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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 
Les presents normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) neixen de la 
necessitat que té tota comunitat educativa, dins l’exercici de la seva autonomia, de 
dotar-se d’un conjunt d’acords, pautes i procediments que: 
 

• Concretin l’organització i el funcionament del centre en tots el seus àmbits. 
 

• Regulin la convivència, en el sí del centre, de tots el membres i sectors de la 
comunitat. 

 
• Permetin desenvolupar amb eficàcia els principis, valors, objectius i criteris 

educatius que el centre s’hagi proposat en el seu Projecte Educatiu i en la seva 
PGAC. 

 
Aquestes normes han estat elaborades per l’equip directiu del centre amb l’aportació de 
criteris i propostes del claustre. I són aprovades pel consell escolar del centre d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Correspon al director o directora del centre vetllar pel compliment d’aquestes normes, 
essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-les i 
complir-les. 
 
Per a la seva concreció s’ha tingut en compte el següent marc normatiu: 
 

• DECRET 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels 
centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària. DOGC Núm. 
2218 - 14/06/1996. 

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

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU 
 
Tal com determina la Llei d’Educació, l’autonomia dels centres educatius abasta els 
àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte 
educatiu del centre (PEC) n’és la màxima expressió. 
 
El PEC ha de recollir i desenvolupar el caràcter propi del centre, respectant els principis 
rectors del sistema educatiu.  
 
Contindrà: 
 

• L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 
plantejaments educatius, els procediments d’inclusió educativa, els valors i 
objectius que regeixen l’aprenentatge de la convivència i altres actuacions que 
caracteritzen el centre. 

 
• Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de 

context, recursos, processos i resultats i que han de ser revisables 
periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre. 

 
• La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin 

l’atenció a la diversitat i els que han d’orientar les mesures organitzatives, 
sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i de la coeducació. 

 
• Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

 
• El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística 

de l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les 
lleis. 

 
• El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia de l’escola, 

recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna 
sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el 
màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del 
centre.  

 
 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica 
 
Els criteris que regeixen l’organització pedagògica al nostre centre, i que han de 
contribuir al desenvolupament dels principis del sistema educatiu, són: 
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• Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies i dels alumnes en 

el procés educatiu. 
 

• Impulsar una participació real i efectiva de tots els membres de la comunitat 
educativa (pares i mares, mestres, alumnes i personal no docent) en la vida 
escolar i en dur a terme una gestió democràtica i transparent. 

 
• Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits 

d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes. 
 

• Fer possible l’assoliment de les competències, enteses com el conjunt de 
capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca 
per aconseguir assolir amb èxit determinats resultats. 

 
• Entendre l’educació com un procés global i integral. 

 
• Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les 

característiques i les necessitats educatives de cada etapa. 
 

• Educar als alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà 
de la participació. 

 
• Garantir les coordinacions necessàries entre tot el professorat i també amb els 

professionals externs que convingui. 
 

• Donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels 
infants, per tal d’incrementar l’èxit escolar i reduir les desigualtats. 

 
• Ser una escola acollidora i inclusiva per a tothom, que respecti i valori les 

diferències personals i culturals, donat que són una font inapreciable de riquesa. 
Que atengui la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. 

 
• Educar en i amb valors, és a dir, convertint els valors en pràctiques de vida. 

L’escola ha d’estar compromesa en la construcció d’una societat: pacífica, 
tolerant, respectuosa, solidària, cooperativa, sostenible... 

 
• Fomentar els nostres principis metodològics en una escola que passi de 

l’ensenyar a l’aprendre, que habiliti els infants per gestionar, seleccionar i 
analitzar la informació i convertir-la en aprenentatge. Que doti als nois i noies de 
les capacitats i competències bàsiques necessàries per desenvolupar-se 
individual i socialment. Que vetlli pel desenvolupament dels infants en la seva 
totalitat i en totes les dimensions: social, física, afectiva i intel·lectual. Que 
desvetlli, desperti i estimuli l’interès dels infants pel món i els desenvolupi 
l’esperit crític i la capacitat de discussió i decisió que els permeti ser futurs 
ciutadans participatius i constructius. 
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Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del 
PEC 
 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia del 
centre, estableix la seva visió i missió i és, per tant, l’element vertebrador de la seva 
activitat. 
 
El Projecte de Direcció ha de plantejar-se i permetre l’assoliment dels objectius del PEC 
i ha de concretar-se i desenvolupar-se mitjançant les Programacions Anuals Generals 
de Centre. 
 
La PGAC és avaluada, en finalitzar cada curs escolar, en la Memòria Anual de Centre. 
Ambdues seran presentades al consell escolar per a la seva aprovació. 
 
Tant el Projecte de Direcció, com la PGAC han de contenir indicadors d’avaluació que 
permetin valorar el grau d’assoliment dels objectius previstos, per tal de fixar elements 
de millora, si s’escau. 
 

Capítol 3. Aprovació, revisió i actualització del PEC 
 
És l’element clau que orienta la intervenció educativa del centre, el referent a l’hora de 
justificar i legitimar qualsevol actuació que, a nivell individual o col·lectiu, realitzin tant el 
professorat com l’equip directiu. La formulació del PEC correspon al claustre, liderat per 
la direcció del centre i amb la participació de tots els integrants de la comunitat 
educativa. 
 
El PEC serà aprovat pel consell escolar del centre. 
 
El Projecte Educatiu de Centre, com el seu nom indica, és un projecte, no és quelcom 
acabat i definit, sinó que pot anar modificant-se per adaptar-se a les noves necessitats 
o canvis del seu context. 
 
Com a norma general, el PEC es revisarà i actualitzarà, si s’escau, cada vegada que es 
produeixi un canvi a la direcció del centre, quan hi hagi una necessitat o canvi en el 
context i, com a mínim, un cop cada deu cursos escolars. 
 
La proposta de canvi o actualització pot sorgir de qualsevol membre de la comunitat 
educativa i serà valorada per la direcció, el claustre i el consell escolar. 
 
El consell escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 
 
 

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE 
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Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció 
 
Equip directiu: 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i està integrat pel 
director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i els altres òrgans 
unipersonals que s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa 
de centre. Han de treballar coordinadament. 
 
Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del Projecte de Direcció. 
 
Correspon al director o directora nomenar i fer cessat els membres de l’equip directiu i 
també li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del 
claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 
 
El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 
objectius del projecte educatiu d’acord amb el Projecte de Direcció i ret comptes davant 
el consell escolar i l’administració educativa. L’administració educativa avalua l’acció 
directiva i el funcionament del centre. 
 
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 i el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts de l’escola. 
 

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. 
 

9. Impulsar el treball cooperatiu dels seus membres com a model de treball que 
pretén que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del centre. 

 

Secció 1. Director/a 
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El/La director/a és qui assumeix la direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar 
del centre i vetlla per la coordinació de la gestió i l’adequació al projecte educatiu i a la 
programació general. 
 

1. Les competències del director/a són les següents: 
 

 
a) Tenir la representació del centre, representar l’administració educativa en el 

centre i fer arribar a aquesta administració els plantejaments, les aspiracions i 
les necessitats de la comunitat educativa. 

 
b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les 

competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 
 
c) Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans 

per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 
 
d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 
 
e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre. 
 
f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels 

conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, 
en el compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències 
atribuïdes al consell escolar. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació 
dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 

 
g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes 

que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que 
afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una 
formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 

 
h) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions 

externes i en l’avaluació del professorat. 
 
i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del 

claustre de professors dels centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de 
les seves competències. 

 
j) Dur a terme les contractacions de serveis i subministraments, així com autoritzar 

les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i 
visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que 
estableixin les administracions educatives. 

 
k) Proposar a l’administració educativa el nomenament i el cessament dels 

membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de professors i 
al consell escolar del centre. 

 
l) Qualsevol altra que li encomani l’administració educativa. 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

9 
 

 
 

Secció 2. Cap d'estudis 
 

1. Són competències del cap d'estudis: 
 

a) La planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la 
seva organització i coordinació, sota el comandament del director de l’escola. 
 

2. Són funcions específiques del/la cap d'estudis: 
 
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els 

centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals 
estigui adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars 
complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels 
grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat 
acadèmica, escoltat el claustre. 

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

centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis 
educatius del Departament d’Educació i especialment amb els Equips 
d'Assessorament Psicopedagògic. 

 
c) Substituir el/la director/a en cas d'absència, malaltia o vacant. 
 
d) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 

l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat 
dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 
d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 
col·laboració i participació de tos els mestres del claustre en els grups de treball. 

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

terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els 
criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. 
Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions 
d'avaluació de fi de cicle. 

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

material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que 
s'imparteixen en l’escola. 

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

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

reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’escola, quan s'escaigui. 
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i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel/la director/a o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 
 

Secció 3. Secretari/ària 
 
1. Són competències del secretari/ària: 

 
a) Dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de l’escola, sota el 

comandament del/la director/a, i exercir, per delegació seva, la prefectura del 
personal d'administració i serveis adscrit a l’Escola, quan el/la director/a ho 
determini. 

 
2. Són funcions específiques del/la secretari/a: 
 

a) Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes de les 
reunions que celebrin. 
 

b) Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva PGAC i el 
calendari escolar. 
 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist i plau 
del/la director/a. 
 

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 
necessaris en entitats financeres, juntament amb el/la director/a. Elaborar el 
projecte de pressupost del col·legi. 
 

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

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

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

h) Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gestió dels 
inventaris específics que citen el títol III, capítol primer, secció tercera d'aquest 
reglament. 
 

i) 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. 
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j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, 
alienació o lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, 
d'acord amb la normativa vigent. 
 

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a del col·legi o 
atribuïdes pel Departament d’Ensenyament. 

 
 
 

Capítol 2. Òrgans unipersonals de coordinació 
 
En funció de les necessitats del centre, d’acord amb els criteris del seu projecte 
educatiu concretats en el Projecte de Direcció que en cada moment sigui vigent, i 
també quan així ho prescriguin normes amb rang de llei, els centres es doten d’òrgans 
unipersonals de coordinació. 
 
Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions 
de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del 
centre derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació 
d’equips docents i de departaments. De l’exercici de les seves funcions responen 
davant l’equip directiu. 
 
El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, 
al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora. 
 
La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de 
coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va set nomenat, tant a sol·licitud de 
la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència 
de la persona interessada. 
 
El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació i informa al 
consell escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents. 
 
Són òrgans unipersonals de coordinació en la nostra escola: els/les coordinadors/es de 
cicle, el/la coordinador/a d'informàtica i el/la coordinador/a de prevenció de riscos 
laborals i el/la coordinador/a LIC. 
 
 

Secció 1. Coordinadors/es de cicle 
 
La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar en el marc del 
projecte educatiu a les finalitats següents: 
 

1. Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixin i adequar-
los a les necessitats de l’entorn i context sociocultural. 

 
2. Millorar l’orientació de caràcter personal acadèmic i professional de l’alumnat. 
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3. Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació. 
 
4. Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre i contribuir en la 

formació permanent del personal docent. 
 
5. Aquelles altres que estableixin les NOFC o els atribueixi la direcció del centre o 

el Departament d’Educació. 
 
L’estructura i funcions de què es doten en els centres els òrgans de coordinació docent 
estan al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius 
definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés. 
 
Hi haurà un coordinador d’educació infantil, un de cicle inicial, un de cicle mitjà i un de 
cicle superior nomenats pel Director/a, escoltat el/la cap d'estudis. 
 
Funcions dels coordinadors/es de cicle: 
 

1. Participar en l’elaboració del Projecte Curricular del nivell respectiu i portar al 
claustre les propostes formulades a aquest efecte per l’equip de cicle. 
 

2. Coordinar l’ensenyament en el corresponent cicle, d’acord amb el Projecte 
Curricular i 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. 
 

3. Conèixer i elaborar les Programacions Generals del Cicle juntament amb el seu 
cicle. 
 

4. Fomentar el treball en equip. 
 

5. Ésser el portaveu del cicle en les diferents reunions. 
 

6. Informar a la resta de mestres del cicle dels acords presos en aquestes 
reunions. 
 

7. Convocar les reunions periòdiques de l’equip de cicle. Presidir-les, fer el resum 
escrit dels acords, donar-lo a conèixer al/a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 
 

8. Aixecar acta d’aquestes reunions. Anotar els acords a l’acta de cicle. 
 

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

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

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

12. Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el pla de cicle i de centre. 
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13. 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. 
 

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

15. Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 
 

16. Vetllar pel compliment de les reunions intercicles fixades amb el/la cap d'estudis 
en començar el curs escolar. 

 
 

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

1. 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. 
 

2. Assessorar i ajudar als mestres del centre en matèria TAC. 
 

3. Donar suport a les iniciatives TAC per part del professorat del centre. 
 

4. Explicar, quan s’escau, en petits grups o claustre, algun programa o eina nova 
TAC. 
 

5. Mantenir actualitzada el web de l’escola. 
 

6. Estar al dia dels treballs d’altres centres i promoure la realització d’activitats en el 
centre i intercentres. 
 

7. Assistir i participar en seminaris i jornades tècniques, en representació del 
centre. 
 

8. Informar sobre les novetats que es diuen en els seminaris de coordinadors/es, a 
la resta de membres del claustre. 
 

9. Coordinar el funcionament de la Comissió d’Informàtica. 
 

10. Anar actualitzant l’aplicatiu d’avaries per comunicar-se, si s’escau, amb el tècnic 
de manteniment. 
 

11. Atendre al preventiu quan visita l’escola. 
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12. 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/a LIC 
 
Són funcions del/la coordinador/a lingüístic : 
 

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 PGAC del centre i col·laborar en la 
seva realització. 
 

4. Organitzar els seminaris i cursos necessaris per la normalització lingüística en 
funció de les peticions i necessitats del professorat del Centre. 
 

5. 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. 
 

 

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 amb la direcció del centre en les implantacions del pla d’emergència i 
en les actuacions que se’n deriven en la planificació i realització de simulacres 
d’evacuació. 

 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

15 
 

5. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb 
el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

 
6. Revisar anualment el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura. 
 

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

 

Capítol 3. Òrgans col·legiats de participació 
 
Els òrgans col·legiats de participació en el govern i gestió del centre que existeixen, 
com a mínim, en tots els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya són 
dos: el consell escolar i el claustre del professorat. 
 
 
 

Secció 1. Consell escolar 
 
El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres 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 gen PGA i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
 
3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 
 
4. Aprovar les NOFC i les modificacions corresponents. 
 
5. Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 
6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

 
7. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 
 
8. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 

alumnes. 
 
9. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries 

i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
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10. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
 
11. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
 
12. 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. 
 
El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 
específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha d'incorporar un 
professor o professora, i un representant o una representant de les mares i els pares. 
 
Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les 
excepcions que estableixi el Departament. 
 
 
La composició del consell escolar del nostre centre és: 
 

1. El director o directora, que el presideix. 
 

2. El cap o la cap d'estudis. 
 

3. El o la secretària, que exerceix la secretaria del consell. 
 
4. Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 
 
5. Cinc representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 

 
6. Cinc representants dels pares i mares o tutors, 4 elegits respectivament per ells i 

entre ells i una designada per l'AMPA. 
 
7. Un o una representant del personal d'administració i serveis (PAS), elegit per i 

entre aquest personal. Es considera PAS el/la TEI i l’administratiu/va, a més del 
conserge del centre contractat per l’Ajuntament. 

 
El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 
persones membres del consell. 

 
El nombre de representants dels pares i mares o tutors, no pot ser inferior a un terç del 
total de persones membres del consell.  

 
Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les 
seves NOFC, d'acord amb el que s'estableix en aquest article i la resta de legislació 
vigent. 
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El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos 
acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en 
la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que 
es dugui a terme després que s'hagi aprovat. 

 
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. 
 
 
El funcionament del consell escolar és el següent: 
 

1. Li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la 
programació anual del centre i del Projecte de Direcció en el marc del projecte 
educatiu del centre. 

 
2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que 

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

 
3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys 
un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi 
de curs i una altra a la seva finalització. 

 
4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és 

possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres 
presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 
qualificada. 
 

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

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

 
Les comissions són les següents: 
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La comissió econòmica, integrada per e/la director/a, el/la secretari/a, una mare o un 
pare, un/a mestre/a i el/la representant de l’Ajuntament. 

 
Són funcions de la comissió econòmica supervisar la gestió econòmica del centre i 
formular, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en 
aquesta matèria. 
 
La comissió permanent, integrada per el/la director/a, el/la secretari/a, el/la cap 
d’estudis, una mare o una pare i un/a mestre/a. 
 
Es reunirà quan faci falta, per solucionar temes urgents que no poden esperar el temps 
de convocatòria del Ple del consell escolar. 
 
La comissió de convivència, integrada per el/la director/a, el/la secretari/a, el/la cap 
d’estudis, una mare o una pare i un/a mestre/a.  

La comissió de convivència té com a finalitat garantir una aplicació correcta de les 
normes relatives als drets i deures de l’alumnat, així com col·laborar en la planificació 
de mesures preventives i en la mediació escolar. 

La comissió de menjador, integrada per el/la director/a, el/la secretari/a, el/la 
coordinadora del servei de menjador, una mare o una pare i un/a mestre/a. Es reunirà 
un cop al trimestre.  
 
La comissió de menjador del consell escolar és l’encarregada de supervisar i coordinar 
el servei de menjador en tot els temes d’alimentació, educatius i d’organització. 

 
La comissió de reutilització, integrada per el/la director/a, el/la secretari/a, el/la cap 
d’estudis, una mare o una pare i un/a mestre/a.  

 
S’encarregarà de la supervisió del programa cooperatiu per al foment de la reutilització 
de llibres de text. 
 
Un cop constituït, el consell escolar ha de designar una persona que impulsi mesures 
educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre nens i nenes. 
 

Secció 2. Claustre del professorat 
 
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. 
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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 PGAC. 

 
8. Les que li atribueixin les NOFC, en el marc de l’ordenament vigent. 

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

 
El claustre es reuneix trimestralment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui 
el/la director/a. L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus 
membres. 
 
Funcionament del claustre: 
 
La convocatòria del claustre correspondrà al Director/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 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: 
 

• Aprovació, si procedeix, de l'acta o actes del/s claustre/s pendents d'aprovació. 
 

• Punts de l'ordre del dia a debatre. 
 

• Torn obert de paraules. 
 
En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes 
llegides es consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen. 
 
Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es 
resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, 
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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. 
 
Els mestres substituts, que cobreixen les baixes del mestres titulars, tenen el dret i el 
deure de votar. 
 
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 d’ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma 
correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components. 
 
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 
realitzaran a mà alçada. 
 
 

 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

Capítol 1. Organització del professorat 
 

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 a principi de curs, en funció de la quantitat d’hores que imparteixin docència i de 
l’equilibri numèric dels cicles, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma 
puntual. Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de 
programació, avaluació i atenció de l'alumnat. 
 
Hi ha els següents cicles: 
 

• Educació Infantil: P3, P4 i P5 
 
• Cicle Inicial: 1r i 2n 
 
• Cicle Mitjà: 3r i 4t 
 
• Cicle Superior: 5è i 6è 
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Són funcions dels equips de cicle: 
 

1. Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle 
a l’escola, com a criteri prioritari. 

 
2. Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 

programació general. 
 

3. 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. 

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

del centre. 
 

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

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

 
7. 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. 
 

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

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

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

10. 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. 

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

grup d'alumnes. 
 

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

 
13. Coordinació amb els professionals de suport que intervenen en el procés 

educatiu dels alumnes del cicle. 
 

14. 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. 
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15. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 
vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de 
centre. 

 
16. Aportar propostes a el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les 

activitats dels alumnes i d'acord amb criteris pedagògics. 
 

17. 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. 

 
18. Totes aquelles relacionades amb els processos d’organització del cicle, així com 

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

19. 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 i sempre que els convoca el/la 
coordinador/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 
 
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. Mestres especialistes 
 
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i 
l'educació especial, seran assignades preferentment als mestres que disposin de 
l'especialitat corresponent. 
 
La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que 
comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 
 
Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.  
 
Les funcions dels especialistes són: 
 

1. Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat. 
 

2. Impartir les classes a l'Educació Primària i a l’Educació Infantil, atenent a les 
dedicacions horàries establertes. Satisfetes aquestes necessitats i les 
coordinacions derivades del seu caràcter d'especialista, es dedicarà a altres 
activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
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Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en els 
àmbits següents : 
 

1. Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. 
 

2. Prioritzar els que presenten disminucions greus i permanents. 
 

3. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i 
mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies. 

 
4. Participar en l'elaboració dels PI conjuntament amb els mestres tutors i amb la 

col·laboració de l'EAP. 
 

5. L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial 
es podrà dur a terme de diferents formes: 

 
• Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una 

atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixin. 
 

• Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de 
l'aula ordinària. 

 
• Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o 

adaptats. 
 
 
 

Secció 3. Comissions 
 
Les comissions estaran formades per membres representants de tots els cicles de 
l’escola. Es reuniran periòdicament en el dia i l’horari establerts a la programació anual 
de centre. Els membres de cada comissió es nomenaran per l’equip directiu un cop 
escoltades les propostes dels cicles. S’intentarà, mantenir un equip de treball estable i 
que sempre hi hagi algú amb experiència en la comissió i en el centre. Cada comissió 
tindrà una persona responsable de la mateixa que s’encarregarà de conduir i dinamitzar 
la tasca de la comissió. El responsable serà proposat per l’equip directiu. 
 
La primera sessió de cada comissió es dedicarà sempre a recordar o establir els 
objectius de treball de la comissió i a planificar el seu desenvolupament elaborant un 
calendari de treball.  
 

1. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 
 
És la comissió encarregada de vetllar per l’atenció i seguiment de la diversitat de 
l’alumnat, donant resposta a les necessitats educatives específiques d’una manera 
inclusiva. 
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Aquesta comissió ha de valorar els recursos del centre i proposar estratègies, tant 
organitzatives com de recursos personals i d’espais, per poder dur a terme l’atenció 
d’aquest alumnat. 
 
Les funcions de la comissió són: 
 

• Determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats 
educatives específiques de l’alumnat. 

 
• Proposar els procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats. 

 
• Suggerir els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics 

que es considerin apropiats. 
 

• Formen part d’aquesta comissió el/a cap d’estudis, el professional de l’EAP, les 
mestres especialistes d’educació especial, la coordinadora LIC, la mestra d’AA i 
els coordinadors de cicle. 

 
En general, les reunions de la comissió seran presidides per el/a cap d’estudis. Quan 
no hi sigui la cap d’estudis serà presidida pel mestre d’EE més antic al centre. La 
periodicitat de les reunions de la CAD serà trimestral o sempre que sigui necessari. 
 

2. Comissió social 
 
La comissió social de centre és la comissió encarregada de vetllar per l’atenció i 
seguiment dels alumnes amb situació social desfavorida o en risc d’exclusió social, en 
especial els alumnes als que aquesta situació afecti el seu ritme d’aprenentatge, el seu 
comportament a l’aula, la relació amb els altres o la seva evolució personal. 
 
Formen part d’aquesta comissió la treballadora social i el psicopedagog/a de l’EAP, les 
educadores socials dels serveis socials de la ciutat i la directora. 

3. Comissió de festes 
 
S’encarrega de l’organització de les jornades i festes tradicionals que es celebren al 
centre.  
 
Les funcions de la comissió són: 
 

• Dinamitzar i potenciar la realització de Jornades Culturals, elevant propostes a 
tota la comunitat educativa en relació a l’organització, les temàtiques, les 
activitats, les decoracions... 

 
• Tenir present, per a l’elaboració de les propostes: el treball multicultural, la 

cooperació entre cicles i la participació de les famílies, si s’escau. 
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Es celebraran les festes de la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Setmana Cultural  i la 
de final de curs. 
 
Formen part de la comissió com a mínim una persona de cada cicle. 
 
La periodicitat de les reunions d’aquesta comissió és setmanal. 
 

4. Comissió TAC 
 
Comissió específica per a l’impuls de l’ús de les TIC a les aules. 
 
La comissió està formada per un mestre de cadascun dels cicles i el coordinador/a 
TAC. Les reunions són una o dues vegades al mes. 
 
Funcions de la comissió d’informàtica: 
 
Fer el pla TAC de l’escola i actualitzar-lo periòdicament una vegada estigui fet. 

 
• Mantenir actualitzats els diferents blocs de l’escola per tal de millorar la 

comunicació entre el centre, les famílies i l’entorn. 
 

• Ajudar a mantenir l’aula d’informàtica en condicions, amb l’ajuda i implicació de 
tot el professorat del centre. 

 
• Preparar nou material TAC per a l’ús de l’escola. 

 
• Informar al professorat del seu cicle de les informacions que es van donant en la 

comissió TAC. 
 

• Donar suport tècnic als mestres del claustre que ho demanin. 
 

5. Comissió de biblioteca 
 
Aquesta comissió té per funció: 
 

• Promoure i animar la lectura en el marc de la comunitat educativa mitjançant la 
realització de diferents propostes d’activitats d’aula, internivells i intercicles, amb 
la col·laboració dels tutors per aquelles que tenen relació amb els alumnes.  
 

• Padrinatge (els alumnes de Cicle Superior comparteixen sessions de lectura 
amb els alumnes de cicle inicial). 

 
• Fer recomanacions de llibres a les famílies, pels infants i pels adults, en tríptics. 

 
• Fer propostes de dinamització del Pla lector del centre. 
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Capítol 2. Organització de l'alumnat 
 
L’alumnat s’organitza en dos grups classe, els quals tindran com a referència un/a 
tutor/a. Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran en grups de 25 
alumnes, de manera que aquests quedin equilibrats. 
 
Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, 
s’equilibraran en número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. 
 
La pertinença de l'alumnat a un mateix grup classe serà estable durant tres cursos a 
Educació Infantil.  
 
Després de P5, de 2n i de 4rt de primària es farà una  barreja dels dos grups del mateix 
nivell tenint en compte: 
 

• Paritat de nens/ nenes a les aules 
 

• Relacions familiars entre els alumnes 
 

• Procedència de les famílies 
 

• Alumnes nouvinguts al llarg del curs i del cicle 
 

• Famílies socialment desfavorides 
 

• Nivell d’aprenentatges 
 

• Alumnes d’Educació Especial i/o Aula d’Acollida 
 

• Comportament i actitud dels alumnes a l’escola (aula, pati, especialitats,…) 
 

• Assoliment d’hàbits d’autonomia i de treball 
 

• Relacions entre els membres del grup (lideratges, dependències, 
marginacions,…). Sociograma. 

 
És podrà proposar un nou reagrupament en algun altre moment si es creu necessari. 
 
 

Capítol 3. Atenció a la diversitat 
 
A l’escola entenem la diversitat com aquelles diferències individuals existents entre els 
alumnes, les capacitats i ritmes d'aprenentatge, els interessos i motivacions, els 
coneixements previs, els repertoris de valors i actituds i les expectatives de cadascú.  
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Així mateix, cada alumne té una història personal i una realitat sociofamiliar 
determinada. 
 
L’atenció a la diversitat és necessària per garantir que, malgrat les diferències 
individuals, tots els nens i nenes aconsegueixin el màxim desenvolupament de les 
seves capacitats i l’assoliment de les competències bàsiques que ha de compartir 
tothom.  
 
Les mesures d’atenció a la diversitat es recolliran cada curs al PAD. 
 

Capítol 4. Acció i coordinació tutorial 
 
Entenem per acció tutorial el conjunt d’accions educatives que han de potenciar el 
creixement personal i social de l’alumnat i que afecten, en diferents mesures, a tot el 
professorat del centre.  
 
Contempla els aspectes intel·lectual, emocional i ètic, la qual cosa es tradueix en un 
seguiment individual i grupal de l'alumnat per part del professorat. 
 
L’acció tutorial, amb la col·laboració indispensable de les famílies, treballarà 
principalment els següents aspectes: 
 

• El desenvolupament personal de l’alumne. Inclou el treball de l’educació 
emocional, l’autoconeixement, els hàbits saludables, les conductes de risc... amb 
la finalitat de donar-los la seguretat afectiva i personal que necessiten per poder 
aprendre i progressar i per poder participar a l’aula i a l’escola. 

 
• L’orientació escolar. Inclou el treball del procés d’aprenentatge, hàbits de treball i 

estudi, avaluació i autoavaluació, preparació pels canvis de cicle i etapa... per a 
que aconsegueixin poder adaptar-se, aprendre i progressar i per a que es sentin 
competents i capaços d’enfrontar els reptes educatius que cada dia se’ls 
plantegen. 

 
• La convivència i la cooperació. Inclou el treball de: habilitats socials, resolució de 

conflictes, participació, normes d’aula i escola ...amb la finalitat d’assolir una 
dinàmica positiva en el grup i en el centre. 

 
• El treball d’eixos transversals. Inclou el treball d’educació per la salut, educació 

sexual, educació viària, educació alimentària, educació ambiental, coeducació... 
amb la finalitat de treballar un model de societat basat en la solidaritat, la 
convivència harmònica, en el benestar i la qualitat de vida, en la no discriminació 
i en el respecte pel medi ambient. 

 
Els equips de cicle planificaran i coordinaran les actuacions tutorials, el seguiment del 
seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats, a partir de la qual faran les 
modificacions que considerin adients. Per garantir la continuïtat del treball tutorial, en la 
mida que sigui possible, s’intentarà que el tutor sigui el mateix al llarg d’un cicle. 
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El tutor, com a responsable del grup, vetllarà per l’assoliment progressiu de les 
competències bàsiques i per la coordinació, a aquest efecte de tots els mestres que 
intervenen en el grup. 
 
Així mateix, li correspon al tutor entrevistar-se amb les famílies o tutors dels alumnes i 
fer que s’impliquin en el procés educatiu dels seus fills, el seguiment de la 
documentació acadèmica i l’elaboració i coordinació de les programacions 
individualitzades. 
 
Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions: 
 

1. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 
 
2. 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. 

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

d'avaluació. 
 

4. 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. 

 
5. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 

 
6. 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 de l’escola. 

 
7. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 

activitats d’escola. Participar en l'avaluació interna del centre. 
 

8. Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament 
d’Educació. 

 
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 de l’escola pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a 
sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió 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. 
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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. 
 
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. 
 
 

Capítol 5. Personal de suport 
 

Secció 1. Professional de l’EAP 
 
Al centre comptem amb la col·laboració d’un psicopedagog de l’equip d’assessorament 
pedagògic de la zona. 
 
Cada curs escolar es fixa l’horari i el dia en que aquest professional vindrà al centre. 
 
Al setembre es pacta el pla de treball pel curs i a la fi de curs se’n fa la valoració 
conjunta amb l’equip directiu. 
 
Entre les funcions dels professionals de l’EAP destaquen: 
 
 

1. La identificació i avaluació psicopedagògica i social de necessitats educatives de 
l’alumnat. 

 
2. L’assessorament al professorat en la planificació de la resposta educativa 

individualitzada, intervencions de diferents professionals i serveis, adaptacions i 
modificacions del currículum… 

 
3. El seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials al llarg de la 

seva escolaritat. 
 

4. L’assessorament i l’orientació a les famílies. 
 

5. L’orientació a les famílies sobre serveis i recursos del sector, beques i ajuts per 
alumnes amb NEE, en col·laboració amb el centre. 

 
6. L’elaboració de dictàmens i informes. 

 
7. L’assessorament puntual sobre temes que interessin a tot el claustre. 

 
8. L’assessorament a l’equip directiu i a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i 

altres òrgans del centre en la planificació i el desenvolupament d’estratègies 
d’atenció a la diversitat de l’alumnat i en l’organització dels recursos. 
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9. L’assessorament als equips docents en l’ensenyament-aprenentatge de 
competències bàsiques de l’alumnat i la col·laboració en la detecció i la 
concreció d’estratègies d’intervenció amb l’alumnat que presenta dificultats en el 
seu assoliment. 

 
10. L’assessorament als equips docents en la detecció i prevenció de conductes de 

risc i en la resolució de situacions de conflicte. 
 

11. La coordinació amb els mestres especialistes d’educació especial. 
 

12. La coordinació amb els diferents serveis educatius del sector (CDIAP, CSMIJ, 
CREDA, SEEDTIC...) 
 

13. La participació en la comissió social del centre. 
 

14. Col·laboració en la transició llar d’infants-escola i Primària-secundària. 
 
 
 

Secció 2. Tècnica d’Educació Infantil (TEI) 
 
La tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors de les 
aules 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. 
 
Les seves funcions són: 
 

1. 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. 

 
2. Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 
 

3. Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor. 
 

4. Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
 

5. Participar en processos d’observació dels infants. 
 
El tècnic especialista en educació infantil participarà en les reunions del cicle i de nivell i 
en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves funcions. 
Participarà en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i serà elector i elegible de 
personal d'administració i serveis al consell escolar del centre. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes 
 
La convivència, entesa com la necessària relació entre persones que comparteixen 
quelcom, demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la 
pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el 
respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de la pau. 
 
Entenem que la convivència gira al voltant de dos eixos fonamentals: 
 

1. La construcció de la pròpia identitat, relació amb les altres persones i sentit de 
pertinença a la comunitat. 

 
2. L’aprenentatge de la convivència en el context escolar on es comparteixen de 

manera continuada un espai i un temps però no necessàriament idèntics 
objectius i interessos, la qual cosa suposa un esforç individual i col·lectiu. 

 
Tal com estableix la Llei d’Educació, tots els membres de la comunitat escolar, tenen 
dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i 
conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. 
 
El centre educatiu s’ha de dotar, doncs, d’un seguit de mesures, normes i 
procediments per tal de garantir la bona convivència i la resolució dels conflictes que 
es puguin produir. 
 
 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència 
 
Les mesures i accions que l’escola desenvolupa per a la millora de la convivència són, 
entre d’altres: 
 
El centre potenciarà un marc afavoridor de la convivència a partir de: 
 

1. L’establiment d’unes normes d’aula i d’escola, fruit d’un pacte col·lectiu, que doti 
de significat les pràctiques educatives per mitjà de l’exercici de la paraula i el 
compromís de l’acció. 

 
2. La realització d’activitats, des de l’Educació Emocional, d’autoconeixement, 

d’autoestima i d’habilitats socials, que desenvolupin l’assertivitat i l’empatia, per tal 
d’aconseguir seguretat i confiança en un mateix i una bona cohesió grupal. 

 
3. El treball d’acció tutorial, tant individual com en grup, com a espai idoni, que no 

únic, on treballar els valors com: cooperació, solidaritat, esperit de grup i 
tolerància, respecte als altres i on els alumnes tenen la possibilitat de regular la 
seva vida en comú. 
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4. El foment d’activitats de col·laboració entre l’alumnat (padrinatge, jocs intercicles, 
acompanyament sortides...) per afavorir les relacions entre l’alumnat creant 
vincles afectius. 

 
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 d’una cultura de la mediació i de la reparació. 
 
 

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 
 
Les NOFC han de contemplar el fet que l’aprenentatge i la pràctica de la convivència 
són elements fonamental del procés educatiu. 
 
Totes les persones membres de la comunitat educativa tenen dret a conviure en un bon 
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 
 
Les normes establertes han de contribuir a crear un bon clima d’enteniment i 
convivència, que alhora reculli els mecanismes per a la realització d’un treball preventiu 
i afavoridor de les normes i que estableixi com actuar per resoldre possibles conflictes. 
 
Quan un alumne manifesti problemes reiterats de comportament o conducta es 
realitzarà un treball personalitzat, gestionat pel tutor, amb la col·laboració de tots els 
professionals que intervenen amb l’alumne, per ajudar-lo a regular el seu 
comportament. El professorat comptarà amb l’assessorament de l’EAP. 
 
S’establiran mecanismes de prevenció de l’assetjament escolar. 
 

1. Tutories 
 
L’acció tutorial es desenvolupa per part de tot el claustre, però es personalitza en la 
figura del tutor/a. Es realitzen tutories setmanalment en les quals es treballen aspectes 
relacionats amb la dinàmica interna del propi grup-classe i la convivència escolar. 
 
Amb les tutories es pretén: 
 

1. Que l’alumnat resolgui els seus problemes de convivència mitjançant el diàleg. 
 

2. Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i en el centre. 
 

3. Treballar el diàleg i el respecte vers les altres persones. 
 

4. Donar eines als alumnes per gestionar per ells mateixos els seus conflictes de 
manera constructiva. 
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5. Que el professorat conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup. 
 

 

2. Entrevistes 
 
Les entrevistes amb les famílies permeten el tutor conèixer millor a l’alumnat, 
possibilitant la prevenció i resolució de conflictes i l’establiment de llaços de 
comunicació i relació bidireccional per tal d’afavorir el seu desenvolupament i atendre 
millor les seves necessitats concretes. 
 
Es fa un mínim d’una entrevista cada curs i sempre que sigui necessari. 
 
D’aquesta manera afavoreixen: 
 

1. La col·laboració mútua entre família i escola. 
 

2. El manteniment d’ un contacte personal amb el tutor o tutora com a mínim un 
cop al curs. 

 
3. La implicació de manera activa en el desenvolupament dels hàbits d’estudi dels 

seus fills. 
 

4. El suport a les mesures reparadores o correctives que s’imposin des del centre. 
 

5. Facilitin el contacte amb altres institucions o persones que poden ser 
fonamentals per afavorir el desenvolupament integral de l’alumne/a. 

 
6. Faciliten a les famílies la possibilitat de formular demandes, explicacions, 

suggeriments... al tutor/a i altres mestres especialistes. 
 

7. Afavoreixen que els mestres puguin incidir en aspectes concrets que afecten el 
desenvolupament de l’alumnat. 

 
8. El coneixement i l’opinió de les famílies sobre els diferents àmbits de l’escola. 

 
9. La creació d’un clima de confiança mutu. 

 
 

3. Reunions d’aula 
 
Les reunions d’aula es convoquen a principi de cada curs escolar i serveixen per 
transmetre a les famílies els objectius del curs (continguts, objectius, metodologies, 
activitats, sortides,...) i el funcionament i l’organització de l’escola. 
 
Es sol·licitaran delegats per les diferents tutories entre els pares o mares. 
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D’aquesta manera s’afavoreixen: 
 

1. El coneixement del projecte anual de l’escola. 
 

2. Que estiguin assabentades dels continguts que es treballen a cada curs. 
 

3. Una major implicació en el desenvolupament dels hàbits d’estudi dels seus fills i 
filles. 

 
4. Que donin suport a totes les mesures correctores que s’imposin des del centre. 

 
5. Que controlin l’agenda dels seus fills i filles periòdicament i l’empri com a mitjà 

de comunicació (a partir de 1r de primària). 
 
 
 

Capítol 2. Mediació escolar 
 
El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 
conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com 
a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
 
És deure fonamental de tots els que constitueixen el centre, crear un clima de 
convivència i eficàcia educativa en un procés sempre obert, en què  es prioritzi la 
responsabilitat personal i el compromís mutu de respectar i garantir els drets dels 
altres, dins d'un ambient de màxima llibertat i mínima coacció. Per això, serà 
responsabilitat de tots els membres de la comunitat escolar resoldre els problemes de 
disciplina en un ambient de diàleg, utilitzant la mediació si convé, i procurar aplicar 
solucions sense haver d'arribar a la imposició de sancions. 
 
Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de 
l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 
convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 
 

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la 
comunitat educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta 
d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 
convivència del centre (article 37.1 de la LEC). 

 
b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix implicat, durant el mateix curs escolar, independentment del resultat 
d’aquests processos. 

 

Procés de mediació 
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Un cop detectada una conducta contrària a les normes de convivència del centre o un 
conflicte o desavinença greu entre dues parts, es pot oferir als implicats la possibilitat 
de resoldre el conflicte per la via de mediació. 
 
Si el cas el porta el tutor o la direcció: 
 

• Aquests procediran a l’inici del procés: trobant-se amb els implicats, moderant el 
diàleg, gestionant la presa d’acords per a solucionar el conflicte i establint els 
mecanismes de seguiment. En el cas d’intervenció de la direcció, s’informarà als 
pares o tutors dels alumnes. 

 
Si el cas el porta la comissió de convivència: 
 

• El procés s’inicia a partir de l’acceptació de l’oferiment de mediació, feta pel 
centre, per part dels implicats. El director, que informarà a la comissió de 
convivència del consell escolar, ha d’escollir, en el termini màxim de dos dies 
hàbils, una persona mediadora, d’entre els membres del claustre. La persona 
triada no pot tenir cap relació directa amb els fets. 

 
La persona mediadora, ha de convocar una trobada de les persones implicades en el 
conflicte per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de 
reparació a què vulguin arribar. 
 
Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o 
s’hagi sostret aquest material, el director o directora del centre ha d’actuar en el procés 
de mediació en representació del centre. 
 

Finalització del procés de mediació 
 
El mediador informarà dels resultats del procés de mediació a la comissió de 
convivència del consell escolar. 
 
Els acords presos en el procés de mediació es recolliran per escrit. 
 
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions 
reparadores es compromet l’implicat i, si escau, els seus pares o tutors i en quin termini 
s’han de dur a terme. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació 
econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en 
benefici de la comunitat del centre. 
 
Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme a l’acte 
mateix. Només s’entendrà produïda la conciliació quan el subjecte causant reconegui la 
seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les 
disculpes. 
 
Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, un 
cop produïda la conciliació i, si n’hi hagués, complerts els pactes de reparació, la 
persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i 
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l’instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament 
de l’expedient disciplinari. 
 
Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 
reparació per causes imputables a l’alumne o alumna o als seus pares o tutors, la 
persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar 
l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el 
procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el 
director o directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador 
corresponent. Des d’aquest moment es reprèn el còmput dels terminis i es poden 
adoptar mesures provisionals. 
 
Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 
accepti la mediació, les disculpes de l’implicat o el compromís de reparació ofert per 
aquest, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes 
alienes a la voluntat del causant, aquesta actitud ha de ser considerada com una 
circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 
 
El procés de mediació s’ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies des de la 
designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana 
Santa interrompen el còmput del termini. 
 
 

Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a 
la convivència en el centre. 
 
El règim disciplinari de l’alumnat pretén garantir el dret a l’educació, a la integritat física 
i a la dignitat personal de tot l’alumnat del centre. 
 
Quan es produeixi una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, 
correspon al director incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de 
la comunitat escolar, un expedient disciplinari a l'alumnat. 
 
 

Secció 1. Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 
 
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 
les conductes següents: 
 

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

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

 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials 

per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social els 
afectats s’han de considerar especialment greus. 
 
 

Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 
 

1. Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la 
reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes 
tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes. 
 

2. Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o 
complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al 
que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic, si són menys de 
tres mesos. 
 

3. Canvi de grup o classe de l'alumne, durant el període que es consideri oportú, 
fins i tot, mentre duri la seva escolaritat al centre. 
 

4. Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un 
període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització 
del corresponent curs acadèmic, si són menys de tres mesos. 
 

5. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta. 
 

 

Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 
 
 
Correspon a la direcció del centre, escoltada la comissió de convivència del consell 
escolar, imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre 
i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient. 
 
Quan la direcció del centre decideixi obrir un expedient disciplinari a un alumne 
n’informarà a la comissió de convivència del consell escolar. 
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Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne, i la seva família en els menors d’edat, reconeixen de manera 
immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i 
aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 
reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne i, 
en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
 
Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta 
d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot prendre mesures 
cautelars: 
 

1. Aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe 
per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, 
que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta 
suspensió pot comportar la no assistència al centre. 

 
2. Determinar que l’alumne haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en 

les activitats lectives amb el seu grup. 
 

3. 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. 

 
 

Secció 4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010) 
 
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, la comissió de convivència del 
consell escolar serà informada i podrà revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials o del 
consorci d’educació. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar 
periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions 
a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició. 
 
 
 

Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris (art 24.3 I 4 Decret 102/2010) 
 
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades 
a l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 
 

1. Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.  
 

2. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.  
 

3. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat 
i de la resta de l’alumnat. 
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4. L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de 

la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció 
de manera compartida. 

 
5. La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

 
6. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 
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 impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o 
social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 
 
 

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art 25 Decret 
102/2010) 
 
La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una 
docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. Si és possible aquest docent 
formarà part de la comissió de convivència del consell escolar. A l’expedient 
s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció 
així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de 
reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats 
per l’actuació que se sanciona. 
 
De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa a l’alumne afectat i, en el 
cas de menors de 18 anys, als pares o tutors legals. Sense perjudici de les altres 
actuacions d’instrucció que es considerin 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 puguin manifestar la 
seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin 
formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la 
realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini 
per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 
 
Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del 
dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es 
procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, 
la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han 
impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 
obligatòries, ha de garantir a l’alumne un lloc escolar en un altre centre. El Departament 
d’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui 
gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 
 
A l’annex 1 d’aquest document es pot trobar model de mesura correctora. 
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Capítol 4. Drets i Deures 
 
El conjunt de mesures per promoure la convivència i l’establiment de mesures 
correctores, tenen la finalitat de defensar el drets de tots els integrants de la comunitat 
educativa, així com de fer-los complir els seus deures. 
 
 

Secció 1. Drets i deures dels alumnes 
 
Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions d’aquelles 
que se’n derivin de l’edat. L’exercici dels drets implica el deure correlatiu de 
coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa. 
 
Correspon als òrgans de govern i al professorat del centre garantir el correcte exercici 
dels drets i deures i el compliment de les normes de convivència del centre, tot aplicant 
les mesures establertes en aquestes normes. 
 

Drets dels alumnes 
 

1. Dret a la formació. 
 
L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament 
integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament 
acceptats en la nostra societat. 

 
Per això l’escola posarà especial atenció en : 

 
a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici 

de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de 
convivència. 
 

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, 
la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte 
i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural. 
 

c) L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits 
socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, 
històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. 
 

d) L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de 
relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 
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e) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i 
cultural. 
 

f) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre 
els pobles. 
 

g) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de 
les capacitats físiques. 

 
2. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

 
a) L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i 

rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i 
procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de 
l'ensenyament. 
 

b) L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar 
aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què 
s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals 
de cada curs. 
 

c) L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final 
d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert.  

 
 
Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes 
següents: 

 
a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en 

relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a 
avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic 
corresponent. 

 
b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

 
3. Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

 
a) L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 

ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat 
en relació amb aquelles creences i conviccions. 

 
b) L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne és menor d'edat, te dret a rebre 

informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el 
caràcter propi del centre. 

 
c) L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les 

persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques. 
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4. Dret a la integritat i la dignitat personal. 
 

L'alumnat té els drets següents: 
 

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva 
dignitat personal. 

 
b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
 
c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 

higiene adequades. 
 
d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 

companys. 
 
e) Al fet que el centre guardi reserva sobre tota aquella informació de què 

disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens 
perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'administració 
educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i de 
l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles 
circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o 
qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 
protecció del menor. 

 
5. Dret de participació. 

 
a. L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre. Degut 

a l’edat dels alumnes de l’escola, aquests no tindran representació al 
consell escolar del centre.  

 

Deures dels alumnes 
 

1. Deure de respecte als altres. 
 

L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels 
membres de la comunitat escolar. 

 
2. Deure d'estudi. 

 
L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les 
seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb 
la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

 
Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

 
a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la  PGAC i 

respectar els horaris establerts. 
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b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves 
funcions docents. 
 

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i 
companyes en les activitats formatives. 

 
3. Deure de respectar les normes de convivència. 

 
El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic 
de l'alumnat, implica les obligacions següents: 

 
a) 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. 
 

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

 
c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la 

legislació vigent. 
 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com 
a part integrant de l'activitat escolar. 
 

e) Complir les NOFC. 
 

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del 
personal del centre, sens perjudici que els seus pares o tutors legals puguin 
impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d'acord amb el 
procediment que estableixin aquestes normes i la legislació vigent. 
 

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

 
h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 

l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 
 
 
 

Secció 2. Drets i deures del professorat 

Drets dels professorat 
 

1. Drets genèrics. 
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El professorat, en l’exercici de la funció pública docent, té els drets reconeguts 
segons la normativa vigent per la seva condició de docents. 

 
2. Dret a la llibertat de càtedra. 

 
El professorat, en el marc de la Constitució, té garantida la llibertat de càtedra. 

 
El seu exercici s’orientarà a la realització de les finalitats educatives, d’acord 
amb els principis legalment establerts. Ara bé, caldrà que respectin les línies 
generals de l’escola, recollides en el Projecte Educatiu de centre, així com 
aquestes normes. 

 
3. Dret de participació en la gestió i intervenció en el control. 

 
El professorat intervindrà en el control i gestió del centre a través dels òrgans de 
govern i coordinació. 

 
4. Tenen dret a presentar-se com a candidats als diferents òrgans de govern. 

 
5. Dret de reunió. 

 
En aquest centre es garanteix el dret de reunió del professorat. L’exercici 
d’aquest dret es facilitarà d’acord amb la legislació vigent i prenent en 
consideració el normal desenvolupament de les activitats docents. 

 
El procediment serà el següent. 

 
a) Petició a la direcció del centre, per part dels interessats, amb especificació 

del dia, hora, local i nombre de convocats, almenys amb un dia d’antelació. 
 

b) La denegació ha d’estar motivada i fonamentada en dades objectives. Contra 
la denegació es pot interposar recurs davant la directora dels Serveis 
Territorials  de Maresme- Vallès Oriental. 

 
6. Dret a l’ús de les instal·lacions i materials del centre. 

 
Els professorat té dret a utilitzar totes les instal·lacions, aparells i materials del 
centre, fent-se responsables del seu bon ús i conservació. 

 
7. Dret a ser respectats. 

 
El professorat té dret a ser respectats per la resta dels integrants de la comunitat 
educativa, en la seva integritat i dignitat tant física com humana. I ser respectat 
en l'exercici correcte de la seva professió. 

 
8. Dret a ser escoltats. 

 
Els professorat té dret a participar amb veu i vot en les diferents reunions que es 
realitzin i a presentar propostes o peticions segons les seves opinions. 
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9. Dret a aplicar mesures correctores. 

 
Tenen dret a aplicar les mesures correctives quan les circumstàncies ho 
requereixin, seguint el procediment establert en aquestes normes. 

 
10. Dret a convocar el pares dels alumnes. 

 
El professorat té dret a convocar els pares dels alumnes, individualment o 
col·lectivament per tractar assumptes relacionats amb la seva educació. 

 
 

Deures del professorat 
 

1. Deures genèrics 
 

Els professorat, en l’exercici de la funció pública té els deures establerts de 
manera genèrica als docents. 

 
Igualment, el reglament de règim disciplinari de la funció pública de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya és d’aplicació a la funció pública 
docent. 

 
2. Deures específics. 

 
a) El professorat ha de complir les obligacions inherents a la professió docent 

referits a l’atribució de tasques i responsabilitats contingudes en aquestes 
normes i en la programació anual de centre, que cada curs aprova el consell 
escolar. 

 
b) Han de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa i, 

especialment, els referents a la reserva en el tractament de la informació 
privada dels alumnes i les seves famílies. 

 
c) Igualment, el professorat té els deures específics relatius a l’horari, 

l’assistència i la formació permanent. 
 

 

Secció 3. Drets i deures de les famílies 
 

Drets de les famílies 
 

1. Dret genèric en representació i interès dels fills. 
 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

46 
 

Es reconeix als pares un dret genèric d’intervenció en la vida escolar en representació i 
interès dels seus fills, en aquest sentit poden instar molts dels drets de l’alumnat en 
representació seva. 
 

2. Dret genèric d’informació. 
 
Es reconeix als pares un dret genèric d’informació sobre l’organització i funcionament 
del centre, el seu projecte educatiu, de les activitats escolars, complementàries i 
extraescolars, dels serveis escolars i, específicament, sobre els aspectes educatius i 
avaluatius del procés d’ensenyament aprenentatge dels propis fills. 
 

3. Dret a una educació pels seus fills. 
 
Els pares tenen dret a que els seus fills rebin una educació d’acord amb les finalitats 
establertes en la constitució i les lleis educatives vigents. L’educació que els oferirà el 
centre respondrà a les línies establertes en el seu projecte educatiu. 
 

4. Dret de participació en la gestió i intervenció en el control. 
 
Els pares tenen dret a escollir els seus representants en els òrgans de govern del 
centre i intervenir d’aquesta manera en la seva gestió i control. 
 

5. Dret de reunió. 
 
Els pares tenen dret a reunir-se. L’exercici d’aquest dret es facilitarà d’acord amb la 
legislació vigent i prenent en consideració el normal desenvolupament de les activitats 
docents. 
 
El procediment serà el següent: 
 

a) Petició a la direcció del centre, per part dels interessats, amb especificació 
del motiu,dia, hora, local i nombre de convocats, almenys amb un dia 
d’antelació. 

 
b) La denegació ha d’estar motivada i fonamentada en dades objectives. Contra 

la denegació es pot interposar recurs davant el Gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

 
6. Dret d’associació. 

 
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit educatiu i, en 
conseqüència, poden associar-se constituint associacions de pares. 
 
Les associacions de pares i mares tindran les següents finalitats: 
 

a) Assistir als pares en el que calgui en relació a l’educació dels seus fills. 
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b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i amb el consell escolar, a 
través del seu representant, en l’elaboració de les directrius per a la 
programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 

 
c) Promoure la participació dels pares en la gestió del centre. 

 
d) Gestionar les activitats extraescolars. 

 
Les associacions de pares estan regulades pel seu propi estatut i tenen com a 
referència normativa el Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854 de 
19/06/1987). 
 
Les associacions de pares poden promoure federacions i confederacions d’acord amb 
la normativa vigent. 
 
L’AMPA podrà utilitzar els locals de l’escola per a les activitats que li són pròpies prèvia 
sol·licitud a la direcció del centre, o a l’Ajuntament si s’escau, sempre que no es 
destorbi el normal desenvolupament de l’activitat escolar. 
 
L’AMPA podrà utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió d’informació pròpia, en 
aquest sentit el centre li reservarà un espai en els taulers d’anuncis. Així mateix , podrà 
utilitzar els mitjans de reprografia. 
 
L’AMPA es coordinarà sistemàticament amb l’equip directiu. El dia, hora i periodicitat 
s’establiran a l’inici de cada curs escolar per ambdues parts. 
 
 

Deures de les famílies 
 

1. Deure genèric de respecte. 
 
Els pares tenen el deure genèric de respectar els drets i les llibertats del altres 
membres de la comunitat educativa. 
 

2. Deure de respecte a les normes del centre. 
 
Els pares tenen el deure de respectar les normes del centre contingudes en el present 
document, així com altres normes de rang superior que resultin de l’aplicació en cada 
cas concret. 
 
Així mateix acceptaran les decisions del consell escolar del centre, en les 
que han participat els seus representants. 
 

3. Deure de respecte i acceptació del PEC. 
 
Els pares respectaran i faran seva la línia d’escola, definida en el projecte educatiu del 
centre. 
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4. Deure de responsabilitat envers els seus propis fills. 
 
Els pares tenen un deure de responsabilitat envers els seus propis fills, en tant que 
alumnes del centre, en aquest sentit: 
 

a) Col·laboraran amb el centre per a la bona marxa de l’educació dels propis 
fills i assumiran les responsabilitats que els pertoquen, fent créixer en els 
seus fills actituds favorables i de respecte envers l’escola, els companys i la 
societat. 

 
b) Garantiran el dret a l’escolaritat dels seus fills. Els pares són els primers 

responsables de vetllar per la seva assistència i puntualitat. Per comunicar 
l’absència seguiran el procediment establert en aquest reglament. 

 
c) Recolliran els seus fill amb puntualitat de les activitats escolars, 

complementàries i extraescolars. 
 

d) Informaran immediatament al centre si els seus fills pateixen una malaltia 
contagiosa i no permetran que torni a l’escola fins que tingui l’alta mèdica. 
Actuaran de la mateixa manera en cas de paràsits. 

 
e) Tindran cura de la higiene personal dels seus fills. 

 
f) Acudiran a totes les reunions a que siguin convocats, tant pels mestres com 

per la direcció o el consell escolar. En cas de no poder fer-ho ho 
comunicaran amb antelació i concertaran una altra cita. 

 
g) Procuraran als seus fills un ambient adequat per a la realització de les 

tasques escolars i l’estudi. 
 

h) Revisaran l’agenda escolar dels seus fills per ajudar-los a organitzar-se i 
controlar la realització de tasques, estudi i notes del professorat. 

 
i) Facilitaran els mitjans necessaris per a que els seus fills puguin participar 

plenament de les activitats escolars i complementàries, sol·licitant si ho 
consideren convenient els ajuts necessaris. 

 
 

Secció 4. Drets i deures del personal d’administració i serveis. 
 
 

Drets del PAS i altres serveis 
 
El personal d’administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva 
pròpia normativa laboral. 
 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

49 
 

Intervindrà en la gestió i control del centre a través del seu representant en el consell 
escolar. 
 
El personal d’administració i serveis té dret a ser respectat per la resta dels integrants 
de la comunitat educativa, en la seva integritat i dignitat tant física com humana. I ser 
respectat en l'exercici correcte de la seva professió. 
 

Deures del PAS i altres serveis 
 

1. Tenen el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels altres membres de 
la comunitat educativa. 

 
2. Tenen el deure de reserva de la informació a que tingui accés per raó del seu 

càrrec. 
 

3. Tenen el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest 
document, així com altres normes de rang superior que resultin de l’aplicació de 
cada cas concret. 

 
4. Tenen les obligacions inherents al compliment de les funcions que té 

assignades. 
 
 

Capítol 5. Espais comuns 
 
Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud responsable quan 
utilitzem els espais comuns. Per això tindrem en compte les següents normes generals 
dels espais comuns: 
 

• Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits. 
 

• Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si són 
escolars com extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en perfectes 
condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre grup de l’escola. 

 
• En el cas de produir-se danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic 

dels espais comuns, caldrà donar part als responsables de l’espai corresponent, 
i als òrgans de govern per tal que es determinin les mesures oportunes. 

 

Lavabos 
 

• Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, exceptuant els 
alumnes més petits. 
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• Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra, no 
malgastar paper i deixar la pica neta quan s’hi vagi a netejar material de pintura, 
manualitats... 

 
• No quedar-s’hi a jugar i parlar. 

 

El pati 
 

El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a tal serà tutelat i 
sota la responsabilitat dels mestres que els correspongui segons el torn establert en la 
PAC. 
 
Normes: 
 

1. No es faran  jocs violents o que puguin significar un perill pels altres companys. 
 

2. Mantenir-lo net, per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres i es faran 
torns de neteja de patis. 

 
3. A l’hora del pati el senyal de la música ha d’ésser atès amb promptitud per 

alumnes i professors, que es dirigiran al lloc assignat. 
 

4. No es poden portar joguines. 
 

5. No s’utilitzaran pilotes de cuiro. 
 

La biblioteca 
 
És l’espai específic que conté els llibres per a l’ús dels alumnes del centre. 
 
El responsable de la biblioteca serà el/la coordinador/a de biblioteca, que dirigirà el 
funcionament, gestionarà l’equipament, i tindrà cura de l’organització, classificació i 
conservació dels llibres i altre material gràfic. 
 
El/la coordinador/a de la biblioteca realitzarà anualment una previsió d’ús d’aquest 
espai, establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries que 
quedin lliures que garanteixi la utilització i el compliment dels horaris fixos, i un control 
quantitatiu i qualitatiu d’aquesta. Igualment farà una valoració del seu ús i funcionament 
al llarg del curs per tal d’ integrar-la a la memòria anual. 
 

Aula d’informàtica 
 
És l’espai docent específic per l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i la 
comunicació. El/la responsable d’aquesta aula és el/la coordinador/a d’informàtica del 
centre que, gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l’inventari. 
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Es realitzarà anualment una previsió d’ús d’aquest espai, establirà un sistema de 
reserva amb antelació de les franges horàries concretes d’utilització i un control 
quantitatiu i qualitatiu d’aquesta. Igualment farà la valoració del seu ús i funcionament 
durant el curs per integrar-la a la memòria anual. 
 
Els alumnes sempre estaran acompanyats a l’aula pel mestre/a. 
 
Els usuaris tindran cura d’obrir i tancar els ordinadors correctament i recollir l’aula al 
finalitzar l’activitat. El primer grup usuari del dia els engegarà, l’últim grup els tancarà. 
 
Hi ha un full de suggeriments i problemes a disposició de l’usuari per anotar qualsevol 
incidència. 
 

L’aula de psicomotricitat,  el gimnàs i pistes esportives 
 
L’aula de psicomotricitat és l’espai docent específic per l’educació física dels grups de 
parvulari, i un espai per a certes activitats que requereixen aquest espai. També és 
utilitzat pel servei de menjador com a dormitori per als nens i nenes de P3. 
 
Els alumnes de primària realitzaran les classes d’educació física en les pistes 
esportives del pati o al gimnàs. Els responsables dels material d’aquesta activitat són 
els professors d’educació física, que gestionaran el seu equipament i tindran cura de 
l’inventari especialitzat. Els dies de pluja les activitats es faran al gimnàs. 
 
En el cas d’utilització de materials de d’educació física i vestuaris, es realitzarà sempre 
sota la supervisió i/o vigilància d’un mestre. 
 

Aula d’anglès 
 
És l’espai docent específic per l’aprenentatge d’idiomes. Es destinarà principalment per 
a l’atenció de l’alumnat en mig grup. 
 
Els responsables d’aquest espai seran els especialistes en llengua estrangera, que 
gestionaran el seu equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 
 
Es realitzarà una previsió d’ús d’aquest espai i respectaran els horaris establerts en la 
PAC. A final de curs faran una valoració del seu ús i funcionament per tal d’integrar-la a 
la memòria anual 
 

Aula de música 
 
És l’espai docent específic per l’ús i aprenentatge d’aquesta àrea. 
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El/la responsable d’aquesta àrea és la especialista de música del centre, que 
gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat. 
 

Espais del professorat 
 
El centre disposa d’una sala de mestres i 4 despatxos de tutoria. Aquests espais es 
destinen a treball de coordinació del professorat, sessions dels òrgans col·legiats de 
govern, tasques individuals del professorat pròpies de la tutoria o l’especialitat. 
 

Espais per a la gestió 
 
El centre disposa dels següents espais que es destinen als usos propis de la gestió: 
despatx de direcció, secretaria de centre i secretaria de l’AMPA. 
 
 

TÍTOL VI. PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA 
 
 

Capítol 1. Qüestions generals 
 
Tal i com s’exposa a l’Article 19 de la Llei d’Educació de Catalunya, la comunitat 
educativa del centre està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal 
docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés 
d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre i la 
representació municipal. 
 
En aquest sentit cal afavorir que la comunicació i, en general, la relació família – escola 
sigui àgil i fluïda i es contemplin els mitjans organitzatius necessaris per a que així 
sigui. 
 
 

Capítol 2. Informació a les famílies 
 
L’Article 25 de la LEC especifica que les famílies o els tutors legals dels alumnes 
matriculats a l’escola tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa dels seus 
fills, a més de rebre informació sobre: 
 

• El projecte educatiu. 
 
• El caràcter propi del centre. 

 
• Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 
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• La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a 

les famílies. 
 

• Les NOFC. 
 

• Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis 
que s'ofereixen, l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta 
d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

 
• La PGAC. 

 
• Les beques i els ajuts. 

 
• Els criteris d’avaluació. 

 
Per tal de fer arribar aquestes informacions l’escola utilitza diferents vies de 
comunicació amb les famílies i/o representants legals: 
 

• Reunió d’aula (es celebra a principi de curs). 
 

• Entrevistes (mínim una per curs). 
 

• Informes (a Educació Infantil es donen dos informes anuals, un al febrer i un 
altre al juny, i a Educació primària se’n donen tres coincidint amb el final de cada 
trimestre). 

 
• Reunions de final de curs els pares que ho demanin. 

 
• L’espai web (es va actualitzant a mesura que avança el curs escolar). 

 
• Notes informatives. 

 
 

Secció 1. Reunions individuals 
 
La informació a les famílies en relació al desenvolupament del procés d’ensenyament 
aprenentatge dels seus fills o d’altres aspectes que es cregui necessari parlar o 
comunicar es farà mitjançant una reunió família-tutor. 
 
Es realitzarà, com a mínim, una entrevista amb el tutor al llarg del curs, preferentment 
al llarg del primer i segon trimestres.  
 
Aquestes reunions es poden sol·licitar per ambdues parts: 
 
• Els tutors o tutores d’EI, mitjançant una convocatòria escrita o oralment en el moment 
de la recollida de l’alumne. 
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• De 1r a 6è, mitjançant convocatòria escrita o a través de l’agenda escolar. 
 
• Les famílies poden demanar l’entrevista amb el tutor o tutora mitjançant l’agenda de 
l’alumne. 
 
Les famílies que vulguin una entrevista amb un especialista informaran prèviament al 
tutor i, en cas necessari, es veurà la conveniència de fer-la conjuntament. 
 
Les reunions amb les famílies es duran a terme el dia i l’hora fixats a la PGAC. 
 
Atendre a les famílies fora d’aquest horari es considerarà una excepció i dependrà de la 
disponibilitat del tutor per a la seva realització. 
 
Mai s’atendrà a un pare o mare a les hores d’entrada, quan el mestre hagi d’estar fent 
classe amb un grup d’alumnes. Si el tema és urgent se l’adreçarà a direcció per ser 
atès per un membre de l’equip directiu. 
 
Els encàrrecs es lliuraran per escrit en una nota o a través de l’agenda. 
 
Davant un problema o incident, les famílies sempre hauran de seguir el següent 
procediment: 
 
1. Entrevista amb el tutor o/i especialista. 

 
2. Entrevista amb el coordinador de cicle, o amb l’equip de cicle, si és considera adient. 
 
3. Entrevista amb la direcció del centre. 
 
 

Secció 2. Reunions generals 
 
Com a norma general, es realitzarà una reunió general de nivell a l’inici de curs, com a 
molt tard les dues primeres setmanes d’octubre. 
 
Les dates d’aquestes reunions es fixaran a l’inici de curs i constaran a la PGAC. 
 
A aquestes reunions hi assistiran els mestres tutors i especialistes d’aquell nivell. Hi 
assistirà també un representant de l’AMPA per donar informació sobre l’associació i les 
seves activitats i serveis. 
 
Els contingut d’aquestes reunions serà, a manera orientativa: 
 

• Presentació de l ‘equip de Mestres. 
 

• Horaris i agrupacions. 
 

• Aspectes psicopedagògics. 
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• NOFC. 

 
• Criteris d’avaluació. 

 
• Activitats complementàries. 

 

Secció 3. Reunions, assemblees i activitats extraordinàries 
 
Cap membre de la comunitat educativa podrà convocar una reunió o assemblea, o 
realitzar una altra activitat al centre, sense sol·licitar prèviament l’autorització a la 
direcció. 
 
La direcció del centre podrà autoritzar la convocatòria de reunions, assemblees 
generals o parcials i la realització d’activitats especials a demanda dels diferents 
sectors de la comunitat educativa, si es donen les condicions necessàries: 
 

• Es presenta amb antelació una demanda raonada i que és d’interès general per 
a la comunitat educativa o per a un sector de la mateixa. 

 
• La reunió o assemblea té: una convocatòria, un ordre del dia clar i transparent, 

uns responsables de la mateixa. 
 

• Els sol·licitants es fan responsables dels espais i materials utilitzats i del 
compliment de la normativa del centre. 

 
• S’accepta que la direcció delegui un representant del centre o de l’AMPA, si ho 

considera necessari, per a què assisteixin a la mateixa. 
 

• Si es tracta d’una activitat aquesta ha d’estar motivada per una col·laboració 
pactada prèviament amb el centre. 

 
• En el cas d’una activitat de les famílies de caràcter extraescolar, aquesta haurà 

d’estar aprovada pel consell escolar. 
 
Si la reunió, assemblea o activitat és autoritzada la direcció determinarà l’espai més 
adient per a la seva realització. Si és denegada, la direcció exposarà els motius. Els 
responsables de la demanda poden presentar recurs per escrit a la direcció i a la 
inspecció educativa, si s’escau. 
 
 

Secció 4. Informacions escrites i informes 
 
Tots els documents que surtin del centre (convocatòria a reunions, informacions de 
sortides, informacions de festes, demandes de col·laboració, etc.) han de tenir la 
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capçalera oficial del centre o del AMPA i el nom de qui la fa (nivell, cicle, claustre, equip 
directiu, AMPA...). 
 
Tots els documents que surten del centre cap a les famílies o cap a altres persones o 
entitats s’han d’haver consensuat en cicle i, si escau segons el contingut o a qui vagin 
dirigits, amb l’ equip directiu. Cal deixar còpia al despatx. 
 
Pel que fa als informes educatius, es lliuraran : 
 

• A educació infantil: dos informes, un al començament del més de febrer i l’altre al 
més de juny. 
 

• A educació primària: tres informes, un per trimestre. 
 
Les dates de lliurament constaran a la PGAC. 
 
En el cas de les famílies en que pare i mare no convisquin junts, les notificacions, 
informacions i informes es lliuraran a qui tingui atribuïda la guarda i custodia. L’altra 
persona haurà de notificar a la secretaria del centre que vol rebre les informacions i els 
informes. 
 

Secció 5. Altres mitjans d’informació 
 
El tauler de suro situat al vestíbul es dedicarà a penjar informacions d’interès per a les 
famílies: convocatòries d’ajuts, llistes de preinscripció i matriculació, informació 
d’activitats del barri o d’altres entitats que puguin resultar d’interès per a les famílies... 
 
L’escola té una pàgina web amb informació del centre: dades bàsiques, situació, ideari, 
documents per a les famílies, documents de centre, informacions puntuals d’ajuts, 
activitats, dates d’interès...L’equip directiu i la comissió d’informàtica serà el 
responsable de mantenir la web actualitzada. 
 
Des de la pàgina principal s’enllaçarà amb el blog del dia a dia dels cicles o cursos. La 
gestió del mateix serà responsabilitat dels equips de cicle. En ell es penjaran 
fotografies, activitats i articles relacionats amb la vida de l’escola. 
 
Així mateix des de la pàgina s’enllaçarà amb el blog de l’AMPA que facilitarà informació 
sobre l’associació i les seves activitats. 
 
L’escola compta amb una adreça de correu electrònica. En la mida en que les famílies 
s’habituïn a utilitzar aquests medis, s’anirà passant de la informació escrita a la 
informació electrònica, per fer la comunicació més àgil i contribuir a l’estalvi econòmic. 
 
 

Capítol 3. Associacions de famílies d’alumnes (AMPA) 
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Tal com estableix la Llei d’Educació, en el seu article 26, les mares i els pares dels 
alumnes matriculats en un centre poden constituir associacions (AMPA), que es 
regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes reguladores del 
dret d’associació, per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de 
desplegament i pels estatuts propis de l’associació. 
 
L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre. 
 
Els òrgans de direcció de l’AMPA són la Junta, formada per un/a president/a, un/a 
secretari/a i un/a tresorer/a, i l’assemblea de pares i mares on poden participar tots els 
membres de l’associació. 
 
La finalitat principal de l’AMPA és facilitar la participació de les mares i pares en les 
activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels 
centres i facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu. 
 
L’AMPA també podrà col·laborar en el manteniment de les instal·lacions i amb 
aportacions per l’adquisició de diferents material, en la mida de les seves possibilitats. 
 
Així mateix, l’AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre 
educatiu, en l'educació dels infants, tot fomentant la comunicació i la participació de les 
famílies. 
 
A totes les festes que tinguin un suport organitzatiu i/o econòmic de l’AMPA i que 
tinguin lloc en l’espai i l’horari escolar, podran assistir-hi tots els alumnes matriculats al 
centre. 
 
L’AMPA designarà un representant al consell escolar del centre. 
 

Reunions entre l’AMPA i l’Escola 
 
Aquestes trobades han de servir per estrènyer els llaços de comunicació entre l’escola i 
la junta de l’AMPA. 
 
Al llarg del curs, l’ equip directiu es reunirà periòdicament, amb el/la representat de la 
Junta de l’AMPA, al menys un cop al mes, o quan es requereixi. 
 
La funció principal és que es pugui intercanviar informació, valorar actuacions conjuntes 
i recollir suggeriments. Aquestes trobades també han de servir per compartir punts de 
vista, debatre aspectes rellevants de la vida del centre i consensuar actuacions 
conjuntes. 

 

Capítol 4. Altres òrgans i procediments de participació 
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Secció 1. Els pares i mares delegats d’aula 
 
Els pares i mares delegats d’aula són les persones que representen al conjunt de pares 
i mares d’un grup classe. Han de ser un referent clar i directe, així com un canal de 
comunicació actiu i àgil, entre els pares i mares del grup classe i l’escola. 
 
La finalitat d’aquesta figura és guanyar proximitat entre els pares i l’escola per poder 
treballar junts en el desenvolupament dels projectes de centre i en la millora del 
funcionament i organització generals. 
 
Elecció dels delegats d’aula: 
 
Qualsevol pare o mare d’un determinat grup pot presentar-se com a voluntari per ser 
delegat/da d’aula. 
 
Els pares i mares delegats d’aula seran escollits, per consens, a l’inici de cada curs 
entre els pares i mares de cada grup que s’hagin presentat voluntaris. 
 
Cada curs tindrà com a mínim dos delegats o delegades d’aula. 
 
Funcions dels delegats d’aula: 
 
• Facilitar la comunicació entre pares i mares, l’escola i l’AMPA. 

 
• Afavorir la participació de les famílies en la vida escolar. 
 
• Potenciar la implicació de les famílies en els projectes de l’escola i de l’AMPA. 
 
• Fer de portaveus. Representar als pares del curs davant el mestre, la junta de l’AMPA 
i l’ equip directiu, fent-los arribar les iniciatives, els suggeriments, les opinions, les 
demandes, etc. en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals sinó que 
sorgeixin d’una majoria significativa del grup. 
 
• Actuar com a informador, transmetent a la resta de pares i mares informacions, 
propostes, temes a debatre, ... derivats des de l’equip de mestres, des de l’AMPA o des 
de l’ equip directiu. 
 
• Fer de coordinador entre les famílies del curs, fomentant la comunicació i el 
desplegament d’iniciatives. 
 
• Col·laborar en la preparació i desenvolupament de diferents activitats i projectes de 
centre, tant a nivell personal com vehiculant la col·laboració d’altres pares i mares del 
grup. 
 
• Aconseguir una llista de contactes (nom, telèfon, e-mail...) per fer efectiu el flux 
d’informació. Aquesta llista la proporcionarà el centre a principi de curs, prèvia 
autorització de les famílies. 
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• Mantenir contacte i coordinació amb els tutors/es per col·laborar en diferents 
activitats i propostes que es realitzen al llarg del curs escolar. 
 
 

Capítol 5. Carta de compromís educatiu 
 
La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la 
implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en 
l’educació d’infants. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es pretén 
potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència i respecte que 
faciliti les activitats educatives. 
 
La revisió o l’actualització correspondrà a l’equip directiu i serà aprovada pel consell 
escolar del centre. 
 
Totes les famílies signaran la carta de compromís educatiu en el moment de la 
matriculació al centre i, si s’escau, en el moment en que aquesta canviï per una revisió 
o actualització. 
 
Quan una família incompleixi els acords signats serà citada per parlar del tema i 
intentar solucionar el problema. Així mateix, si una família creu que l’escola incompleix 
algun compromís demanarà una entrevista amb la direcció per parlar-ne. 
 
A l’annex 2 d’aquest document es pot trobar el document carta de compromís educatiu. 
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Capítol 6. Acollida a les famílies de nova incorporació 
 
 
Previ a la matriculació se’ls informarà de tota la documentació que necessiten per 
formalitzar la matrícula i se’ls donarà dia i hora per fer-la. 
 
En el cas de famílies nouvingudes, es valorarà si és necessari contactar amb un 
traductor o una altra família del centre que en pugui fer les funcions. 
 
 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
 

Capítol 1. Aspectes generals 
 

Secció 1. Quota única. Reutilització de llibres de text, material i sortides. 

 
En els ensenyaments obligatoris, el Departament d’Educació fomenta la reutilització de 
llibres de text i material curricular a través de l’atorgament de subvencions als centres 
educatius sostinguts amb fons públics per al foment de la reutilització de llibres de text i 
material curricular (Ordre EDU/85/2009, d’11 de març, programa E de la línia de 
subvencions adreçades als centres educatius, publicada al DOGC núm. 5336, 
d’11.3.2009). 
 
Històric: 
 
A partir de l’any 2005-2006 es va començar a formar part del projecte de reutilització de 
llibres de text i material curricular. Es va acordar, al consell escolar de centre del 6 
d’abril de 2006 cobrar una quota única de 210 € per alumne de P-3 a 6è, incloent 
sortides, material socialitzat, llibres i quota AMPA. 
 
S’havia de pagar en dos terminis, el primer en el mes de juny i el segon el mes de 
setembre. En aquell moment no estaven incloses les colònies.  
 
Les famílies amb problemes econòmics s’havien de posar en contacte amb l’escola i 
arribar a un pacte de pagament amb les quantitats que poguessin arribar. 
 
Mentrestant, el centre, a través de la Comissió Social, col·laboraria amb les famílies en 
la cerca d’ajuts: ajuts de llibres de la Generalitat, ajuts de l’Ajuntament... 
 
El curs 2008-2009, en el consell escolar del 14 d’octubre, es va acordar incloure les 
colònies de sisè dins del conveni sense pujar la quantia de la quota. 
 
Al consell escolar del 2 de juny del 2009, es va incidir també en la necessitat de 
garantir el cobrament. Es va acordar que durant el mes de setembre de 2009 només es 
donaran els llibres i el material als que ho tinguin tot pagat i a finals de setembre es 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

61 
 

mirarà quines són les famílies que ho tinguin pendent. Si cal, es faria un Consell per 
parlar de les mesures que es prendrien en aquests casos. 
 
Partides desglossades: Durant aquests cursos, i fins la propera revisió del consell 
escolar, les partides desglossades són les següents: 
 
Llibres i material escolar:  135€ 
Sortides: 60€ 
AMPA: 15€ 
Total: 210€ 
 
El percentatge de cada partida i l’import final podran variar segons el que acordi el 
consell escolar al final de curs. 
 
A  la fi del curs  2010-11 es va decidir al consell escolar que la quota pujaria degut a 
l’increment dels preus en general, passant a ser de 250€, amb les partides 
desglossades de la següent manera: 
 
Llibres i material escolar:  168€ 
Sortides i colònies: 67€ 
AMPA: 15€ 
Total: 250€ 
 
Cada fi de curs s’aprova l’actualització de la quota al Consell Escolar.  
 
Al finalitzar el curs 2015-16, va haver un canvi d’AMPA i la gestió de l’economia de la 
quota única va passar de l’AMPA a l’escola.  
 
 
Famílies que no s’acullen a la quota única:  
 
A final de curs, les famílies que no vulguin acollir-se a la quota única presentaran per 
escrit una sol·licitud a la Presidenta del Consell Escolar. Se’ls hi donarà la llista de 
llibres, la llista de material i el preu aproximat de les sortides (tenint en compte el cost 
de les sortides del curs anterior). 
 
Abans de començament del curs, les famílies han de pagar l’import total de la quota. Si 
existeix algun problema econòmic, s’arribarà a un pacte entre la família i la comissió de 
quota única. 
 
Famílies que incompleixen els acords: 
 
Si al final de curs no s’ha cobrat l’import de la quota única, la família no podrà acollir-se 
a aquest sistema de pagament el curs següent i se’ls hi donarà la llista de llibres, la 
llista de material i el preu aproximat de les sortides (tenint en compte el cost de les 
sortides del curs anterior). 
 

Secció 2. Horaris del centre 
 
 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

62 
 

Horari lectiu: de 9h a 12.30h i de 15h a 16.30h 
 
Horari d’acollida matinal: de 8h a 9h 
 
Horari de Menjador: de 12.30h a 15h 
 
Horari d’activitats extraescolars: de 16.30h a 17’30h 
 
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 centre escolar i 10 minuts més tard es tancaran. 
 
 

Secció 3. Entrades i sortides del centre 
 
EI: 
 
Els alumnes de P4 i P5 entraran a l’edifici de parvulari sense fer fileres. Pujaran les 
escales a mida que vagin arribant. Les tutores els esperaran a la porta de la classe. Al 
porxo estarà la mestra de suport per rebre’ls i per atendre als pares si fos necessari. 

Els alumnes de P3 són recollits pels pares o persones autoritzades dins de l’escola des 
de principi de curs. El tercer trimestre, com a molt tard, els alumnes passaran a ser 
recollits per les famílies a la porta de la rampa a l’igual que la resta del cicle. L’entrada 
dels pares de P3 es produirà a les 12.25 hores i a les 16.25 hores. 
 
La sortida de la resta d’alumnes del cicle es farà a les 12.25 hores i a les 16.25 hores 
per la porta de la rampa (la que dona a la Rambla Nova). Cal que no es produeixin 
endarreriments per tal d’evitar aglomeracions amb CI. 
 
Els alumnes d’EI sortiran en les files i seran entregats en mà a les persones que 
consten en l’autorització que signaran els pares o tutors dels alumnes. En cas de que la 
persona que vingui a buscar l’alumne no estigui autoritzada caldrà telefonar a la família 
per tal d’autoritzar l’entrega a la persona que ha vingut a buscar-lo.  
 
Serà el tutor o última persona que tingui classe amb els alumnes abans de la sortida, 
qui els entregui a les famílies. En tot cas, caldrà la coordinació entre aquest especialista 
i el tutor per tal d’organitzar-se adequadament i comunicar les decisions preses a 
l’equip directiu. 
 
Caldrà que les famílies signin una autorització específica en aquells casos en que 
siguin germans escolaritzats al centre els que s’encarreguin de la recollida dels 
germans més petits. 
 
Els tutors seran els encarregats de la custòdia de les diferents autoritzacions durant el 
curs. 
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Si es produeix un retard en la recollida dels alumnes caldrà que el mestre encarregat 
d’entregar-los faci la custodia de l’alumne i es posi en contacte amb la família per tal 
d’aclarir la situació. Sempre hi haurà algú de l’equip directiu fins que se solucioni el 
problema. En cap cas es pot deixar sol cap alumne. Cal que els tutors i el nen custodiat 
vagin al despatx (o si més no avisin a l’ equip directiu). 
 
Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb els pares o amb els 
tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona de l'escola que 
fins aquell moment hagi estat a càrrec de l'alumne comunicarà telefònicament la 
situació als mossos d’esquadra i hi acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona a càrrec es posarà en contacte amb 
la policia municipal que gestionarà la diligència oportuna. 
 
La reiteració freqüent d'aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que 
comporti una manca d'assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li 
correspongui, es tractarà de manera similar als supòsits d'absentisme. En darrer terme, 
el director del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. 
Davant qualsevol problema amb famílies amb custòdia compartida degut a separació 
dels pares, es portarà a l’alumne al despatx i des d’allà es farà l’entrega al familiar que 
li pertoqui. 
 
 
CI: 
 
La sortida dels alumnes del cicle es farà a les 12.30 hores i a les 16.30 hores per la 
porta de la rampa (la que dona a la Rambla Nova). Cal no fer-ho abans per tal d’evitar 
aglomeracions amb EI. 
 
Els alumnes de CI sortiran en les files i seran entregats en mà a les persones que 
consten en l’autorització que signaran els pares o tutors dels alumnes. En cas de que la 
persona que vingui a buscar l’alumne no estigui autoritzada caldrà telefonar a la família 
per tal d’autoritzar l’entrega a la persona que ha vingut a buscar-lo.  
 
Serà el tutor o última persona que tingui classe amb els alumnes abans de la sortida, 
qui els entregui a les famílies. En tot cas, caldrà la coordinació entre aquest especialista 
i el tutor per tal d’organitzar-se adequadament. En tot cas, caldrà la coordinació entre 
aquest especialista i el tutor per tal d’organitzar-se adequadament i comunicar les 
decisions preses a l’equip directiu. 
 
Els tutors seran els encarregats de la custòdia de les diferents autoritzacions durant el 
curs. 
 
Si es produeix un retard en la recollida dels alumnes caldrà que el mestre encarregat 
d’entregar-los faci la custodia de l’alumne i es posi en contacte amb la família per tal 
d’aclarir la situació. Sempre hi haurà algú de l’equip directiu fins que se solucioni el 
problema. En cap cas es pot deixar sol cap alumne. Cal que els tutors i el nen custodiat 
vagin al despatx (o si més no avisin a l’equip directiu. 
 
Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb els pares o amb els 
tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona de l'escola que 
fins aquell moment hagi estat a càrrec de l'alumne comunicarà telefònicament la 
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situació als mossos d’esquadra i hi acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona a càrrec es posarà en contacte amb 
la policia municipal o mossos d’esquadra, que gestionaran la diligència oportuna. 
 
La reiteració freqüent d'aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que 
comporti una manca d'assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li 
correspongui, es tractarà de manera similar als supòsits d'absentisme. En darrer terme, 
el director del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. 
 
Davant qualsevol problema amb famílies amb custòdia compartida degut a separació 
dels pares, es portarà a l’alumne al despatx i des d’allà es farà l’entrega al familiar que 
li pertoqui.  
 
CM i CS: 
 
Els alumnes de CM i CS podran sortir sols de l’escola sempre i quan hagin presentat 
l’autorització corresponent signada pels tutors legals de l’alumne. Aquells alumnes que 
no puguin marxar sols caldrà que tinguin una autorització de recollida per tal de 
preveure quines persones poden venir a buscar-los. Caldrà que el tutor acompanyi 
aquells alumnes als que venen a buscar les famílies de la mateixa manera en que es fa 
a EI i CI. Cap alumne pot marxar sol sense l’autorització de la seva família. 
 
Els alumnes de CM i CS sortiran a les 12.30 hores i a les 16.30 hores per la porta gran 
(la del carrer Granada) per tal de no interrompre l’entrega d’alumnes d’EI i CI. Cal que 
els mestres i famílies facin difusió d’aquesta normativa per tal de no col·lapsar la sortida 
dels petits.  
 
Els germans grans que recullin els petits poden fer-ho sempre i quan presentin una 
autorització signada pels seus tutors legals. 
 
Els tutors seran els encarregats de la custòdia de les diferents autoritzacions durant el 
curs. 
 
Si es produeix un retard en la recollida dels alumnes caldrà que el mestre encarregat 
d’entregar-los el que faci la custodia de l’alumne i es posi en contacte amb la família 
per tal d’aclarir la situació. Sempre hi haurà algú de l’equip directiu fins que se solucioni 
el problema. En cap cas es pot deixar sol cap alumne.  
 
Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb els pares o amb els 
tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona de l'escola que 
fins aquell moment hagi estat a càrrec de l'alumne comunicarà telefònicament la 
situació als mossos d’esquadra i hi acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona a càrrec es posarà en contacte amb 
la comissaria dels mossos d'esquadra corresponent, que gestionarà la diligència 
oportuna. 
 
La reiteració freqüent d'aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que 
comporti una manca d'assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li 
correspongui, es tractarà de manera similar als supòsits d'absentisme. En darrer terme, 
el director del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. 
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Davant qualsevol problema amb famílies amb custòdia compartida degut a separació 
dels pares, es portarà a l’alumne al despatx i des d’allà es farà l’entrega al familiar que 
li pertoqui.  
 
 

Secció 4. Visites de les famílies 
 
Els familiars no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats 
educatives en horari escolar. Les visites dels pares o tutors han d’estar concertades 
amb antelació amb el professorat. Els horaris d’atenció als pares es lliurarà a les 
famílies a inici de curs juntament amb altres informacions de funcionament. 
 

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars 
 
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 
supervisa l’AMPA i que es fan fora de l’hora lectiu. S’aprovaran dins el PGAC per 
consell escolar. 
 

Sortides i colònies 
 
Les sortides i colònies són activitats complementàries dels temes treballats a classe i, a 
més, ajuden a afavorir la relació del grup. Formen part del currículum pedagògic i és 
recomanable que hi assisteixin tots els nens i nenes. 
 
Totes les sortides i colònies han d’estar aprovades pel consell escolar i han de constar 
a la PGAC. La comissió permanent del consell escolar té la potestat d’autoritzar i 
aprovar el canvi de data d’una sortida ja inclosa al pla anual. El director del centre pot 
aprovar la realització d’una sortida, en cas d’urgència, fins que aquesta pugui ser 
autoritzada pel consell escolar. 
 
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser 
necessàriament un mestre, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar 
altres condicions de manera fonamentada. Prioritàriament, tots els acompanyants de 
les sortides seran membres del claustre. 
 
A totes les sortides i a les colònies, cal cobrir, sempre i sense excepció, les ràtios 
establertes per la normativa. El consell escolar les podrà modificar si ho considera 
necessari, cobrint sempre els mínims establerts. 
 
Actualment la relació alumnes/adult és la següent: 
 
 EI 10/1, CI i CM 15/1 i CS 20/1. 
 
Excepcionalment el consell escolar, justificant-ho adequadament i valorant les 
implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi 
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d’aquestes relacions. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat concreta, 
s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general. 
 
En les activitats que afecten a tot el centre es comunicarà a la Inspecció 
d'Ensenyament. Si suposen l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització prèvia 
del Consorci d’Educació. 
 
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del 
pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà 
sortir del centre. 
 
Totes les activitats complementàries seran aprovades pel consell escolar. Aquelles que 
puguin sorgir de forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que ho 
comunicarà en el següent consell escolar. 
 
Participació: Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al 
currículum, la participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. Es 
demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides, la justificació 
del motiu de la seva absència. 
 
Per les sortides dins el poble es pot demanar l’acompanyament de pares o mares. 
 
 

Activitats extraescolars 
 
Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de l’horari lectiu. 
Les activitats extraescolars les organitza l’Associació Esportiva l’Eixample, estan 
supervisades per l’AMPA 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. 
 
La relació alumnes/monitor en cada activitat és la que estableix la normativa tal i com 
s’ha esmentat anteriorment. Cal que una persona de l’AMPA acompanyi en tot moment 
les activitats que organitzin. 
 
 

Secció 6. Vigilància de l’esbarjo 
 
El centre disposa d’un pati de sorra i dos pistes esportives, 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. 
 
El responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament el/la cap 
d’estudis, que vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius. 
 
L'horari d'esbarjo serà: 
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Educació infantil: P3 de 10.30 h a 11 h. sota la vigilància de cada tutora i la TEI. P4 i P5 
de 10’30h a 11h, sota la vigilància de tutores dels dos nivells i altres mestres del cicle. 
S’estableixen torns de vigilància. 
 
Educació Primària d’11 a 11’30 hores. S’estableixen torns de vigilància. 
 
Els dies de pluja els nens i les nenes restaran dins la classe fent jocs relaxats. La 
vigilància correspondrà als tutors/es amb la col·laboració del personal del cicle que no 
té tutoria. 
 
Els nens i nenes no poden portar joguines de casa per jugar al pati ni a d’altres 
dependències del centre. 
 
 

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. 
 
• Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites, o 
coneguin els nens. 
 
• No es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa classe, és a 
dir, les hores en les que hi ha reforç perquè la substitució queda coberta. 
 
De l’alumnat: L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de 
comunicar les absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. 
El tutor o tutora custodiarà els justificants durant tot el curs escolar i en els casos dels 
alumnes absentistes en què s’hagin fet actuacions a través de la comissió social o 
direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne. Si s’escau s’activarà el protocol 
d’absentisme elaborat per l’IME. 
 
 

Secció 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat 
 
PROTOCOL EN CAS D’ABSENTISME DELS ALUMNES. 
 
Aquest protocol pretén recollir les mesures d’actuació al centre Col·legis Nous en cas 
de detecció d’absentisme en els alumnes de l’escola. 
 
A principi de curs la cap d'estudis reparteix als mestres el protocol d’actuació en cas 
d’absentisme així com les llistes on es recollirà des de les tutories els endarreriments i 
les faltes. 
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La llista del mes vençut cal donar-la a la cap d'estudis un cop acabat el mes per tal de 
que aquesta en porti el recompte global. 
 
La manera de comptabilitzar les faltes és la següent: 
 
 Matí no justificada  Tarda no justificada  Tot el dia no 

justificat 
      
 Matí justificat  Tarda justificat  Tot el dia justificat 
      
● Endarreriment no 

justificat 
● Endarreriment justificat   

 
Al final de la graella cal que el tutor comptabilitzi en la part corresponent les faltes 
justificades, les faltes no justificades, els endarreriments justificats i els endarreriments 
no justificats. 
 
Es consideren justificades totes aquelles faltes o endarreriments que han estat avisats 
per les famílies tant per mitjà escrit (agenda, nota,...) com per mitjà oral tant a la tutora 
com al despatx. 
 
La cap d'estudis traspassa les faltes i endarreriments a una graella excel per tal de 
portar el control de l’absentisme. 
 
Al final de cada trimestre es farà un traspàs als tutors d’aquells alumnes que han tingut 
un absentisme justificat i no justificat de més del 25% dels matins i tardes del trimestre. 
Els tutors hauran de fer una reunió amb les famílies durant els següents dies per tal 
d’informar-los de que els seus fills tenen un absentisme elevat i fer un recull d’aquesta 
entrevista en la “graella d’entrevista amb els pares” que tenim a l’escola. Aquesta 
entrevista cal que quedi recollida a l’expedient de l’alumne i entregar una còpia a 
direcció. És molt important que en aquesta graella d’entrevista quedi recollit els acords 
amb les famílies en el tema d’absentisme. 
 
Al mes següent, es controlarà de prop aquells nens que ja han sigut avisats i en cas de 
que continuï l’absentisme elevat s’omplirà la “fitxa de demanda d’intervenció de la 
comissió social” que s’enviarà a l’IME de l’Ajuntament i es posarà en coneixement de 
les educadores socials a la reunió mensual de l’ equip directiu.    
 
 

Secció 9. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 
sortida del centre 
 
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. Arribat el cas de no contactar amb ningú, 
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transcorreguts 45 minuts des de l’hora de sortida es telefonarà als mossos d’esquadra 
per tal de comunicar la situació. Aquesta es presentarà al centre on farà un informe 
especificant les actuacions fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de 
l’alumne en el centre (juntament amb el/la mestre/a amb qui hagi estat fins aquell 
moment) fins a poder lliurar-lo als pares o tutors legals. 
 
En casos de famílies reincidents, es portarà un control fent signar a la família en el 
moment de la recollida de l’alumne. 
 
Un membre de l’equip directiu estarà present en tot moment. 
 
 

Secció 10. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents 
 
L’alumne/a que pateixi una malaltia susceptible de contagi no pot assistir a l’escola fins 
a la seva total recuperació. 
 
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 què el vinguin a recollir. 
 
És obligació dels pares informar a l’escola del diagnòstic de malalties dels nens. 
 
El personal de l’escola no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de 
malalties cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la 
prescripció mèdica i l’autorització de la família conforme el personal del centre li pot 
donar la medicació. 
 
En cas de petits accidents 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 serà el personal del centre qui acompanyarà el nen/a al servei 
mèdic en un taxi. 
 
En cas d’accidents greus s’avisarà telefònicament al 112 per tal de sol·licitar 
assistència mèdica. Acte seguit, s’avisarà a la família per tal d’explicar la situació. 
 
 

Secció 11. Seguretat i higiene 
 

Incidents i accidents 
 
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 
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d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot 
moment amb la diligència necessària conforme al que estableix la normativa vigent. 
El/la mestre/a avisarà amb la major brevetat possible a la direcció del 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. 
 
En cas d’accident greu es comunicarà amb la major brevetat possible, els fets als 
Serveis Territorials corresponents.  
 

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 millora 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. 
 
Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de polls i 
llémenes. S’ha de responsabilitzar a la família a seguir i aplicar el pla de desinfecció, a 
fi d’eradicar els insectes i llémenes del cap de l’alumne, per tal, que es pugui 
reincorporar a l’activitat normal de l’aula. 
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Secció 12. Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex 
 
La família de l’alumne amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex ha d’informar-ne els 
responsables del centre educatiu a l’inici de l’escolarització o quan en tingui 
coneixement.  
 
La família ha d’aportar al centre la documentació següent: 
 

• Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les 
dades de la malaltia de l’infant, les actuacions que cal fer i els telèfons dels 
referents sanitaris. 

 
• Imprès signat amb la recollida d’informació on es detalla el tipus d’al·lèrgia de 

l’alumne, les vies d’entrada i el tipus de reacció. 
 

• Imprès de sol·licitud signat i autorització d’administració de la medicació 
prescrita i l’atenció específica prescrita i pautada pel metge o metgessa. 

 
• El centre educatiu ha de comunicar al director o directora mèdic del centre 

d’atenció primària més proper l’escolarització d’un nen o nena amb al·lèrgia 
alimentària i/o al làtex, emplenar el formulari “Pautes d’actuació en cas de 
reacció al·lèrgica i deixar-lo prop de la farmaciola, en un lloc visible i conegut per 
tots els professional del centre. 
 

Actuacions del centre educatiu  
 
El director o directora del centre educatiu, com a responsable del funcionament del 
centre i cap de tot el personal, ha de fer el següent: 
  

• Comunicar al director o directora mèdic del centre d’atenció primària (CAP) més 
proper de l’escolarització d’un alumne amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex al 
centre escolar.  

• Elaborar d’un pla personalitzat d’atenció de l’alumne, per atendre les seves 
necessitats, d’acord amb l’informe mèdic facilitat per la família i de les 
indicacions facilitades per aquesta.  

• Garantir que entre els professionals del centre hi hagi una persona o persones 
responsables per atendre l’alumne d’acord amb el seu pla personalitzat 
d’atenció. En general se n’ha d’encarregar el vetllador o vetlladora adjudicat al 
centre la responsabilitat d’atendre aquests alumnes, però en cas que no existeixi 
aquesta figura, es pot encomanar a un altre professional del centre que es 
consideri idoni i que, de manera voluntària, vulgui fer-se càrrec de l’atenció 
d’aquest alumne.  

• Garantir, en col·laboració amb el Departament de Salut, l’ensinistrament dels 
professionals del centre responsables d’atendre l’alumne pel que fa a l’actuació 
davant una crisi anafilàctica. Per fer-ho es pot comptar amb la col·laboració de 
l’equip especialitzat que fa el seguiment de l’alumne i l’Associació d’Al·lèrgics 
Alimentaris i al Làtex de Catalunya (InmunitasVera: info@immunitasvera.org / 
Tel. 977 500 842) o amb professionals del CAP.  
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• Garantir que tot el personal del centre educatiu, els alumnes i el personal del 
servei del menjador escolar i d’altres activitats no lectives, estiguin informats del 
tipus l’al·lèrgia alimentària i/o al làtex i dels trets bàsics per reconèixer una 
situació d’emergència (crisi anafilàctica) i de com cal actuar.  

• Emplenar, d’acord amb l’informe mèdic i la informació facilitada per la família, el 
formulari “Pautes d’actuació en cas de reacció al·lèrgica” i deixar-lo prop de la 
farmaciola, en un lloc visible i conegut per tots els professionals del centre.  

• Mantenir la medicació a l’abast del personal del centre i comprovar-ne amb 
regularitat la caducitat.  

 
• Vetllar perquè l’alumne no entrin en contacte amb aliments o materials que pugui 

provocar-li al·lèrgia.  

• Facilitar la realització de proves acadèmiques (exàmens, lliurament de treballs, 
etc.) si la situació de l’alumne amb al·lèrgia a aliments i/o al làtex requereix un 
tracte especial.  

• Informar els pares, mares o tutors dels canvis significatius, d’horaris i activitats 
(sortides, festes...).  

 
 

Capítol 2. De les queixes i reclamacions 
 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 
qüestionin l’exercici professional del personal del centre 
 
1. Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que 
en primer lloc demanin entrevista amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. 
En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és 
necessari, amb la direcció del centre. 
 
2. 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  seguir els 
següents passos: 

 
a) Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. L’escrit normalment es 

presentarà al registre d’entrada del centre, adreçat a la direcció. 
 

• Identificació de la persona que el presenta 
 

• Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 
especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que 
qui presenta la queixa creu que s’han produït per acció o omissió del 
professor o d’un altre treballador del centre a què es refereixen). 

 
• Data i signatura 
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• Annex amb dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, 
actuacions o omissions a què es facin referència. 

 
b) Actuació de la direcció del centre davant de l’escrit. 
 

• Rebre la documentació i estudiar-la. 
 

• Obtenir indicis, fer les comprovacions per arribar a evidències sobre 
l’ajustament dels fets exposats a la realitat. 

 
• Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat i 

demanar-li informe (recollir per escrit, datat i signat). S’ha d’escoltar 
l’interessat. 

 
• Estudiar el tema i obtenir, si cal, més informació. 

 
• Dur a terme les actuacions que resultin pertinents (informació, 

assessorament, correcció, mediació). 
 

• Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de 
recepció. 

 
En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà 
d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d’estudis. 
 

c) Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 
 

• Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la directora dels Serveis 
Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. 
 

• Arxivament, en original o còpia autenticada, a la direcció o a la secretaria del 
centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 

 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 
 
1. Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 
qualificacions obtingudes pels seus fills. 
 
2. Els pares mares o tutors legals que vulguin sol·licitar informació sobre el resultat 
d’avaluació es dirigiran al mestre corresponent demanant una entrevista. Si el/la 
mestre/a és un especialista ho comunicarà al tutor/a per a què n’estigui assabentat. 
 
3. 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 han 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. 
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Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre 
 
Els 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. En darrera instància se’ls 
informarà que poden recórrer a la Inspecció Educativa. 
 
 

Capítol 3. Serveis escolars 
 

Secció 1. Servei de menjador 
 
El centre disposa de servei de menjador escolar. 
 
L’empresa responsable elabora el Pla de Menjador. 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. 
 

Pla de menjador 
 
S’estableixen unes normes de funcionament perquè els drets de tothom siguin 
respectats. Aquestes normes han de ser de coneixement per part de tothom, s’han de 
recordar de forma constant i s’ha de vetllar pel seu compliment, se n’ha de saber el per 
què, els mecanismes de compliment d’aquestes i l’aplicació de les possibles sancions.  
 
Les normes que cal respectar i seguir són les següents:  
 

• Els alumnes que facin ús del servei del menjador tindran els mateixos drets i 
deures que són d’aplicació en tot l’horari lectiu del centre (decret 266/1997). Cal 
observar un comportament respectuós i de convivència amb els companys/es, 
amb els monitors/es i amb el personal de servei. Està prohibit llençar qualsevol 
objecte, barallar-se, insultar-se i proferir males paraules, així com qualsevol 
comportament que atempti les normes socials de convivència més elementals.  

• Els alumnes no poden sortir del recinte escolar sense justificació per part de 
pares, mares o tutors/es. 

• Durant l’estona de menjador no es pot estar a les aules o passadissos, si no és 
amb permís dels monitors/res. L’ús del wc interior és exclusiu de l’estona de 
dinar en casos excepcionals, ja que tothom hi va abans d’entrar al menjador a 
dinar. Un cop al pati, es fan servir els serveis de la planta baixa de l’edifici 
d’Educació Infantil. 

• Els i les alumnes no poden entrar a la cuina sota cap concepte, per raons de 
seguretat i higiene. Aquells que ajuden a muntar el segon torn de menjador han 
d’esperar que la persona al càrrec els doni els estris necessaris per a dur-ho a 
terme.  
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• S’han de respectar en tot moment les indicacions dels monitors/es i de qualsevol 
mestre/a. Es podrà fer una reunió si cal tractar un dels temes en el qual infants 
no hi estiguin d’acord, si es considera oportú (monitor/a, coordinadora i 
alumne/s; i direcció del centre i/o tutor/a, si s’escau). 

• Cal observar en tot moment un comportament cívic i respectar les bones 
maneres.  

• Si es malmet algun material o espai de forma intencionada o transgredint la seva 
forma d’utilització, el nen/a haurà de realitzar alguna feina de compensació de 
caire comunitari, que serà especificada pel monitor/a o pel coordinador/a del 
servei.  

• El menjador no es fa responsable dels objectes de valor que puguin dur els nens 
i nenes (joies, diners, joguines...). És per aquesta raó que no està permès portar 
material de casa (joguines, cromos,..). En aquest cas, la coordinadora es 
quedarà la joguina i han de venir el pare, mare i/o tutor/a a buscar-lo en horari 
d’atenció a famílies. 

• Queda totalment prohibit l’ús de mòbils ni aparells de música, jocs electrònics…  

• Queda prohibit parlar amb persones de fora i/o traspassar objectes d’una banda 
a l’altra de la reixa del pati. Quan sigui necessari fer-ho, es valorarà per part de 
la coordinació del menjador la manera i el moment adequats. 

• No es poden menjar llaminadures ni aliments de fora, així com tampoc treure 
menjar de l’escola.  

• Els nens/es disposaran d’un temps per menjar, un temps de lleure i un temps 
d’activitat dirigida. Els horaris són flexibles sempre que s’hagi avisat del canvi. 

• Quan el monitor/a ho indiqui, podran sortir cap al pati per fer l’activitat del dia.  

• Excepte en els casos de força major i amb el certificat mèdic corresponent, cada 
nen/a ha de menjar la ració i el menú establert. (Consulteu l’annex del Protocol 
en cas d’al·lèrgia).  

• L’ impagament de dos rebuts suposarà no poder fer ús del servei de menjador 
fins que s’aboni el deute. 

• En cas de requerir un tractament mèdic cal portar i signar la documentació 
adequada, és a dir: informe mèdic amb la dosi, el tractament i la durada; així 
com l’autorització degudament signada per part del familiar que autoritza la 
presa d’aquest medicament. En qualsevol altre cas, no es subministrarà cap 
medicament a cap infant. 

• Durant les hores de menjador no està previst que cap persona entri a veure els 
seus fills/es. Només s’autoritzarà en casos molt excepcionals i sempre d’acord 
amb el centre i la coordinació del menjador. 

En cas de produir-se un conflicte es canalitzarà de la manera i ordre següents:  
 

1. En cas d’incidència, es parlarà amb el nen/a sobre el fet. Si el monitor/a i el 
coordinador/a considera que la incidència ha estat greu, sota la consideració del 
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monitor/a i coordinador/a, es notificarà al tutor/a i es comunicarà a la família a 
través d’una nota d’incidència que caldrà tornar signada.  

 
2. En cas que persisteixi la conducta, es podrà convocar la família per parlar-hi.  

 
3. En cas de reincidència i després d’haver acumulat tres incidències greus, es 

notificarà el cas a la direcció del centre i es valorarà la mesura adient que cal 
prendre en cada circumstància.  

 
4. Davant d’actituds conflictives reiterades i després de valorar la gravetat dels fets, 

la Comissió de menjador analitzarà i avaluarà el cas, prenent les mesures 
pertinents per tal de corregir la conducta, i si s’escau i així es considera oportú, 
excloure el nen/a del servei de menjador durant un temps o definitivament. 

 

Salut i seguretat: normativa general referent a les dietes i a la 
medicació 
 
En cas de:  
 

• Règim: Si un alumne ha de seguir una dieta especial, la família ha de portar 
informe mèdic especificant quin tipus de dieta ha de seguir i durant quants 
dies.  

• Limitacions alimentàries per conviccions ètiques o religioses: Serem 
respectuosos i proporcionarem alternatives als aliments que per aquestes 
qüestions no es puguin menjar.  

• Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries: Si un nen/a no pot menjar un tipus 
d’aliment perquè n’és al·lèrgic o intolerant, s’ha d’aplicar el protocol 
d’al·lèrgics. És imprescindible que cada educador/a conegui les al·lèrgies o 
intoleràncies dels infants que té al seu càrrec, ja que, un error en aquests 
casos, pot provocar una reacció amb conseqüències molt greus. De la 
mateixa manera, la resta de l’equip ha de conèixer, en la mesura del 
possible, dites al·lèrgies per evitar administrar un aliment perjudicial a cap 
alumne/a. 

• Medicació: Si un nen/a ha de prendre una medicació, és imprescindible 
presentar el corresponent full d’autorització de les famílies degudament 
emplenat, juntament amb la còpia de l’informe mèdic (amb la dosi, el 
tractament i la durada). En cas de no tenir-ho, no s’administrarà cap 
medicament. Aquesta informació es troba present a les instruccions d’inici 
de curs. 

 
El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del 
centre i està sota el control i supervisió de la comissió de menjador del consell escolar 
seguint la normativa que estableix el Decret 160/1996. 
 
• La concreció anual del funcionament del menjador s’integrarà a la PGAC. 
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• La valoració del funcionament d’aquest servei s’inclourà a la memòria anual i serà 
tinguda en compte per a la millora i actualització del Projecte de menjador. 
 
• El Consell Comarcal i l’Ajuntament adjudicaran els ajuts individuals de menjador per a 
l’alumnat. L’escola informarà oportunament dels terminis per a realitzar les sol·licituds i 
de la documentació que cal aportar.  
Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes 
en aquestes NOFC. 
 
L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia: de 12.30h a 15h, temps en 
què l'alumnat està sota la responsabilitat de l'equip de monitor/es que estan contractats 
per desenvolupar aquesta tasca. 
 
Tots els usuaris i personal del servei de menjador han de complir les normes 
establertes en les NOFC. 
 
 

Secció 2. Servei d’acollida matinal i d’activitats extraescolars.  
 
El servei d’acollida matinal està organitzat per l’empresa de menjador. Les activitats 
extraescolars que es realitzen a l’escola estan gestionades per l’AMPA i amb 
l’aprovació del consell escolar. 
 
Totes les activitats extraescolars que es realitzin i l’acollida matinal, han d’estar incloses 
en el Pla Anual de Centre, i aprovades pel consell escolar per tal de garantir la seva 
coherència amb el projecte educatiu. 
 
La realització d’aquestes activitats tindrà caràcter voluntari i per a poder-les realitzar 
caldrà inscriure-s’hi prèviament. 
 
L’AMPA té contractada una assegurança per cobrir possibles responsabilitats o danys 
en les activitats que organitza. 
 
Tots els alumnes inscrits a l’acollida matinal i al servei de menjador han de complir les 
normes establertes a aquestes NOFC. 
 
L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, per la qual cosa les famílies han d’estar al 
dia dels pagaments. 
 
Les activitats gestionades per l’AMPA es porten a terme en els espais del centre i 
aquests tenen la mateixa consideració quant a neteja i manteniment. 
 
 

Capítol 4. Gestió econòmica 
 

Secció 1. Del marc normatiu 
 
La gestió econòmica de l’escola es regirà per la següent normativa: 
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• Llei 12/2009 d’educació 

 
• Decret 102/2010 d’autonomia 

 
• Ordre 16 de gener de 1990 

 
• Resolució de 19 d’abril de 2006 

 
• Decret 155/2010 de direcció 

 
 

Principis que regeixen la gestió econòmica dels centres 
 

1. Els centres públics de la Generalitat de Catalunya gaudeixen d’autonomia en 
matèria de gestió econòmica que s’ajusta als principis d’eficàcia, d’eficiència, 
d’economia i de caixa i pressupost únics. La gestió econòmica de cada centre 
s’ha de sotmetre també al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió 
d’ingressos i despeses i al principi de rendiment de comptes. Així mateix, els 
centres gaudeixen d’autonomia per a la contractació de serveis i recursos 
materials en el marc dl que preveu la legislació general en aquesta matèria. 

 
2. El director o la directora del centre autoritza les despeses ordena els pagaments 

i fa les contractacions necessàries per al manteniment els serveis i els 
subministraments d’acord amb el pressupost del centre i amb la submissió als 
principis recollits a l’apartat anterior si escau, pot contractar també operacions de 
tresoreria per finançar el dèficit temporal i transitori de recursos financers per un 
import que no superi els ingressos meritats i pendents de cobrament. 

 

Secció 2. El pressupost del centre 
 
 

1. El pressupost del centre és anual i únic reflecteix la previsió de tots els ingressos 
i totes les despeses a què fa referència l’article 103.2 de la Llei d’educació amb 
el benentès que queden explícitament excloses de l’àmbit de gestió econòmica 
del centre, d’acord amb al normativa aplicable, les contractacions laborals de 
personal docent i no docent així com en el seu cas els serveis de manteniment, 
de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament.  

 
2. El pressupost anual és aprovat pel consell escolar a proposta de la direcció del 

centre. Durant l’exercici pressupostari el director o directora, si escau en proposa 
al consell escolar les modificacions que consideri oportunes. El centre no pot 
comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 

 
3. El consell escolar directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el 

seguiment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als 
recursos totals del centre. En finalitzar l’exercici el consell escolar aprova la 
liquidació pressupostària i la incorporació dels eventuals romanents al 
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pressupost de l’any següent. La liquidació dels pressupost anual es presenta al 
Departament d’Educació dins el primer trimestre de l’any següent als efectes 
informatius i, si escau, dels controls financers previstos legalment. 

 
4. El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, 

amb el vistiplau de la directora (elaboració del pressupost, seguiment del mateix, 
pagaments i liquidació), mitjançant el programa de gestió Esfer@, que estableix 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 
5. Quan algun mestre realitzi una compra per a la classe o per a l’escola, haurà de 

demanar sempre que sigui possible una factura de la seva compra. Si és un 
tiquet de compra, hi ha de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el 
concepte de la compra i l’import. En aquests casos, sempre haurà d’especificar-
se de quina persona es tracta i de quin cicle o especialitat forma part. Aquests 
són pagaments d’allò comprat amb els seus diners o un avançament per a les 
despeses que encara no han fet i requereixen fer.  

 
6. Pel que fa als llibres, aquests són socialitzats. L’escola els adquireix i les famílies 

paguen una quota anual que és aprovada pel consell escolar. Els llibres de text 
de cicle mitjà i cicle superior de primària són socialitzats. Les famílies aporten 
una quota anual en la què està inclòs l’ús dels llibres socialitzats. 

 
7. Les famílies paguen una quota anual que inclou llibres, material escolar, 

sortides i colònies a 6è. 
 

8. L’escola vetllarà per què tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el 
pagament fraccionat de les quotes corresponents. L’escola avançarà els lots de 
llibres i materials. La família haurà de complir el compromís pactat a principi de 
curs: pagar una quantitat determinada cada mes.  

 
9. El/la secretària, farà els ingressos i/o pagaments oportuns. Portarà la 

comptabilitat dels diferents apartats de l’escola. 
 
 

Secció 3. Comissió econòmica 
 
1. El consell escolar haurà de constituir una comissió econòmica, integrada pel 
director/a, el secretari/a, un/una mestre/a, un pare o mare. La comissió econòmica té 
les competències que expressament li delega el consell escolar. 
 
L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són 
delegables. 
 

 

Capítol 5. Gestió acadèmic-administrativa  
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Secció 1. De la documentació acadèmica 
 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la 
documentació de l'alumnat, que compren la documentació acadèmica i la de gestió, 
l'arxiu individual i la relativa als grups d'alumnes. 
 
A Secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació 
dels alumnes. Cada alumne disposa d’una carpeta on es guarda la seva documentació 
personal. 
 
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 
dependències del despatx. 
 
A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions:  
 

1. 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.  
 

2. Programació setmanal. 
 

Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es fan dia a 
dia a classe. Cal que les activitats siguin coordinades per ambdós grups del mateix 
nivell, i el full de programació estigui en un lloc accessible per poder-lo consultar. 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 documents 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, registre 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, 
així com la dels cursos acabats en 2 i 6, que s’han de guardar sempre. 
 
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. 
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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 del centre 
 
El personal d'administració i serveis 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 
 
 

Primera. Interpretació del reglament 
 
Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC. 
 

Segona. Modificacions 
 

Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  
 

1. perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior, 
 

2. per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves 
circumstàncies a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular. 

 
El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC. Les 
modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de 
coordinació i les associacions de pares i mares. 
 
 



 

 

Escola Col·legis Nous Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
  

82 
 

Tercera. Publicitat 
 
Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels 
seus representants en el consell escolar i a través del web del centre. Se’n lliurarà un 
exemplar complet a l’AMPA. 
 
S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la 
normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. A l’alumnat se li 
proporcionarà un resum del reglament que en faciliti la comprensió. 
 
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........................................ 
 
 
 
La directora 
 
 
Montserrat Pérez Benítez 
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DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel consell 
escolar el dia                                       , tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan 
col·legiat. 
 
 
 
Vist i plau 
 
La secretària La directora 
 
Belén López Vicente Montserrat Pérez Benítez 
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Annex 1 
 
Comunicat de mesura correctora 

Srs.  

Us comuniquem que el vostre fill                      ha comès fets tipificats com a 
CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA a Article 33 del Decret 
279/2006, sobre drets i deures dels alumnes. 

DESCRIPCIÓ DELS FETS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per aquest motiu li ha estat aplicada, de conformitat amb l'article 34 de l'esmentat  
Decret, la següent MESURA CORRECTORA: 
 
 
 
 
 

Atentament 
 
 
   Signat: _________________________________________ 

 

Mollet del Vallès, ______ de/d' ________________ de 20. 
 
  
 

 

El/La Sr./Sra. 

___________________________________________________________ 

Pare/Mare de l'alumne/a 

___________________________________________________ 

quedo assabentat del present COMUNICAT. 
(Signatura) 

Mollet del Vallès,_____ de/d' _____________ de 20.     DNI _________________ 
 
 

TALLAR I TORNAR AL CENTRE 
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Annex 2 
 
Carta de compromís educatiu 
 
 
Les persones sotasignades, ..............................., directora del centre educatiu Escola 
Col·legis Nous, i .…………………...............…......... (pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 
..................................….......…..............… (nom i cognoms), reunits a la localitat de  Mollet 
del Vallès, amb data ....../ ......./ 20........., conscients que l’educació implica l’acció conjunta 
de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta 
els següents: 
 
COMPROMISOS 
 
Per part del centre: 
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat de l’alumne o alumna. 
 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
 

3. Respectar a totes les famílies i alumnes del centre amb independència de les 
seves conviccions religioses, morals i ideològiques. 

 
4. Informar la família del projecte educatiu i de les NOFC. 

 
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la 
família els resultats de les avaluacions. 

 
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne 
informada la família. 

 
7. Mantenir comunicació, com a minin dues vegades al llarg del curs,  per informar 

de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. 
 

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al 
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal. 

 
9. Atendre en un màxim de quinze dies lectius les peticions d’entrevista o de 

comunicació que formuli la família, sempre que ho permetin les circumstàncies 
del centre. 

 
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 

escau, el contingut, en finalitzar cada cicle. 
 
 
Per part de la família: 
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1. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les 
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 
 

2. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament 
normal de les classes i el reconeixement de l’autoritat del professorat. 

 
3. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència 

regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les 
tasques encomanades  pel professorat. 
 
 

4. Vetllar perquè el fill o filla assisteixi a classe havent seguit les normes bàsiques 
d’ higiene, els  hàbits saludables alimentaris i de descans. 
 

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el 
material per a l’activitat escolar. 

 
6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències 

o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del 
fill o filla. 

 
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al 

procés d’aprenentatge. 
 

8. Atendre en un termini de quinze dies lectius les peticions d’entrevista o de 
comunicació que formuli el centre. 

 
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 
10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos 

de la carta i, si escau, el contingut, en finalitzar cada cicle. 
12. Complir els acords presos pel consell escolar, fent esment  de manera especial 

pel que fa a la quota única i a la reutilització de llibres de text, amb els que el 
centre està vinculat. 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 
 

El centre     La família 
Direcció          (pare, mare o tutor/a) 
 
 
                                                                                            
 
Signatura                                                         Signatura 
 
 
 
 
Mollet del Vallès, ............ d..............................................de 20 .......  
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