades) anualment per als seus socis i han de ser aprovades pel Consell Escolar. És 
competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les activitats 
extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre.   

Secció 6.  Vigilància de l’esbarjo. 
 
El centre disposa de patis, que 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.  
 
L'horari  d'esbarjo serà:  
Educació infantil: matins, d’11 a 11.30 h.  
Educació Primària: matins, de 11 a 11:30 h. 
   
El pati de terra està destinat a l’esbarjo de l’alumnat d’educació infantil i cicle infantil i les pistes per a 
cicle mitjà i superior. 
  
El temps d’esbarjo és vigilat i dirigit pel professorat. S’estipulen torns de vigilància de 5 persones, tres al 
pati de parvulari i cicle inicial i 2 al pati de primària. 
 
A l’inici de cada curs s’establiran torns per determinar el dia que correspon a cada nivell ocupar un espai 
del pati  per poder jugar a futbol. 
   
Els dies de pluja els nens i les nenes restaran dins la classe amb el seu tutor/tutora amb el suport de la 
resta de professorat . 

Secció 7.  De les absències. 
 
Del professorat 
Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de permanència 
(exclusives, formació, etc.).  
Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències, i s’hauran de recuperar 
segons la normativa vigent. Els/Les mestres han de cobrir les substitucions dels companys/es que falten 
al centre segons els següents criteris: 

• Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites, o coneguin els 
nens.   

• S’agafaran per a substituir les hores reforç, dos mestres dins l’aula, desdoblaments i càrrec, en 
aquest ordre.  

• No es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa classe. 
• Si el mestre a substituir fa un desdoblament, aquest es deixarà de fer. 

  
De l’alumnat 
L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar les absències dels seus 
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fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El tutor o tutora custodiarà els justificants durant tot el 
curs escolar i en cas dels alumnes absentistes en què s’hi hagi fet actuacions a través de la comissió 
social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne.  
 
Els tutors/tutores han de trucar a la família al tercer dia que un alumne no acudeix a centre i no s’ha 
comunicat. 
 
El mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants legals dels alumnes a través 
dels informes trimestrals.  
 

Secció 8.  Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat . 
  
En el cas d'absències 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/la director/a. 
Si les absències continuen es  passarà la petició a l’assistent social de l’EAP.  

Secció 9.  Utilització dels recursos materials.  
 
Beques i ajuts 
 
L’escola informa a les famílies de les beques i ajuts que les diferents administracions públiques 
disposen a l’abast de les famílies. L’escola informa a les famílies de les bases de la convocatòria i 
prepara la documentació necessària. 
  
Les famílies han de col·laborar econòmicament amb les despeses per a les que demanen ajut a 
l’escola. En aquests casos, l’escola aportarà un màxim del 50% en funció dels recursos disponibles i el 
nombre de demandes. 
 
Per a distribuir els ajuts de què disposem per a cobrir les necessitats educatives de l’alumnat es tindran 
en compte els següents criteris, els quals donaran prioritat:   

• Famílies amb informe social.   
• Famílies de les que som coneixedors de les dificultats econòmiques i socials per les que estan 

passant.   
• Haver complert els compromisos pactats amb l’escola en situacions anteriors. 
• Intentar que tots els alumnes facin com a mínim, una sortida al llarg del curs. 

 
 
 
Llibres de text i material complementari 
L’elecció de llibres de text està subjecta a la normativa del Departament d’Ensenyament en quant a la 
durada d’ús ( permanència de quatre anys). Pel que fa a Cicle Inicial i Educació Infantil al tractar-se 
d’uns llibres d’activitats no es té en compte la seva durada. 
En relació al Programa de Reutilització de text cal dir que el centre segueix oferint la reutilització dels 
llibres de text a partir de Cicle Mitjà malgrat que el Departament ja no convoca el citat programa. 
L’escola ofereix el servei de la Borsa de llibres, per la qual cosa cada curs escolar gestiona la compra-
venda de llibres usats entre l’alumnat. 
Cada curs, cada alumne fa una aportació econòmica per a la compra de material fungible utilitzat en les 
activitats curriculars dissenyades a les aules. L’AMPA gestiona aquests ingressos. L’escola vetllarà per 
a què tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el pagament fraccionat de les quotes 
corresponents. 
 
Vestuari 
Recomanem que la roba i estris personals de tots els alumnes estiguin marcats amb el nom i cognom . 
Per a les classes d’Educació Física cal dur el xandall del centre i sabates esportives. També caldrà 
portar el xandall a les sortides del centre facilitant així el control dels alumnes. 
L’alumnat d’educació infantil haurà de portar la bata de centre. 
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Material informàtic 
Tot el material informàtic que es troba a l’escola (PDI, ordinadors de taula, portàtils, projectors...) 
quedaregistrat en l’inventari del Departament d’Ensenyament (GEPSE) i es fa referència en el Pla TAC 
de centre. 
El/la coordinador/a d’informàtica vetllarà pel correcte funcionament dels aparells i en donarà el pertinent 
avís en cas d’averia. 
A l’aula, cada tutor/a es responsabilitzarà de tot el material electrònic que hi ha dins d’ella (PDI, portàtil, 
projector, aparells d’audio...) vetllant pel bon ús d’aquests, comunicant al coordinador/a d’informàtica, 
mitjançant un correu electrònic, de qualsevol incidència. 

 
 

Secció 10.  Admissió d'alumnes malalts i dels accidents. 
Per disminuir raonablement el risc de contagi, l’escola demana respectar les següents normes 
d’actuació:  
• No s’acceptarà l’entrada de cap alumne quan presenti:  

· Febre (temperatura superior a 37º).  
· Diarrees líquides.  
· Erupcions i altres alteracions de la pell (tret si duen informe del pediatre amb el diagnòstic i 

indicant que no són contagioses).  
· Conjuntivitis sense tractament.  
· Polls (fins que suposi un possible contagi). 

• En cas de malalties víriques, respectar el període de baixa que fixi el pediatre.  
• En cas de febre, es recomana que es quedin a casa fins que no hagi passat tot un dia després de no 
tenir-ne gens.  
• Per qualsevol medicament que s’hagi de subministrar indispensablement en horari escolar, serà 
necessària la prescripció facultativa amb les instruccions pertinents de l’administració d’aquest per 
escrit. Cal que el pare, mare o tutor aporti una recepta o informe del metge on hi consti el nom de 
l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix cal aportar un escrit on es 
demani i s’autoritzi al personal del centre docent que administri al fill o filla la medicació prescrita. El 
personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho el pare o mare 
sense una especial formació.  
• Les farmaciola es troba a consergeria.  
• En cas de petits accidents o de no trobar-se bé l’alumne es farà la cura a l'escola. Si el cas és greu i 
l'escola considera que l’alumne/a ha de ser visitat per un especialista es procedirà de la següent 
manera:  

· Es farà una atenció primària a l'escola.   
· S'avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències. En cas de no trobar 

cap familiar. S’avisarà al 112. 
• Cal que el tutor/a estigui assabentat si un alumne seu es fa mal. El responsable d’un alumne és el 
mestre que està amb ell en aquell moment. A les hores d’esbarjo els responsables són els vigilants del 
pati.  
• És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) i al·lèrgies que tinguin els 
nens. 
• Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà a la 
família per a que el vinguin a buscar. 
  
El/La mestre/a o la persona responsable 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. El/La mestre/a avisarà amb la major brevetat possible al centre i aquest, si s’escau, a 
la família. També es prendran les mesures adients - si escau - per tal que tots els alumnes romanguin 
atesos.  
El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la director/a general del Departament 
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d’Educació, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l'alumne 
accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o terceres persones perjudicades, sobre 
els fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.  
En el cas d’un accident laboral del professorat del centre, s’activarà el protocol establert pel 
Departament d’Ensenyament. Es notificarà al Departament l’accident amb el model “ Full de de 
notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional” degudament formalitzat, una copia de la 
tramesa s’haurà de lliurar a la persona afectada i l’altra es conservarà a l’arxiu del centre. 
 
 
 

 

Secció 11 . Seguretat, higiene i aliments. 
 
Seguretat:  
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del recinte i 
les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat de què ha d'estar proveït 
el centre.  
La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no 
interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una distribució diferent de les activitats, de 
manera tal que resultin al màxim d'independents possible en els espais i/o temps.  
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests supòsits. 
Aquestes normes es donaran a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de 
personal.  
Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la realització dels 
simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la delegació territorial del Departament 
d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la milora i actualització 
del pla d'emergències i evacuacions. 
 
Higiene:  
És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en 
aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant 
personal com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest aspecte en els seus 
alumnes, actuant de la manera més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió 
del grup, i informant a la comissió social en cas que es detecti una possible negligència de les famílies 
en l’atenció dels menors. 
 
  

Secció 12.  Consideracions sobre el vestit. 
 
La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. No es 
permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les activitats 
curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat personal o la dels altres.  
No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin qualsevol 
tipus de violència. 
  
 
 

CAPÍTOL 2. DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS. (INSTRUCC IONS D’INICI DE CURS) 
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Secció 1.  Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de  servei que qüestionin 
l’exercici professional del personal del centre. 
 
Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc parlin 
amb  el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del centre. 
 
De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos.  
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la 
direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la 
queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 
acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  
La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar el termini 
d’una setmana. 

  

Secció 2.  Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al ll arg del curs.  
Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les qualificacions 
obtingudes pels seus  
fills.  
En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar al.legacions 
escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la 
direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el 
contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa. 
 

Secció 3.  Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre. 
  
El escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la direcció 
amb les dades descrites a la secció 1. 
 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a 
inspecció. 
 
 
 
 

CAPÍTOL 3. SERVEIS ESCOLARS. 

 

Secció 1.  Servei de menjador. 
 
El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 160/1996, de 14 
de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa responsable elabora a l'efecte. 
Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels àpats com el 
desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat.  
El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’AMPA.  
El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i sota el 
control i supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar.  
Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les seves normes de funcionament, tenint sempre en compte 
les normes generals del centre establertes en aquestes NOFC. 
L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota la 
responsabilitat de l'equip de monitores que l'empresa estipuli.  
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació si s’escau, 
dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador. 
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Secció 2. Servei de biblioteca. 
D’acord amb els recursos humans que l’escola disposi, s’obrirà la biblioteca al barri. Un mestre del 
claustre serà el responsable del seu funcionament, amb les seves hores lectives i de permanència a 
centre. La TEI del centre hi donarà suport. 

  

 

CAPÍTOL 4. GESTIÓ ECONÒMICA . 
 
El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau de la 
directora (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb el programa de 
gestió SAGA. 
 
Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre que sigui 
possible factura de la compra. Si és un tiquet de compra,(per separat de les compres personals), hi ha 
de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import. Els pagaments es 
faran un dia a la setmana a determinar cada curs en funció de l’horari de secretaria. 
 
 
Sortides:  és l’AMPA qui gestiona el cobrament de l’import de les sortides i són els/les tutors /es  els 
encarregats de portar el control de cada sortida. 
 
 
 

CAPÍTOL 5. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA. 
 

Secció 1 . De la documentació acadèmica. 
 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de l'alumnat, 
que comprèn la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i relativa als grups 
d'alumnes.  
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes. Cada 
alumne disposa d’un porfoli on es guarda la seva documentació personal:  
 

· full de matrícula a centre,  
· fitxa dades personals, 
· informe final de curs,  
· informe final de cicle,  
· mesures d’adaptació curricular i informes EAP si es el cas,  
· autorització dret d’imatge,  
· autorització sortides sense transport, 
· funcionament sortides de centre, 
· documents judicials si es el cas,  
· informes mèdic si és el cas,  
· entrevistes, 
· carta de compromís.  
· en el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació enviada per 

l’altre centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic). 
  
Les notes de cada trimestre es guarden en format PDF per si es necessiten les dades en algun moment.  

  
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències 
d’administració. 
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A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions:  
 
a) Temporització de cada assignatura. Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, 
distribuïdes per mesos i setmanes, per tal de tenir una visió global de la matèria. S'ha de presentar al 
cap d'estudis a principi de curs.  
b) Programació setmanal o quinzenal. Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les 
activitats que es fan dia a dia a classe. Cal que estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro 
o al quadern de programacions, sobre la taula.  
Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui desenvolupar la 
classe sense trencar el ritme del grup. 

 

Secció 2. De la documentació administrativa. 
 
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposarà de 
tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats (registre d’entrada i sortida de 
correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre de certificacions, 
llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del consell escolar, 
llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les corresponents actes 
d’aprovació del consell escolar, inventari...) 
 
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realització de 
les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que 
puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de gestió 
econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. 
  
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin lliurats al 
titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar permanentment. 
  
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la 
numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes 
que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 
 
 

Secció 3. Altra documentació. 
 
El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de la comunitat 
educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius ,menjador, serveis socials, etc.) 
   
 

CAPÍTOL 6. DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I  DE SUPORT 
SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE. 
 
El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament 
contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei en el 
centre i/o professionals externs que en el desenvolupament de les seves funcions portin a terme 
tasques en el si del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest 
document, així com altres normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret. 
 
Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés per raó 
del seu càrrec. 

DISPOSICIONS FINALS  
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PRIMERA. INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT 
 

1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC. 
 

SEGONA. MODIFICACIONS 
 

1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  
· perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior,   
· per l'avaluació que en faci el consell escolar, 
· perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular.   
2. El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.   
3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i 

les associacions de pares i mares.  
 

TERCERA. PUBLICITAT 
 

1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 
representants en el Consell Escolar (web, blogs, revista...). Se’n lliurarà un exemplar complet a l’AMPA   

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la normal 
activitat acadèmica, segons les respectives edats.   

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 
anteriorment.  

 

QUARTA. ENTRADA EN VIGOR 

Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia 23 de febrer de 2017 
  
El director  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel consell escolar el dia 
22 de febrer de 2017, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan col·legiat 
  
Vistiplau     
  
El director                                                                                                     El secretari   

 
 
 
 
 
 
 
   Jordi Cabanes Altadill       Magí Marqués Verderes 


