
            Generalitat de Catalunya                                                        
         Departament d‟Ensenyament 
         Escola La Candela 
                 
                                Valls 

 

 

NOFC  Escola  La Candela                                                                                                   Pàgina 1 
 

 

 

 

 

NOFC 
 

 

 

Normativa d’Organització 

i Funcionament de Centre 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCOLA LA  CANDELA   
    VALLS 

 



 

NOFC  Escola  La Candela                                                                                                                                        Pàgina 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Adaptat a LOE i a LEC el curs 10-11 (art. 23,24 i 25) i el curs 14-15 segons (decret 

102/2010) com a NOFC,  
 aprovat en  Claustre:                
 aprovat en Consell Escolar: 
 

 

 
 

 



 

NOFC  Escola  La Candela                                                                                                                                        Pàgina 3 
 

Índex 
 
         Preàmbul 

1. Estructura Organitzativa de govern i de coordinació  (pàg. 6) 
 

      1.1.Òrgans de govern Unipersonals  
1.1.1- Director/a. 
1.1.2- Cap d‟Estudis 
1.1.3.- Secretari/a. 
1.1.4.- Coordinacions 
1.1.5- Altres coordinacions 

1.2. Òrgans de govern col·legiats  
       1.2.1.- Claustre de Professors. 
       1.2.2.- Consell Escolar. 
1.3. Organització Pedagògica del Centre 
  1.3.1.- Organització dels grups. 
       1.3.2.- Organització de l‟ acollida a l‟ inici de l‟escolarització. 
  1.3.3.- Horari del centre 

 1.3.4.- Criteris per a l‟assignació dels mestres al diferents cicles, cursos i   àrees del 
centre. Les especialitats. 
 1.3.5.- Criteris per a l‟atenció a la diversitat. La CAD i la Comissió Social. 
 1.3.6.- Mecanismes per a garantir la globalitat de l‟acció educativa sobre l‟alumnat. 
 1.3.7- Criteris de promoció de curs de l‟alumnat. 
 

2. Procediment d’aprovació, revisió i actualització del Projecte Educatiu 
(pàg.17) 

 
3. Organització del Treball Pedagògic  (pàg.18) 

 
3.1. L‟ acollida del nou professorat. 
3.2. El treball en equip. 
3.3. Periodicitat de les reunions. 
3.4. Participació en projectes i plans. 
3.5. La formació interna de centre. 
3.6. Atenció a la diversitat 
 3.6.1 Acció Tutorial 
 3.6.2 Aula d‟ acollida 
 3.6.3 Desdoblaments 
 3.6.4 Suport d‟EE 
 3.6.5 Vetlladors 
 3.6.6 Adaptacions Curriculars, P.I. 
 

4. Participació dels membres de la Comunitat Escolar. Drets i deures  (pàg.21) 
 
     4.1.Referits als alumnes 
          4.1.1.- Drets dels alumnes. 
          4.1.2.- Deures dels alumnes. 
          4.1.3.- Altres. 
     4.2.Referits al personal docent 
          4.2.1.- Drets. 
          4.2.2.- Deures. 
          4.2.3.- Altres. 
     4.3.Personal de serveis pedagògics: 
              4.3.1.EAP 
 



 

NOFC  Escola  La Candela                                                                                                                                        Pàgina 4 
 

     4.4. Referits a les famílies 
          4.4.1.- Drets 
          4.4.2.- Deures 
          4.4.3.- AMPA 
          4.4.4.- Altres 
 

5. Mesures de promoció de la convivència  (pàg.28) 
 

- La Inclusió pilar bàsic de la convivència escolar 
 

      5.1.- Principis generals 
              5.1.1.La Comissió de Convivència 
              5.1.2.Normes particulars de convivència 
                        De les entrades i sortides del centre 
   Absentisme 
   Servei d‟ acollida d‟E. Infantil 
                        Retard en la recollida de l‟alumnat a la sortida del centre 

 Actuacions en el supòsit d‟absentisme i retard en la recollida de l‟alumnat 
              De l‟interior de la classe 
   De l‟esbarjo 
   De la biblioteca 
   D‟ Educació Física 
   De les activitats extraescolars 
   De les sortides i colònies 
   De l‟ús dels aparells o enginys electrònics 
                        Dels esmorzars i aniversaris 
                        De l‟administració de medicaments 
 
      5.2.- Mesures correctores i sancionadores 
              5.2.1.- Avisos 
                        5.2.1.1.- Aplicació de les mesures correctores. 
              5.2.2.- Faltes Lleus. 
                        5.2.2.1.- Aplicació de les mesures correctores. 
              5.2.3.- Faltes greus. 
                        5.2.3.1.- Aplicació de les mesures correctores. 
              5.2.4.- Faltes molt greus. 
                        5.2.4.1.- Aplicació de les mesures correctores. 
              5.2.5.- Gradació de les mesures correctores. 
              5.2.6.- Constància escrita. 
              5.2.7.- Prescripció. 
 
     5.3.- Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials a la 
convivència. 
 
     5.4.- Expedient 
 
     5.5.- La mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes. 
           5.5.1. Principis de la mediació escolar. 
           5.5.2. Àmbit d‟aplicació. 
           5.5.3. Ordenació de la mediació.  
                    - Inici de la mediació 
                    - Desenvolupament de la mediació 
                    - Finalització de la mediació 
 
 
 
 



 

NOFC  Escola  La Candela                                                                                                                                        Pàgina 5 
 

6. Mecanismes d’informació a les famílies  (pàg.40) 
  

      6.1. L‟ acollida inicial 
      6.2. La documentació 
 6.2.2. Carta de Compromís 
      6.3. Les reunions 
      6.4. Les entrevistes 
      6.5. Comunicats i circulars a les famílies 
      6.6. Informes d‟avaluació per a les famílies 
      6.7. Informació a la cartellera 
 

7. Recursos funcionals del centre  (pàg.41) 
 

      7.1.L‟ensenyament de la Religió 
      7.2.Programes de salut escolar 
      7.3.Llibres de text. Reutilització 
      7.4.Faltes d‟assistència del professorat 
      7.5.Criteris de substitucions del professorat en baixes inferiors a 4 dies. 
      7.6.Substitucions de llarga durada de càrrecs remunerats o membres de l‟equip directiu. 
      7.7.Els anomenats “deures de casa” 
      7.8. Activitats extraescolars 
      7.9. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l‟exercici  
      professional de personal del centre. 
      7.10.Personal de serveis pedagògics: 
       7.10.1.EAP. Competències 
     7.11. Projecte Instrument Tradicional Català a l‟escola: Flabiol, tamborí i gralla 
     7.12 Aula d‟ Acollida 
     7.13 Centre de Pràcticum 
 

      8. Recursos materials del centre  (pàg.44) 

 
   8.1. Utilització de les instal·lacions escolars 
     8.2. L‟ús del mitjans informàtics i audiovisuals. 
     8.3. Seguretat i Pla d‟Emergència. 
     8.4. Ús i funcionament del menjador 
 

9. Annexos  (pàg. 46) 

 
1- Model llibres i material  
2- Model Carta Compromís Educatiu 
3- Model Informe Global Individualitzat final etapa E.I. 
4- Autoritzacions ús d‟imatge (escola i AMPA) 
5- Model Qüestionari Habilitats Socials 
6- Model autorització sortida de l‟escola sols 
7- Model autorització sortides fora de Valls 
8- Model administració de medicaments 
9- Model d‟entrevista (oberta – tancada) 
10- Model informe E.I. i E.P. 
11- Model informe de Competències 
12- Model informe nouvingut/da 
13- Model opció religió 

      
     
    
 

   
 



 

NOFC  Escola  La Candela                                                                                                                                        Pàgina 6 
 

Preàmbul 
 
Aquestes normes són un instrument per afavorir el bon ús, la convivència i el funcionament de 
la nostra organització, respectant i fent complir els principis del nostre Projecte Educatiu de 
Centre, tenint en compte les disposicions legals vigents.  
Cal especificar el desplegament dels articles 27 i 20.1.c. de la Constitució Espanyola efectuat a 
través de les lleis  orgàniques 2/2006 (LOE) i 12/2009 (LEC) i completat pels seus reglaments, 
especialment, el Decret 102/2010 del 3 d‟agost.  
En efecte, l'article 18 del Decret 102/2010 expressa que les normes de funcionament del centre 
han d'aplegar el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten 
per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius 
proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. MARC NORMATIU  
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE.  
• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d‟educació – LEC.  
• Decret 102/2010, de 3 d‟agost, d‟autonomia dels centres educatius.  
• Decret 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.  
 

1. Estructura Organitzativa de govern i de coordinació 
 

1.1. Òrgans de govern Unipersonals 
 
 1.1.1- Director/a 
 
El/la director/a és responsable de l‟organització, el funcionament i l‟administració del centre, 
n‟exerceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el personal. 
El/la director/a té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge en la 
comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s‟exerceixen en el marc de 
l‟ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

 
 Correspon al/la director/a les funcions de representació següents: 

 
a) Representar el centre 
b) Exercir la representació de l‟Administració educativa en el centre. 
c) Presidir el consell escolar, el claustre de professorat i els actes acadèmics de centre. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l‟Administració educativa i 

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

 Corresponen al director/a les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 
 

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

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

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

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

e. Establir els elements organitzatius del centre establerts pel projecte educatiu. 
f. Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 
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g. Instar que es convoqui el procediment de provisió especial de llocs de treball docent 
(article 124.1 de la LEC) i presentar les propostes per a llocs de treball docents 
específics i llocs de treball docents d'especial responsabilitat (article 115 de la LEC). 

h. Orientar, dirigir i supervisor les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 
programació general anual. 

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

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

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

a. Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
b. Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 
c. Assegurar la participació del consell escolar. 
d. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si 

s'escau, amb les associacions d'alumnes. 
 

• Corresponen al director/a les funcions relatives a l'organització i la gestió del centre següents: 
 

a. Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del 
centre i dirigir-ne l'aplicació. 

b. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 
educatiu. 

c. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 
vigent. 

d. Visar les certificacions. 
e. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre. 
f. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 
g. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i actuar 

com a òrgan de contractació. 
h. Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, 

la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 

• Són també funcions específiques del/la director/a: 
 

a. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 
b. Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del centre. 
c. Realitzar les actuacions previstes en l'apartat sobre els drets i els deures dels alumnes 

en el     centre. 
d. Realitzar les actuacions derivades de l'aplicació en el centre de la normativa sobre 

avaluació dels aprenentatges dels alumnes i les modificacions i exempcions curriculars, 
si és el cas. 

e. Donar a conèixer als diferents sectors de la comunitat educativa el contingut de les 
instruccions d'inici de curs publicades anualment pel Departament d'Ensenyament. 

f. Aquelles altres que li sigui atribuïdes per disposicions del Departament 
d'Ensenyament. 

El/la director/a té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al govern 
del centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
El/la director/a, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i 
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves 
actuacions, llevat que es provi el contrari. El director en l'exercici de les seves funcions, és 
autoritat superior per a defensar d‟interès superior de l‟Infant. 
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1.1.2  Cap d’Estudis  

Correspon al/la cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 
del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director del col·legi.  

 Són funcions específiques del/la cap d'estudis :  
 

• 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.  
• 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'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic.  
• Substituir el director en cas d'absència.  
• 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.  
• 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.  
• Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi.  
• Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment.  
• Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin en el centre, quan s'escaigui.  
• Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del    
Departament d'Ensenyament.  
 
 
1.1.3. Secretari/a 
 
Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de  l‟escola 
sota el comandament del director, i exercir, per delegació seva, la prefectura del personal 
d'administració i  serveis adscrit al col·legi, quan el director ho determini. 

• Són funcions específiques del secretari/a: 
 

a. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les 
reunions que celebrin. 

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

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

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 director. Elaborar el projecte de pressupost del 
col·legi, incloent-hi el manteniment, reposició i actualització de l'equipament i material 
que correspongui. 

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

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

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

i. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 
mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. 
Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

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

k. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l‟escola  o atribuïdes 
pel Departament d'Ensenyament. 

 
1.1.4. Coordinacions: 
 
L‟escola s‟estructura en coordinacions d‟ EI, CI, CM, CS, els quatre coordinadors en 
coordinació d‟una hora setmanal tenen les funcions de: 
 

a. Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'Educació 
Infantil i l'Educació Primària, segons correspongui. 

b. Fer propostes a l'Equip Directiu per a l'elaboració dels objectius actuacions i indicadors 
relacionats amb la  millora dels resultats acadèmics i de cohesió social. 

c. Col ·laborar amb l'Equip Directiu en l'aplicació del pla d'autonomia de centre i o acord de 
coresponsabilitat. 

d. Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació  

e. Mantenir actualitzat l' inventari del material del cicle. 

f. Programar les activitats de centre que afecten als diferents cicles: sortides, festes i 
tradicions... 

g. Formar junt amb la Direcció, el Consell de Direcció. 
 
1.1.5.  Altres Coordinacions: 
 

 Informàtica: Disposa de 4 hores de coordinació setmanals, per exercir les següents 
funcions: 

 
a. Impulsar l‟ús didàctic de les TAC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la 
seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d‟acord amb l‟assessorament 
dels serveis educatius de la zona.  
b. Proposar a l‟equip directiu els criteris per a la utilització i l‟optimització dels recursos TIC/TAC 
del centre.  
c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 
centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d‟assistència tècnica.  
d. Assessorar l‟equip directiu, el professorat i el personal d‟administració i serveis del centre en 
l‟ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament 
d‟Educació.  
e. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li 
pugui assignar el Departament d‟Educació.  
 
 

 Biblioteca:  disposa de 5 hores de coordinació setmanals, per exercir les següents 
funcions: 

 
a) Préstec de llibres 
b) Biblioteca oberta a les famílies d‟educació infantil 
c) Catalogació i inventari. Organització de la informació i del fons documental 
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d) Pla de lectura del centre (fomentar el  gust de la lectura). 
e) Foment de la competència informacional . 
f) Coordinació de les actuacions pedagògiques de l‟escola: visita autors/es a l‟escola, 

concursos, tallers, contacontes, padrins de lectura, musicontes, roda de contes..... 
 

 
 Coordinador Lingüístic: disposa d‟1 hora de coordinació setmanal, per exercir les 

següents funcions: 
 Promou actuacions per a la sensibilització de l‟educació intercultural i de la llengua catalana 
com a  eix vertebrador del projecte plurilingüe. Promou actuacions per potenciar la convivència.  

a) Funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social .Promoure en la 
comunitat educativa, coordinadament amb l‟assessor/a LIC, actuacions per a la 
sensibilització, foment i consolidació de l‟educació intercultural i de la llengua catalana 
com a eix vertebrador d‟un projecte educatiu plurilingüe.  

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

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

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

e) Participar amb l‟equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla Educatiu 
d‟Entorn.  

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

 
 

 Riscos Laborals: disposa d‟1 hora de coordinació setmanal, per exercir les següents 
funcions: 

 
• Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar  l‟ 
interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l‟acció preventiva, d‟acord amb les 
orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
• Col·laborar amb la direcció del centre en l‟elaboració del Pla d‟Emergència, i també en 
la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d‟evacuació.  
• Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d‟emergència amb la finalitat d‟assegurar-ne l‟adequació i la funcionalitat.  
• Revisar periòdicament el pla d‟emergència per assegurar-ne l‟adequació a les persones, 
els telèfons i l‟estructura.  
• Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials.  
• Promoure actuacions d‟ordre i neteja i fer-ne el seguiment.  
• Emplenar i trametre als serveis territorials el model "Full de notificació d'accident o 
incident laboral".  
• Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 
investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  
 
• Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 
l‟avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.  
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• Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  
• Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de 
l‟alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.  
• Elaborar un document per assegurar-se que tot el personal de l‟Escola rep, a principi de 
curs, el Pla d‟Emergència del centre. 
• Assistir a les xerrades organitzades per la secció de Riscos Laborals del Departament 
d‟Ensenyament de Tarragona. 
• Mantenir i revisar periòdicament la farmaciola del centre i les tres farmacioles itinerants. 
 

 Coordinador del Pla Català de l’Esport a l’escola: Disposa d‟1 hora de coordinació 
setmanal per exercir les següents funcions. 

 
 Planificar les activitats esportives extraescolars del centre. 
 Vetllar pel bon funcionament de les activitats. 
 Coordinar el cobrament de les activitats. 
 Coordinar el pagament  dels monitoratges. 
 Controlar l‟estat del material esportiu del centre. 
 Proposar la despesa per reposició de material. 

 
 Coordinació d’Escoles Verdes: Disposa de 1 hora de coordinació setmanal per exercir 

les següents funcions 
 

 Coordinar les actuacions mediambientals del centre 
 Planificar les activitats al llar del curs 
 Elaborar la memòria de final de curs. 
 Assistir als fòrums, simpòsiums i Seminari d‟Escoles Verdes. 
 Vetllar pel bon funcionament de les actuacions. 
 Convocar el comitè ambiental del centre. 
 Incorporar els acords mediambientals a la vida de l‟escola i al currículum. 

 
A tots/es se‟ls encomanarà l‟assistència a reunions convocades per a l‟exercici de la 
coordinació específica. 
 

1.2 -  Òrgans de govern Col·legiats 
 
1.2.1 - Claustre de Mestres 
 
El Claustre del professorat que està format per l'equip de mestres del centre, la Tècnica 
d'Educació Infantil, la Tècnica d'Educació Especial i la mestra de religió catòlica. 

• Són funcions dels Claustre de Professors: 
 

a. Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre. 
b. Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre 

l'organització i la programació general del centre i per al desenvolupament de les 
activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 

c. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels 
projectes i de la programació general anual. Donar suport a l'equip directiu en el  
 
compliment de la programació general de centre. 

d. Elegir els seus representants al consell escolar del centre i participar en la selecció del 
director. 

 
e. Elegir els seus representants en la comissió de selecció del director. 
f. Informar favorablement sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació, 

abans que el director la presenti al consell escolar del centre. 
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g. Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. 
h. Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 
i. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en la 

formació del professorat del centre. 
j. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 
k. Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració de les normes 

d'organització i funcionament del centre. 
l. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis 

del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en 
general, 

m. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 
candidats,  

n. Analitzar i valorar el funcionament general del centres, l'evolució del rendiment escolar i 
els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el centre. 

o. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar per tal 
que aquestes s'atenguin a la normativa vigent. 

p. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 
q. Aprovar, si escau , el pla estratègic del centre. 
r. Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 
s. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament. 

 
1.2.2- Consell Escolar 
 
El Consell Escolar que està format per: 
El / La Director/a, el/la Cap d'Estudis, el/la Secretari/a, sis representants dels mestres del 
claustre, sis representants del pares/mares, un representant de l' AMPA, un representant del 
personal PAS i un representant de l'Ajuntament. 

• Són funcions del Consell Escolar: 
 

a. Aprovar i avaluar el Projecte Educatiu i el Projecte de Gestió, així com les Normes 
d'Organització i Funcionament del centre. Aprovar la carta de compromís educatiu. 
L'aprovació del projecte educatiu i de les seves modificacions ha de ser per majoria de 
tres cinquenes parts. 

b. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre, sens perjudici de les 
competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització 
docent. 

c. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 
candidats. 

d. Participar en la selecció del director. Ser informat del nomenament i cessament dels 
altres membres de l'equip directiu. Conèixer els nomenaments i cessaments dels òrgans 
unipersonals de coordinació i dels mestres tutors. 

e. Proposar a l'Àrea territorial del Departament d'Educació la revocació del nomenament 
del director, acordada per majoria de dos terços. 

f. Aprovar la creació d'altres òrgans de govern i de coordinació del centre i assignar-los 
competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents. 

g. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atenguin a la 
normativa vigent. Quan les mesures disciplinaries, adoptades pel director, 
corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del 
centre, el Consell Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la decisió 
adoptada i proposar, si es el cas, les mesures oportunes. Avaluar el resultats de 
l'aplicació de les normes de convivència, analitzar els problemes detectats en la seva 
aplicació efectiva i proposar l'adopció de les mesures a nivell de centre per solucionar 
aquests problemes. 

h. Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat 
entre homes i dones i la resolució pacifica de conflictes en tots els àmbits de la vida 
personal, familiar i social. 

i. Aprovar el pressupost i el rendiment de comptes del centre, fer-ne el seguiment i 
aprovar-ne la liquidació. 
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j. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats 
escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si escau amb la 
col·laboració de les associacions de pares d'alumnes. Aprovar-ne la programació i 
avaluar-ne l'execució,  

k. Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre. 
l. Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i 

recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la 
seva col·laboració, escoltades les associacions de pares. 

m. Establir les relacions de col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb 
l'Administració local, amb altres centres, entitats i organismes. Aprovar les propostes de 
corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració. 

n. Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i el material escolar i la seva 
renovació, així com vetllar per la seva conservació, sens perjudici del que disposa 
l'article 7 del Reglament orgànic dels centres públics d'educació infantil i primària. 
[DOGC 14.06.96). Aprovar l'obtenció de recursos complementaris en els termes 
establerts a la llei [article 122.3 LOE).  

o. Aprovar el pla d'avaluació interna. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, 
l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en 
les que el centre participi. Elaborar-ne un informe que s'inclogui a la memòria anual,  

p. Col laborar amb la inspecció d'educació en l'avaluació externa del centre, 
q. Rebre els informes elaborats per la inspecció d'educació que resultin de l'avaluació 

externa del centre i, de les valoracions i propostes que contingui i dels resultats 
obtinguts en l'avaluació interna. Concretar les propostes per a la millora de la qualitat de 
l'acció educativa del centre, 

r. Aprovar, si escau, el pla estratègic del centre,  la memòria de progrés (als dos anys de 
l'aplicació del pla) i la memòria avaluativa (quan finalitzi el pla) i avalar l'informe de 
direcció sobre el professorat participant en el desplegament del pla que hi ocupa llocs 
singulars, 

s. Aprovar el pla de funcionament del menjador, 
t. Aprovar els encàrrecs de servei al professorat. 
u. Aprovar la implantació i el cessament dels llibres de text, dins dels paràmetres 

normatius, en la seva vessant social. 
v. Tenir a la seva disposició la documentació relativa als permisos i absències del 

professorat, 
w. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d'Educació. 

 

• Renovació de les persones membres del Consell Escolar 
 
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són 
per un període de quatre anys. 
Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada 
sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s‟ha de 
constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la 
constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el director o 
directora del centre públic amb quinze dies d‟antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi 
amb caràcter general el Departament d‟Educació. 
Si es produeix una vacant en el Consell escolar, aquesta serà ocupada pel següent candidat 
més votat en les darreres eleccions. 
 
Si es donés el cas que no hi haguessin altres candidats, la direcció del centre farà una circular 
a tot el cens de pares de l‟escola convidant-los a participar-hi. 
 
Després de fer  el recompte de pares que s‟hi hagin ofert, es tindrà en compte l‟edat del seu 
fill/a més petit( en el cas de tenir-ne més d‟un) amb la finalitat de romandre-hi més cursos. 
Si es donés el cas que s‟oferissin dos o més pare/mares del mateix nivell, els desempataria 
l‟ordre alfabètic del seu cognom. 
El nou membre serà nomenat per al temps que li restava del mandat de qui ha causat la vacant 
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1.3 - Organització Pedagògica del Centre 

 
        1.3.1.- Organització dels grups 

El centre té una dotació de 9 unitats: 3 d‟E. Infantil i 6 d‟E. Primària amb un tutor/a per aula.  
 

  1.3.2.- Organització de l’ acollida a l’ inici de l’escolarització 
 
 
Un alumne/a que s‟incorpora a P-3  segueix el protocol següent: 
 

- Període de Preinscripció: 
 

 Xerrada + PP a la llar d‟infants amb mares, pares i mestres i lliurament del tríptic de 
l‟escola. 

 Jornada de Portes Obertes a pares, mares, avis i àvies, acompanyats per la 
comunitat educativa. 

 Presentació de la  documentació a la Secretaria del centre. 
 

- Període de matrícula a la Secretaria del centre amb lliurament de: 
 
 

 Suport administratiu en tràmit de matrícula. 
 Llistat de llibres i material per al  curs.( annex 1 ) 
 Explicació del projecte de reutilització de llibres de l‟escola. 
 Explicació del projecte de socialització d‟activitats. 
 Carta de Compromís Educatiu.(annex2) 

 
 

- Inici de curs: 
 

Reunió informativa amb els/les  pares/mares a finals de juny, abans de començar P3. 
Incorporació progressiva dels alumnes de P3. Només vénen pel matí amb el següent horari: el 
primer dia, de 9.00 a 10.30h un grup i de 11.00 fins a 12.30h l‟altre grup. El segon dia a la 
inversa. El tercer dia el grup sencer tot el matí. Si el Departament ho permet, l‟adaptació es fa 
en 5 dies. 
 
A les tardes d‟aquests primers dies d‟adaptació, la tutora realitzarà les entrevistes individuals 
amb les famílies, que s‟allargaran amb altres dies fins que estiguin totes fetes. 
 

- Matrícula viva: 
 

Un alumne/a  que s‟incorpora com matrícula viva  segueix el protocol següent: 
 
 

 Suport administratiu en tràmit de matrícula. 
 Llistat de llibres i material per al  curs.( annex 1) 
 Explicació del projecte de reutilització de llibres de l‟escola. 
 Explicació del projecte de socialització d‟activitats. 
 Carta de compromís educatiu. (annex 2) 
 Acollida  segons protocol del Pla d‟ acollida (veure Pla d‟ Acollida) 
 Cobrament de la part proporcional de quota del curs. 
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1.3.3 Horari del centre 
 

El centre disposa de 6a hora a primària i 5 hores a E.I., els alumnes amb germans a E. Primària 
tenen dret a acollida gratuïta per coincidir amb l‟horari de Primària. 
Aquells alumnes que no tenen dret a l‟ acollida perquè no tenen germans/es al centre, poden 
utilitzar el servei pagant una quota que s‟estableix anualment. 
 

 Educació Infantil 
 

Jornada partida de 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 2/4 de 5, del 1r dia d‟escola de setembre fins la 1a 
setmana de juny, segons calendari del Departament. 
Jornada única: últim dia del primer trimestre i les dues últimes setmanes de curs. 
 

 Educació Primària 
 

Jornada partida de 2/4 de 9 a 1.00 i de 3.00 a 4.30 del 1r dia d‟escola de setembre fins la 1a 
setmana de juny, segons calendari del Departament. 
Jornada única: : últim dia del primer trimestre i les dues últimes setmanes de curs. 
Al començar el curs es deixarà uns dies perquè les famílies dels/les alumnes de P3 puguin 
entrar a la classe per facilitar l‟adaptació. 

 
         1.3.4.- Criteris per a l’assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i   àrees 
del centre. Les especialitats 
 
 
L‟assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i àrees es farà segons el que disposen les 
PPUB d‟inici de cada curs (Resolució19 de juny de 2012). I a criteri de l‟Equip Directiu tenint en 
compte la disponibilitat i la idoneïtat del professorat. 
El centre organitzarà l‟horari per tal d‟optimitzar les hores dels especialistes. Quan la plantilla 
del centre permeti als mestres disposar de més hores lectives de les assignades al 
desenvolupament del currículum, aquestes es dedicaran a: 

 Tractament de la diversitat, agrupaments flexibles, suports, desdoblaments i reforç. 

 Substitucions d‟absències de curta durada, inferiors a 10 dies. 

 Activitats dels òrgans de coordinació. 
Tot i amb això, es tindrà en compte una sèrie de criteris d‟assignació dels mestres als diferents 
cicles, cursos i àrees del centre: 

- si hi ha continuació del mateix mestre tutor amb el mateix grup d‟alumnes en el cicle. 
- que el/la professor/a tingui la disponibilitat d‟estar el màxim d‟hores possibles amb els 

alumnes, sobretot a E. Infantil i a Cicle Inicial. 
 
 
          1.3.5.- Criteris per a l’atenció a la diversitat. CAD i Comissió Social 
 
 
Els alumnes NEE seran atesos dins el grup o en els desdoblaments i reforços,  sempre que 
sigui possible,  on s‟hauran  d‟aplicar les mesures adequades per a respondre a les seves 
mancances i/o necessitats. Quan la plantilla i la distribució horària ho permetin tindran atenció 
individualitzada pel  mestre d‟educació especial i/o de suport, que acordarà amb el tutor el pla 
de treball a seguir, tenint prioritat aquells alumnes que tenen un Pla Individualitzat.. 
El Plans Individualitzats seran elaborats i actualitzats pels tutors/es corresponents i la mestra 
d‟Educació Especial , i comptaran amb el vistiplau de la psicòloga de l‟ EAP. 
En les sessions d‟avaluació els tutors donaran explicacions de l‟aprenentatge d‟aquest alumnes 
i es revisarà, modificarà o acordarà l‟acció educativa més adequada per a  cada alumne/a. 
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 La CAD 
 
L‟escola disposa de la comissió d‟atenció a la diversitat , la CAD, a fi planificar, promoure i fer el 
seguiment d‟actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats 
educatives de l‟alumnat. 
La  comissió d‟atenció a la diversitat està formada per: 
• el/la director/a o la Cap d’Estudis  
• el/la mestre d’educació especial i, si escau, el/la mestre d‟audició i llenguatge 
• els quatre coordinadors/es de cicle 
• la persona professional de l‟equip d‟orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) que 
intervé en el centre. Es reunirà 1 cop cada trimestre, per a valorar els casos importants i fer 
seguiment de les necessitats. D‟aquesta reunió la representant de l‟ EAP en farà una acta que 
lliurarà a direcció. 
 

• Funcions de  la Comissió d’Atenció a la Diversitat: 
 

a. La concreció de criteris i prioritats per a l‟atenció a la diversitat de l‟alumnat, 
l‟organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 
mesures adoptades. 

b. El seguiment de l‟evolució de l‟alumnat amb necessitats educatives especials i 
específiques. 

c. La proposta dels Plans Individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit li 
atribueixi la direcció 

 
 La Comissió Social 

 
L‟escola disposa d‟una Comissió Social per tal d‟atendre les necessitats socioeconòmiques de 
les famílies i poder-ne valorar el risc social que comporten. 
La  comissió Social  està formada per: 
• El/la director/a i Cap d’Estudis,  
• El/la mestre d’Educació Especial  
• L‟Assistent Social de l‟equip d‟orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé 
en el centre.  

. Els/les assistents socials dels Serveis Socials de l‟Ajuntament.Es reunirà 1 cop cada 

trimestre, per a valorar els casos importants i fer seguiment de les necessitats. D‟aquesta 
reunió la representant de l‟ EAP en farà una acta que lliurarà a direcció. 
 
 

1.3.6.- Mecanismes per a garantir la globalitat de l’acció educativa sobre l’alumnat. 
 

• Els tutors/es 
 

L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 
personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d'acord amb la 
seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part de tot el 
professorat. 
Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de: 
 

a. Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa dels seus fills i filles, 
i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

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

c. Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure la implicació de cada alumne/a 
en el seu procés educatiu. 

d. Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de 
l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 
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e. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del 
centre. 

 
És responsabilitat de tot l‟equip de mestres de l‟escola promoure la convivència i prevenir la 
violència, però el/la tutor/a té un paper cabdal en el desenvolupament de les estratègies i la 
tutorització de la mediació per fer possible que l‟aprenentatge i la pràctica de la convivència 
siguin elements fonamentals del procés educatiu. 
Per desenvolupar aquesta tasca es tindran en compte els criteris del capítol dedicat a les 
normes del centre. 
Els tutors/tutores de primària dedicaran  una tutoria/assemblea de classe un cop a la setmana 
dins el marc de la sisena hora. 
 
Tutoria/assemblea: 
 
Detecció dels conflictes dins el grup i entre alumnes d‟altres grups. 
Identificació el ventall de possibles solucions. 
Establiment de compromisos i acords tant individuals com col·lectius. 
Tractament de l‟Educació Emocional seguint els contes del curs de l‟Esteve Pujol. 
 
 

• Informació de traspàs 
 

En acabar l'etapa d'Educació Infantil es farà un informe global individualitzat de final d‟etapa  
(annex 3). 
Durant el mes de juny: 

 Es farà un traspàs d‟informació entre els/les tutors/es de final de cicle i començament de 
l‟altre i entre final d‟una etapa i l‟altra (EI i EP) 

 Es realitzaran sessions de traspàs d‟informació entre les Llars d‟infants i la tutora de P3 
de l‟escola. 

 Es farà el traspàs d‟informació en una trobada al centre de Primària entre el tutor/a i Cap 
d‟Estudis de l‟escola i el cap d‟estudis/coordinador/a pedagògic de l‟ Institut. Caldrà 
omplir els formularis que genera el SAGA per a lliurar-los al centre de destinació i, si 
cal, els que els centres de secundària proposin. 

 
1.3.7. Promoció de curs de l’alumnat. 
 

La promoció de l‟alumnat es decidirà en sessió d‟avaluació durant el 3r trimestre seguint els 
següents criteris: 

 Nivell competencial assolit. 
 Actitud davant els aprenentatges. 
 Idoneïtat del curs on repetirà. 

 
 

2. Procediment d’aprovació, revisió i actualització del Projecte Educatiu 
 
 

El Projecte Educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i li 
dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim 
aprofitament educatiu. 
L'elabora l'Equip Directiu tenint en compte les propostes del Claustre i seguint les directrius del 
Consell Escolar. 
El Claustre contemplarà les revisions dels apartats curriculars i metodològics que siguin objecte 
d'actualització. Aquestes modificacions, i altres revisions que es facin dels documents del 
centre, es presentaran al Consell escolar per a la seva consulta i/o aprovació. La data 
d'aprovació de les modificacions es farà constar en el document, a continuació d'altres 
actualitzacions. 
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3. Organització del Treball Pedagògic 
 

3.1. L’ acollida del nou professorat 
 
El centre disposa d‟un Pla d‟ Acollida on s‟hi reflecteixen els protocols d‟actuació en les 
diferents situacions. (veure Pla d‟Acollida) 
Al nou professorat se li lliura una carpeta d‟aula, on hi consten els principals documents del 
centre en format paper. A la xarxa informàtica de l‟escola hi trobaran un fitxer amb models, 
plantilles, projectes de centre, ... També es disposa d‟alguns documents i plantilles penjats 
al Dropbox, al qual se‟ls autoritzarà per entrar-hi. 
La Direcció, els primer dies de setembre, farà el traspàs d‟informació als mestres nous del 
Claustre i s‟aniran dibuixant les línies organitzatives del curs. 
També se li lliura una còpia de les claus de la porta d‟entrada i sortida del centre, de la seva 
aula i, si és necessari (especialista), una còpia mestra d‟aules. 
 
3.2. El treball en equip 
 
Es destinarà un horari de treball en equip de: 

 Claustre: 1r dimarts de cada mes. 

 Cicle: tots els dilluns 

 Grup de treball, Comissions: tots els dimecres. 

 Consell de direcció: 2 hores cada divendres. És imprescindible per tal 
d „harmonitzar la metodologia i l'avaluació emprades al llarg de l'escolaritat d'acord 
amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats, així com 
planificar les activitats, festes, celebracions, ... del centre. 
Quan es tractin temes relacionats amb les festes populars, la Rua del Bestiari de 
Sta. Úrsula, la cercavila de Sant Jordi, també hi participarà l‟especialista de música. 

      
      Quan s'hagin de canviar els llibres de text, serà tot el Claustre qui estudiarà les mostres i   
      proposarà els que millor s'adapten a la línia d'escola. 
      Del treball de les sessions de coordinació pedagògica se‟n deixarà constància escrita. 

 
 
3.3. Periodicitat de les reunions 
 
El Claustre es reuneix un cop al mes. 

      L'Equip Directiu es reuneix com a mínim un cop per setmana. 
      El professorat és reuneix en sessió de coordinació pedagògica 1 cop a la setmana com a  
      mínim.   
      Les Comissions d'Avaluació es reuniran un cop per trimestre. 

La CAD i la C. Social desprès de les avaluacions, un cop per trimestre. 
Totes aquestes reunions quedaran reflectides en el calendari corresponent al Pla Anual. 

 

 

3.4. Participació en projectes i plans 
 
El centre treballa en base a diversos projecte i plans normatius o elaborats pròpiament i en 
els quals ha participat voluntàriament per consens de claustre, a proposta de l‟equip directiu 
i aprovats per Consell Escolar en el seu dia. Aquest són: 

 
• Projecte Lingüístic 
• Pla de d'Atenció a la Diversitat 
• Pla d 'Acollida 
• Projecte de Convivència (en procés) 
• Projecte d'Escoles Verdes 
• Pla d‟Educació per a la sostenibilitat 
• Projecte de Biblioteca 
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• Projecte de Reutilització de Llibres 
• Pla  Català de l‟Esport a l‟Escola 
• Projecte Esportiu 
• Pla de formació de centre  
• Pla TAC 
• Pla de Funcionament del Menjador 
• Projecte de Direcció 
• Projecte d‟Introducció de l‟ Instrument Tradicional: flabiol i tamborí i gralla. 
• Projecte de l‟hort 
• Projecte “de font en font” 
• Projecte de Taller d‟Expressió 
• Projecte d‟introducció dels Escacs com a eina educativa. 
• Projecte del “Racó de les Expressions” 

 
 
3.5. La formació interna de centre 
 
El centre disposa d‟un Pla de Formació de Centre 2010-2013 Aquest pla té com a objectiu 
recollir les nostres necessitats en formació com a professionals docents i marcar un full de 
ruta que sigui decisiu en aquest àmbit preveient un Claustre estable en majoria suficient 
com per portar-lo a terme i que sigui acceptat per possibles noves incorporacions de 
professionals si s‟escau. 
L‟Equip Directiu, que creu en la formació continua i en l‟actualització de coneixements, 
metodologies i recursos per part del professorat, alhora que aposta per una formació interna 
des del mateix Claustre , donarà facilitats i farà propostes un cop detectades les necessitats 
de formació, triant sempre la l‟opció més adequada. 
 
3.6. Atenció a la Diversitat 
 

 
3.6.1 Acció Tutorial 
 
Cada tutor/a potenciarà el desenvolupament personal i orientació de l‟alumne/a per tal de 
d‟aconseguir un millor creixement personal i integració social. Al mateix temps, vetllarà pel 
desenvolupament d‟una dinàmica positiva en el grup classe i per la implicació de l‟alumnat i les 
seves famílies en la dinàmica del centre. 
 
La dinamització de l‟acció tutorial ve pautada dins el Pla d‟Acció Tutorial del centre elaborat 
conjuntament amb els equips LIC i EAP.  
L‟actuació es centra prioritàriament: 
 

- En l‟àmbit personal: l‟autoconeixement, educació emocional, hàbits saludables i 
conductes de risc. 

- En l‟àmbit de l‟orientació escolar: el procés d‟aprenentatge, avaluació i autoavaluació. 
- En l‟àmbit de convivència i cooperació: habilitats socials, participació i gestió de 

conflictes. 
 
Les tutories es desenvolupen en l‟àmbit del cicle, on el/la mestre/a roman els dos cursos del 
cicle amb el mateix grup i té destinada una hora setmanal dins la franja horària. 
 
El/la tutor/a del grup - classe ha de vetllar per l‟assoliment progressiu de les competències 
bàsiques i per la coordinació dels/les mestres, que coincideixen en el seu grup, en les reunions 
de coordinació de Cicle destinades a tal efecte. (veure quadre de reunions). 
 
El/la tutor/a realitzarà una reunió amb les famílies del grup - classe a l‟ inici de curs i una 
entrevista individual, com a mínim, al llarg del cicle, així com les necessàries segons les 
necessitats i característiques de l‟alumnat. 
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L’Assemblea és l‟eina de cohesió del grup classe gestionada des de la tutoria, participativa  i 
dirigida pel tutor/a. 
 
 
3.6.2  Aula d’ Acollida 
 
El centre disposa d‟una aula d‟ acollida amb una tutora, per tal de donar resposta 
personalitzada i garantir l‟aprenentatge de la llengua i la cultura catalana, l‟accés al currículum 
comú i els processos de socialització de l‟alumnat nouvingut en els 24/36 últims mesos. 
 
L‟actuació de la tutora es realitza en agrupaments flexibles segons necessitats de l‟alumnat i 
les seves característiques de procedència,  dins els desdoblaments.setmanals, interaccionant 
amb altres alumnes del mateix curs, per tal de no perdre el contacte amb el grup ordinari de 
classe en el qual estan adscrits. 
 
Es duen a terme les funcions de: 
 

- Avaluar inicialment i col·laborar en l‟elaboració, si cal, de Plans individuals Intensius. 
- Planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d‟aprenentatge, aplicar les 

metodologies més adequades i avaluar els processos i resultats. 
- Aplicar metodologies i estratègies d‟immersió lingüística per a l‟adquisició de la llengua. 

 
L‟actuació de la tutora també incideix en el grup ordinari per tal d‟afavorir la integració de 
l‟alumne/a al grup-classe. A més a més, participa en les reunions de coordinadors per tal 
d‟integrar l‟aula d‟ acollida en la dinàmica general del centre. 
 
Es realitzen trimestralment coordinacions amb l‟equip directiu del centre i  la coordinadora  
CLIC. 
 
Els informes lliurats per les tutores d‟aula, s‟inclouen dins l‟informe de l‟alumne/a per donar a 
les famílies. D‟acord amb aquestes valoracions, s‟estableixen les variacions horàries en 
l‟assistència dels alumnes als agrupaments flexibles. 
 
El Claustre de la nostra escola va decidir que els criteris d‟accés a l‟aula d‟acollida també 
s‟adaptin als criteris metodològics i a la realitat del context sociocultural del nostre centre. Per 
això, tindrem en compte a l‟hora de fer els agrupaments, el nivell d‟aprenentatge de la llengua 
catalana del/les alumnes. Així, els desdoblaments agruparan nens/nenes nouvinguts i d‟altres 
que, malgrat no ser-ho segons el Departament, tenen un coneixement de la llengua similar i 
unes necessitats d‟aprenentatge properes.  
 
Aquests grups sempre seran flexibles i oberts atenent a : 
 

 Valoració del procés d‟aprenentatge de l‟alumne/a. 

 Avaluació dels resultats dels curs acadèmic anterior i trimestrals d‟aquest curs, en 
reunions de Cicle i sessions d‟avaluació. 

 Autonomia de Centre en l‟optimització dels recursos humans del Departament. 
 
3.6.3  Desdoblaments 
 
Per tal de reforçar l‟expressió  oral i escrita, així com el raonament matemàtic i la resolució de 
problemes, es realitzen desdoblaments en totes les hores de llengua catalana, de 
matemàtiques (matèries instrumentals), algunes sessions de biblioteca, informàtica,  anglès i 
estratègies matemàtiques de tota l‟E. Primària i estan atesos pels tutors/es, els/les mestres de 
suport, la mestra d‟educació Especial i la d‟Aula d‟ Acollida. 
Sempre que sigui possible, s‟utilitzen els mateixos espais per tal de centrar l‟alumnat en la seva 
tasca i crear uns hàbits i dinàmiques precises. 
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A Educació Infantil, P4 i P5, també es fan desdoblaments en algunes àrees: llenguatge Verbal, 
ll. Matemàtic i ll. Plàstic. Estan atesos per la mestra 4a parvulista. 
Degut a les característiques del grup classe a P3 (el 75% de l‟alumnat entén el català,  la resta 
són fills de famílies estrangeres que no el parlen ni l‟entenen), la TEI sempre és dins l‟aula amb 
la tutora. 
 
3.6.4  Suport Educació Especial 
 
Els/les alumnes amb necessitats educatives específiques s‟atenen a l‟aula d‟Educació Especial 
amb la mestra especialista, però s‟intenta atendre l‟alumne/a, sempre que sigui possible, dins el 
marc dels desdoblaments. 
Aquest curs no en tenim cap que requereixi ser tractat individualment. 
 
3.6.5  Vetlladora 
 
Si disposem de vetlladora, aquesta atendrà l‟alumne dins el grup classe. 
 
3.6.6  Adaptacions curriculars 
 
Per als alumnes amb dificultats greus d‟aprenentatge, assessorats per l‟EAP, l‟escola tendeix a 
fer adaptacions curriculars més globals, doncs molts/es alumnes tenen una problemàtica 
semblant. 
Quan l‟ EAP i la tutoria ho considerin necessari s‟elaboraran els Plans Individualitzats 
necessaris.  
 

 

4. Participació dels membres de la Comunitat Escolar. Drets i deures 
 

 
     4.1.Referits als alumnes 
 
          4.1.1.- Drets dels/les alumnes 
 
          1- Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 
educació integral i de qualitat. 
           2- Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació 
orgànica del dret a l'educació, tenen dret a: 

a. Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats. 

b. Accedir a la formació permanent. 

c. Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 
d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment, 

d. d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal, 
o   e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació,  

e. Ésser educats en la responsabilitat. 

f. Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits 
de diàleg i de cooperació,  

g. Ésser educats en el discurs audiovisual. 

h. Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

i. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 
pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

j. Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

k. Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent, 

l. Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
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m. Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 

n. Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o 
accident. 
 

 

          4.1.2.- Deures dels/les alumnes 
 
             1 - Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures  
             següents: 

 Assistir a classe. 
 Participar en les activitats educatives del centre. 
 Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 
 Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat. 

2- Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les 
obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 
- Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
- Complir les normes de convivència del centre. 
- Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
- Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
- Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

 
          4.1.3.- Altres 

• Drets d'imatge 

 
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la 
llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar 
i a la pròpia imatge. 
En iniciar l'escolarització es demanarà el consentiment a les famílies per poder publicar 
fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests siguin clarament identificables, 
en l‟àmbit escolar: 
Web del centre 
Bloc del curs 
Diaris locals  
Picassa 
Altres mitjans per difondre les activitats educatives de l‟escola. 
(annex4) 
Referent a les activitats organitzades per l‟ AMPA, també es passarà una autorització 
per als altres membres de la unitat familiar en els mateixos termes. 
(annex4) 
Aquestes autoritzacions tenen validesa al llarg de tota l‟escolarització en el centre. 
En cas que una família canviï d‟opinió cal que ho notifiqui a la Direcció del centre o a la 
junta de l‟ AMPA, en cada cas.  
 

 
4.2. Referits al personal docent 
 
         4.2.1.- Drets 
 

Drets genèrics dels funcionaris 

 
Els professors, en l'exercici de la funció pública docent tenen els drets reconeguts de 
manera genèrica als funcionaris, tal com disposen els articles 92 i 106 del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data 3.11.1997). 
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• Llibertat de càtedra 
Els professors, en el marc de la Constitució, tenen garantida la llibertat de càtedra. El 
seu exercici s'orientarà a la realització de les finalitats educatives, d'acord amb els 
principis legalment establerts. 
En qualsevol cas, es reconeix dins del seu curs i/o especialitat l'autonomia per decidir el 
mètode a emprar a fi d'assolir els objectius del desplegament curricular del centre, sense 
detriment dels acords del Claustre ni del treball coordinat en els diferents òrgans del 
centre. Igualment, el professorat pot portar sota la seva responsabilitat la formació del 
grup-classe d'alumnes que li han estat encomanats. 
• Dret de participació en la gestió i intervenció en el control 
Els professors intervindran en el control i gestió del centre a través dels òrgans de 
govern i coordinació. 
• Dret a la dignitat 
El professorat té dret al respecte a la seva dignitat personal i professional. 
• Dret de convocatòria 
El professorat té dret a convocar als pares i mares o tutors dels alumnes que li han estat 
encomanats, tant individualment com col·lectiva, per tractar assumptes propis de la seva 
educació. 
• Dret de reunió 
Es garanteix en aquest centre el dret de reunió del professorat. L'exercici d'aquest dret 
es facilitarà d'acord amb la legislació vigent i prenent en consideració el normal 
desenvolupament de les activitats docents. 
• Dret al desenvolupament professional 
El professorat té dret a la formació permanent, i al desenvolupament i a la promoció 
professional. 
• Dret de vaga 
En cas de vaga, el professorat convocat comunicarà al director amb 24 hores d'antelació 
la seva voluntat d'adherir-s'hi o no, a fi de poder comunicar-ho a les famílies de 
l'alumnat. El professorat que no faci vaga té l'obligació de romandre als centre les hores 
habituals. 

 
          4.2.2.- Deures 

• Deures genèrics d els    funcionaris 
Els professors, en l'exercici de la funció pública docent tenen els deures establerts de 
manera genèrica als funcionaris, reconeguts a l'article 108 del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data 3.11.1997). 
Igualment, el reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 
2100, de 13.9.1995) és d'aplicació a la funció pública docent. 
• Deures específics 
En general, el professorat ha de complir les obligacions inherents a la professió docent 
referits -en concret - a l'atribució de tasques i responsabilitats contingudes a la 
programació general de centre que, cada curs acadèmic, aprova el consell escolar. 
En qualsevol cas, 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 de l'alumne. Igualment, el professorat té els deures específics relatius a l'horari, 
l'assistència i la formació permanent. 

           Els mestres són els principals agents del procés educatiu a l'escola.  
           Els mestres tenen, entre altres, les funcions següents: 
 

a. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els 
mòduls que tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes 
que regulen l'atribució docent. 

b. Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes. 
c. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge. 
d. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels 

alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
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e. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el 
procés educatiu. 

f. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 
encomanades. 

g. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 
encomanades. 

h. Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 
d'ensenyament. 

i. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del 
recinte escolar, 
si són programades pels centres i incloses en llur jornada laboral. 

j.      Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i 
dominar com a eina metodològica. 

k.     Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. 

La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència 
amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d'incorporar 
els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d'atenció 
educativa i del treball en equip. 
 
4.2.3.- Altres 
 

• Tancaments i mobiliari 
Els mestres seran els encarregats de que les aules quedin tancades en acabar la 
jornada escolar. 
En acabar la jornada també es preocuparan de que els/les alumnes d‟E. Primària pugin 
les cadires damunt les taules i que tanquin les finestres. Els/les tutores poden establir-
ho per càrrecs. 
Els docents cal que es responsabilitzin també del tancament de llums, pissarres digitals, 
ordinadors, armaris i calaixos  de les aules respectives. 

• Material 
Si es necessita adquirir algun material específic es sol·licitarà a la direcció del centre.  
S'ha de portar factura, no tiquet. 
Les despeses s‟han de registrar a l‟ aplicatiu de “comptes de cicle”  (P) per tal de 
gestionar el pressupost. 
 

 

4.3.  Personal de Serveis Pedagògics: 
 

4.3.1. EAP (psicopedagoga i assistent social) 
 
Són competències de l’ EAP: 

 Intervenir de manera directa amb l‟alumnat i les famílies de tots aquells nens/es que 
presentin dificultats per tal de recollir informació, analitzar-la i valorar-la, per identificar el 
grau d‟aprenentatge assolit en relació als continguts del currículum. 

 Col·laborar amb les mestres en el seguiment i revisió periòdica de les actuacions que 
s‟adrecin a l‟alumnat amb NEE. 

 Ajudar a l‟especialista d‟educació especial aportant informació, suggeriments i propostes per 
l‟organització de l‟aula. 

 Aportar elements al tutor de 6è a fi de donar informació als alumnes i a les famílies de 
l‟etapa ESO. 

 Participar amb el CREDAT amb la finalitat de conèixer les competències curriculars de 
l‟alumnat i ajudar als professors/es tutors amb els ajustaments curriculars. 

4.3.2 Reeducadors. Alumnes que assisteixen a reeducació en centres externs  a 
l‟escola. 
4.3.3 Serveis Socials 
4.3.4 DGAIA 
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4.4. Referits a les famílies 
 
          4.4.1.- Drets 
 

• Condició de pares i mares 
 
En relació a l'adquisició i pèrdua de la seva condició de mares i/o pares d'alumnes 
d'aquest Centre: 

a. Es considerarà mare i/o pare d'alumne les persones físiques amb la pàtria potestat 
sobre l'alumne/a des del moment de la matriculació del seu fill al centre. 

b. Es consideraran, a efectes d'eleccions de representants, tant el pare com la mare de 
cada alumne/a. 

c. En cas d'absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor autoritzat de l'alumne/a. 
d. Es perdrà la condició de pare i/o mare d'alumne en els casos següents: 

 
- Pèrdua legal de la pàtria potestat. 
- Fi de l'escolaritat de l'alumne en aquest Centre. 
- Baixa de l'alumne al Centre per qualsevol motiu. 

 

• Dret genèric en representació i interès dels fills 
 
Es reconeix als pares, mares o tutors legals un dret genèric d'intervenció en la vida 
escolar en representació i interès dels propis fills. 
En concret se'l reconeix la defensa dels seus drets i els dels seus fills respecte a    
l'educació dels mateixos. 

 

• Dret genèric d'informació 
 
Es reconeix als pares, mares o tutors legals un dret genèric d'informació sobre 
l'organització i funcionament del centre, de les activitats escolars, extraescolars i 
complementàries, dels serveis escolars i, específicament, sobre els aspectes educatius i 
avaluatius del procés d'ensenyament i aprenentatge dels propis fills/es. 
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a ser atesos pels professors i mestres tutors 
dels seus fills en els horaris fixats en la Programació General Anual, així com a ser 
escoltats en aquelles decisions que afectin a l'orientació acadèmica dels seus fills. 
Els pares, mares o tutors legals tenen el dret a assistir a les reunions convocades 
segons la programació general anual. 
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a rebre informació correcta i puntual del 
comportament, activitat acadèmica i conductual dels seus fills/es. 
 
• Dret a una educació per als propis fills/es 
 
Els pares, mares o tutors tenen dret que els seus fills/es rebin una educació d'acord a 
les finalitats establertes en la Constitució i les lleis. 
 Igualment, l'educació que se'ls oferirà en el centre estarà d'acord amb els principis 
recollits al Projecte Educatiu. 

 
• Dret a formació religiosa i moral 
Els pares, mares o tutors legals tenen dret que els seus fills/es rebin la formació moral i 
religiosa que estigui d'acord amb les seves pròpies conviccions, en el marc de la 
normativa vigent. 

 

• Dret al respecte 
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a ser tractats amb respecte i sense 
vexacions per part de la resta de la comunitat escolar. 
 
• Dret de reunió 
Es garanteix en aquest centre el dret de reunió del pares, mares i tutors legals. 
L'exercici d'aquest dret es facilitarà d'acord amb la legislació vigent i prenent en 
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consideració el normal desenvolupament de les activitats docents. El procediment serà 
el següent: petició al director amb especificació de dia, hora, local i nombre de 
convocats al menys amb un dia d'antelació. La denegació ha de ser motivada i 
fonamentada en dades objectives. Contra la denegació es pot interposar recurs davant 
el delegat territorial. 
 
• Dret d'associació 
Els pares, mares i tutors legals dels/les alumnes tenen garantida la llibertat d'associació 
en l'àmbit educatiu i, en conseqüència, poden associar-se constituint associacions de 
mares i pares. Les associacions de mares i pares d'alumnes assumiran, entre d'altres, 
les següents finalitats: 

 
a. Assistir els pares, mares o tutors en tot el que faci al cas respecte a l'educació 

dels seus fills. 
b. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell 

Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats 
complementàries, extraescolars o de serveis. 

c. Promoure la participació dels pares/mares dels/les alumnes en les activitats del 
centre. 

 
L‟AMPA  pot utilitzar els espais del centre per les activitats que els són pròpies. La 
direcció facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el 
normal desenvolupament d'aquesta. 
L‟ AMPA té una cartellera pròpia i una bústia de suggeriments a l‟entrada de l‟escola per 
a la difusió de la informació.  
L‟ AMPA té contactes periòdics amb l'equip directiu del centre en el marc de les reunions 
de junta, a petició pròpia i quan s‟escau. 
Les associacions de pares i mares estan regulades pels seus propis estatuts i tenen 
com a referència normativa el Decret 202/1987, de 19 de maig (DOGC núm. 854, de 
19.6.1987).  
Les associacions de pares poden promoure federacions i confederacions, d'acord amb 
el procediment normativament establert. 
 

          4.4.2.- Deures 
 

• Deure principal dels pares i mares 
 
El seu deure principal és que els seus fills cursin els ensenyaments obligatoris i 
assisteixin regularment a classe, així com seguir i ajudar en el seu progrés escolar. 
En concret, per assegurar-ne el compliment tenen el deure de: 

a. Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu del Centre, al 
desenvolupament curricular, a la Programació General Anual i a la normativa en les 
NOFC com també els mecanismes previstos per fer-ne la modificació. 

b. Col·laborar amb els mestres i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 
del procés educatiu. 

c. Fer créixer en els seus fills/es actituds favorables a l'escola. 
d. Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o altres 

òrgans del col·legi per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels 
seus fills. 

e. Vigilar amb molta cura la higiene personal i el vestit adequat dels seus fills. 
f. Comunicar a l'escola si els seus fills/es pateixen malalties infecto-contagioses i 

parasitàries. 
g. Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 

representants. 
h. Justificar adequadament les absències dels seus fills/es davant el/la mestre/a tutor/a. 
i. Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades 

pel 
professorat, com també l'equipament preceptiu del centre, com la bata a E. Infantil i el 
xandall d‟E. Física a tots els cursos. 
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j. Tractar amb respecte i educació a tot el personal que treballa a l'escola. 
k. Comunicar a l'escola qualsevol incidència familiar que afecti als seus fills per que es 

pugui posar cura al tractament educatiu dels mateixos. 
l. Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, l'autoritat i les indicacions o 

orientacions educatives del professorat. 
 
• Deure genèric de respecte 
Els pares, mares i tutors legals tenen el deure genèric de respectar els drets i les 
llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 
 
• Deure de respecte a les normes del centre 
Els pares, mares i tutors legals tenen el deure de respectar les normes del centre 
contingudes en el present reglament, així com altres normes de rang superior que 
resultin d'aplicació en cada cas concret. 
 
• Deure de responsabilitat en vers els propis fills/es 
Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els seus propis 
fills/es, en tant que són alumnes del centre. 
Els pares col·laboraran amb el centre per a la bona marxa de l'educació dels propis 
fills/es i assumiran les responsabilitats que nom seu reglamentàriament els pertoquen. 
Els pares, mares o tutors legals han de garantir el dret a l'escolaritat dels seus fills. En 
aquest sentit, són els primers responsables de vetllar per la seva assistència i 
puntualitat. Per comunicar l'absència seguirà el procediment establert en aquesta 
normativa. 

 
 
          4.4.3.- AMPA 

            

L'escola té una Associació de Pares i Mares. Es vetllarà perquè totes les famílies del 
centre en siguin sòcies. Actualment és així. 
Col·laborar amb la comunitat educativa del centre per millorar la qualitat de l'educació 
dels alumnes i per afavorir el diàleg entre les diverses parts. S'encarrega entre d'altres 
coses de: 
 

- Gestionar les activitats extraescolars que ofereix el centre. Propostes i 
organització. 

- Col·labora en les activitats de Portes Obertes que es fan al centre: Nadal, 
Carnaval i Festa de Fi de curs. 

 
- Gestiona l‟adquisició del xandall esportiu de les famílies que en són socis.  
- Organitza diverses activitats adreçades a les famílies de l‟escola: caminades, 

sortides de natura, calçotada, arròs popular... 
- Cobra una quota familiar cada curs: 25 € 

 
Dins l‟ AMPA i amb el mateix NIF hi ha la Secció Esportiva, presidida per la presidenta 
de l‟ AMPA i amb participació i de la direcció de l‟escola i el coordinador/a del PCEE, 
amb pares i alumnes. Aquesta vetlla per les activitats extraescolars esportives, el seu 
desenvolupament organització i finançament.. 

            Ser de l' AMPA comporta els següents avantatges per a les famílies. 
 

- Dret a la utilització dels llibres socialitzats d‟ E. Primària i descomptes en 
l'adquisició d'altres llibres i material escolar. 

- Dret a la inscripció dels alumnes en les activitats extraescolars. 
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          4.4.4.- Altres 
 

• Criteris d’actuacions en situacions singulars en què hi hagi problemes 
entre els progenitors. 

 
         El personal docent i no docent no prendrà partit per cap dels progenitors i el professorat  
         complirà els requisits judicials. 

 No es donarà cap informe si no hi ha l‟oportú requeriment judicial, però els pares i mare 
tenen dret a rebre informació sobre el desenvolupament del seu fill/a. 
Es lliuraran els informes de notes trimestrals a la família. En casos de conflicte greu, se‟n 
donarà una còpia a cada progenitor, si així ho demana. 

         Les entrevistes es realitzaran prioritàriament conjuntes, només en el cas de conflicte greu 
es faran per separat.  

         Els infants han de ser lliurats al pare/mare que tingui atribuïda la guàrdia i custòdia o a les 
         persones que en tinguin l‟encàrrec, prèvia presentació personal als tutors/es o amb 

autorització per escrit a la direcció del centre. 
 
 

5. Mesures de promoció de la convivència 
 
 

- La Inclusió pilar bàsic de la convivència escolar 
 
L‟ elevat grau de diversitat socioeconòmica, fa necessari fer de la inclusió un pilar bàsic de la 
vida diària del centre, per tal de fomentar-ne la participació com a eix de pertinença a l‟escola i 
a la societat vallenca. Les actuacions han d‟anar en la línia d‟aconseguir que les famílies 
puguin complir amb les necessitats del centre vers l‟educació de llurs fills/es: 
 

 Reutilització de llibres de text i material escolar 

 Flexibilització dels pagaments 

 Reducció de quotes en sortides i activitats 

 Socialització d‟activitats. 

 Colònies en Camp d‟Aprenentatge 

 Activitats Extraescolars amb quotes mínimes subvencionades 

 Participació en el Pla Educatiu d‟entorn 

 Participació en el Pla Català de l‟Esport 

 Participació en activitats del Consell esportiu 

 Participació en activitats de Patronat Municipal d‟esports 

 Potenciar les activitats que promoguin la igualtat d‟oportunitats com l‟estudi assistit 

 Organització d‟activitats solidàries 

 Participació en campanyes i activitats solidàries promogudes des del municipi i entitats 
 
 
 5.1.- Principis generals 

       (Art 23, 24, 25 Decret 102/2010 i Art 21, 22, 37 i 38 LEC) 
 

Les normes d'organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que 
l'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. 
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 
escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

 
• L'alumnat no pot ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació. 
• No poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la 

dignitat personal de l'alumnat. 
• Es poden corregir i sancionar, els actes contraris a les normes de convivència del 

centre, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització 
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d'activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de 
menjador  o d'altres organitzats pel centre. Igualment, poden corregir-se i sancionar 
les actuacions que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin 
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionades i afectin el seus 
companys/es o altres membres de la comunitat educativa. 

 
 
              5.1.1.La Comissió de Convivència 
 
Amb la finalitat de garantir una aplicació correcta del que disposa el decret 279/2006, així com    
col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar, es crea la 
Comissió de Convivència dins el Consell Escolar. 
Aquesta comissió estarà integrada pels dos pares que formen part del Consell Escolar, 
escollits, en el seu moment, d ‟entre tot el cens de pares i mares del centre, per dos mestres 
representants del sector al Consell Escolar i el director  del centre que la presidirà. 
Si la temàtica així ho aconsella hi podran participar altres professionals amb veu i sense vot.  
 

• Funcions: 
- Coordinar les iniciatives envers el foment de la convivència per donar-les coherència. 
- Elevar al Consell escolar qualsevol altra proposta per millorar la convivència.  
 

• Reunions: 
La Comissió de Convivència es reunirà, cada vegada que sigui necessari, per temes 
disciplinaris. 

 

• Informació de les decisions: 
Les conclusions que es derivin de cada reunió de la Comissió es lliuraran per a la seva 
informació als tutors/es afectats, al Claustre de mestres i al Consell Escolar. 

 

• Coherència en l’aplicació de les normes: 
La comissió de convivència garantirà la coherència entre l‟aplicació de la norma o 
conseqüència davant d‟un conflicte determinat i la finalitat eminentment educativa de la 
mateixa. 
 

• Procediments d’actuació: 

a).- Comunicació de la situació 

- Els/les alumnes comunicaran la situació al mestre que correspongui, al tutor/a de 
l‟alumne o a la Direcció, segons el cas. 

- Les mares i els pares comunicaran la situació al mestre-tutor de l‟alumne o a la Direcció, 
segons el cas. 

- El professorat ho posarà en coneixement de l‟Equip Directiu, o a l‟inrevés . 

- Altres membres de la Comunitat Educativa ho comunicaran, habitualment, al mestre- 
tutor de l‟alumne/a o a la Direcció del centre. 

b).- Informació prèvia 

- L‟Equip Directiu amb el mestre/a tutor/a i, si és el cas, d‟altres persones, durà terme la 
recopilació de la informació. 

c).- Pronòstic inicial 

• L‟Equip Directiu amb el mestre/a tutor/a, en relació a la informació prèvia recollida a 
l‟apartat anterior (característiques de generalització, continuïtat i gravetat) elaborarà un 
pronòstic inicial del tipus d‟alteració presentada per l‟alumne/a. 

d).- Presa de decisions immediates 

• A partir d‟aquí, l‟Equip Directiu amb el mestre/a tutor/a valorarà  i prendrà decisions 
sobre: 

A- L‟aplicació d‟alguna de les mesures quan la falta és lleu: 
 Quedar-se sense pati, fent una tasca “social” o de servei a l‟escola i companys. 
 Anar a una altra classe el temps que calgui per poder millorar el comportament. 
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 B- L‟aplicació d‟alguna de les mesures quan la falta és greu: 

 Omplir un qüestionari d‟habilitats socials juntament amb l‟Equip Directiu amb la finalitat 
de reflexionar sobre la conducta. (annex 5) 

 Realitzar tasques socials dins l‟escola: netejar patis i mantenir net l‟edifici escolar. 
 Quedar exclòs de les activitats/sortides del grup classe durant el període de curs que es 

cregui necessari, a criteri del tutor/a i Direcció del centre. 
 Quedar-se un dia a casa ajudant a la mare/pare en les tasques familiars. 
 Quedar-se tres dies a casa ajudant a la mare/pare en les tasques familiars i realitzant 

les tasques escolar que li siguin encomanades. 
 Quedar-se una setmana a casa ajudant a la mare/pare en les tasques familiars i 

realitzant les tasques escolar que li siguin encomanades 
 Totes les faltes greus comporten la comunicació immediata de la situació a la família de 

l‟alumne/a. 
 Les faltes molt greus comporten:  

 
 La comunicació a la Comissió de Convivència 
 La comunicació a l‟inspector/a 
 Expedient 

 

• Totes les actuacions realitzades per les faltes molt greus quedaran recollides en un 
informe elaborat per l‟ Equip Directiu  que estarà dipositat al centre. 

 
 
          5.1.2. Normes particulars de convivència 
                        

 Entrades i sortides de l'escola 
 
L‟entrada dels alumnes a l‟escola al matí, serà a les 8.30 hores i , a la tarda, a les 15.00 h. 
Passats 5 minuts d‟aquestes hores, es tancarà la porta. Els/les alumnes que arribin més tard 
d‟aquest horari caldrà que portin justificat per escrit el seu retard o venir acompanyats pel 
pare/mare. Aquests restaran a l‟entrada fins la següent sessió de classe, per tal de no 
interrompre el ritme de l‟aula. L‟acumulació de retards constarà com a falta lleu i es farà saber a 
la família. 
La sortida dels alumnes al migdia serà a les 12.00h a E. Infantil o les 1.00h a E. Primària, a la 
tarda a les 4.30 hores tots.  
L‟entrada al centre es fa per la porta del pati (carrer Sant Magí) fent les files a la pista per 
Educació Primària i al pati d‟Infantil per alumnes de P3, P4 i P5. Els pares/mares d‟ Ed. Infantil 
poden acompanyar els seus fills/es a la fila fins que entrin a l‟escola. Els d‟E. Primària no 
accediran a la pista.  
Per afavorir l‟ adaptació dels alumnes de P3, els pares/mares podran acompanyar els seus 
fills/filles fins a l‟aula durant les primeres setmanes de curs. 
D‟ 1.00 a 3.00h no hi ha servei de consergeria a l‟escola. Per tant en aquesta franja no es 
poden portar ni recollir alumnes.  
Els alumnes a partir de 3r inclòs, poden anar sols cap a casa i, si s‟escau, acompanyant a un 
germà més petit. En cas que una família decideixi que en cursos baixos els seus fills/es vagin 
sols a casa ho hauran d‟autoritzar per escrit a la Direcció del Centre. (Annex6) 
S‟inculcarà als alumnes l‟hàbit d‟entrar i sortir de l‟escola de forma educada, sense fer xivarri, 
sense córrer per les escales i els passadissos i sense empènyer els companys. 
Durant l‟horari escolar resta prohibida la sortida dels alumnes del centre. 
En cas de necessitat, podrà sortir l‟alumne/a 3r fins a 6è que porti l‟autorització escrita del 
pare/mare. La responsabilitat del que pugui passar al nen/a a partir del moment que surt de 
l‟escola, recaurà sobre aquells que hagin sol·licitat la sortida de l‟alumne. 
La porta d‟entrada al centre romandrà tancada en horari lectiu.  
Per tal de no interrompre el bon ritme de les classes, les persones alienes a l‟escola 
s‟abstindran d‟entrar a les aules. 
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 Absentisme 
En cas d‟absència d‟un alumne/a els pares o tutors ho notificaran per escrit a l‟agenda o bé  
trucaran per telèfon a l‟escola. El tutor /a portarà un registre d‟absències dels seus alumnes per 
mitjà de l‟aplicació “CONTROL D‟ASSISTÈNCIA” del centre en què comptabilitza trimestralment 
el % de faltes introduïdes cada mes, i farà constar en els informes d‟avaluació el buidatge de 
les absències i/o retards, tant justificats com sense justificar. 
 
Quan un alumne/a falta reiteradament el/la tutor/a n'informarà a les famílies mitjançant l'agenda 
o directament segons el cicle de l'alumne, en cas que la família no respongui o no ho justifiqui, 
serà des de la Direcció que es contacta amb la família per tal d‟aclarir-ne els motius. Si 
l‟absentisme persisteix, i afecta al bon desenvolupament de l‟alumne, es tractarà el cas  en la 
Comissió Social trimestral, en què hi intervenen, Serveis Socials de l‟Ajuntament, la 
treballadora social de l‟EAP i la Direcció del Centre. 
 
En cas que la família s‟hagi desplaçat al seu país d‟origen, prèvia notificació a la Direcció del 
centre, manifestant la intenció de retorn, el centre guardarà la plaça durant dos mesos. Si 
transcorregut aquest termini no es reincorporen a l‟escola, la Direcció es posarà en contacte 
amb la família per tal d‟esbrinar si la intenció de retorn es manté i així poder-ne allargar el 
període. Quan l‟abandonament és manifest, la Direcció del centre en tramitarà la baixa 
traspassant el cas a la Comissió Social trimestral. 
 

• Servei d’ Acollida d’alumnes d’Educació Infantil 
 

Tots els alumnes d‟E. I.  amb germans a E. P, gaudeixen d‟ acollida gratuïta de les 12.00 fins la 
1.00h 
En cas de no tenir germans més grans, poden gaudir d‟una acollida fixa pagant 1€ diari per 
cada dia del mes. En cas eventual, 2€ diaris.  
 

•  Retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre 
 

En el moment de la sortida, el tutor/a s‟esperarà un temps prudencial, aproximadament un 15 
minuts, s‟intentarà contactar amb la família i en cas que no es pugui es trucarà a la guàrdia 
urbana o Mossos ,acordant finalment amb aquests la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
Mentre dura aquest procés quedarà en custòdia de consergeria/direcció. Aquestes actuacions 
quedaran reflectides en un document que signaran els cossos de seguretat que fan l‟actuació. 
 

• De l’interior de la classe 
 
Caldrà posar interès, tant els professors com els alumnes, en el manteniment de la neteja i 
conservació de la classe i el seu material. 
Es donaran responsabilitats als/les alumnes, com poden ser, regar les plantes de la classe, 
repartir material, esborrar la pissarra, canviar la data, ….  
Es procurarà acostumar els alumnes a anar al servei abans d‟entrar a les classes o durant el 
temps d‟esbarjo, per tal de no trencar el ritme de treball de l‟aula. En aquest aspecte caldrà ser 
més flexible amb els alumnes d‟Educació Infantil i Cicle Inicial. 
Durant la classe no es permet menjar xiclets ni llaminadures. 
 

• De l’esbarjo 
 
L‟horari d‟esbarjo serà de 2/4 d‟11 a 11.00h. 
És l‟hora d‟esmorzar i cal compaginar el joc amb el menjar. 
Els alumnes estaran vigilats pels mestres que actuaran resolent els conflictes que es generin. 
Cal respectar els dies que toca joc i esport, i als cicles que els toca. 
Es tindrà cura que els/les alumnes no realitzin jocs que comportin perill.  
No es poden portar joguines de casa. Es pot portar: cromos, bales, baldufes, cordes de saltar i 
gomes elàstiques... però l‟escola no es farà responsable del trencament o pèrdua. 
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Els/les alumnes “castigats” a l‟hora del pati: 
 

 Estaran al pati dels petits de peu. 
 Estaran asseguts al pedrís sense jugar. 
 Fent filera al lloc corresponent. 
 Fent “serveis a la comunitat” (escombrar pati, recollir papers, netejar 

taules...) 
 

En horari d‟esbarjo, hi ha un torn “de vigilància” d‟aula d‟informàtica per als alumnes de 4t, 5è i 
6è. Aquests poden anar a l‟aula a fer treballs o a consultar Internet (bloc de l‟escola...)  
Sempre hi haurà un mestre/a a l‟aula. 
 

 De la biblioteca 
 
Caldrà que els alumnes tinguin en compte les següents normes: 
- Mantenir el silenci. 
- Respectar els companys/es que treballin, llegeixin o estudiïn. 
 
- Tenir cura de la neteja i de l‟ordre general de la biblioteca. 
- Restar asseguts en un lloc determinat sense entrar i sortir contínuament. 
- Col·locar els llibres utilitzats en el mateix lloc on eren.  
- Tenir cura i conservar el carnet de biblioteca durant el curs. 
- Els llibres de la biblioteca de l‟escola estaran disponibles a tots els alumnes que ho desitgin   
en servei de préstec. 
- La biblioteca estarà oberta de 2/4 d‟ 11 a les 11.00h en horari de pati.  
 

 Dilluns, dimarts i dimecres per E. Primària.  
 Biblioteca Oberta a les famílies i alumnes: E. Infantil i 1r, dimarts de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 

de la tarda. 
Hi ha 3 mestres del Claustre responsables per al servei de préstec i la Biblioteca Oberta. 
 

 De la classe d’Educació Física 
 
Després de la classe d‟ Educació Física, els/les alumnes d‟Educació Primària, i en la sessió 
llarga d‟hora i mitja, es dutxaran. Només es poden eximir de la dutxa els/les alumnes que portin 
un justificant mèdic.  
En les altres sessions portaran un recanvi de roba i estris de neteja per a la higiene personal. 
És obligatori l‟ús del xandall de l‟escola per a la realització de les sessions d‟ E.F. des de P3. 
 

 De les activitats extraescolars 
 
En relació a les activitats extraescolars hi haurà les següents normes: 
. L‟ AMPA i la seva Secció Esportiva podran  organitzar activitats complementàries a les 
docents, fora de l‟horari escolar, així com realitzar les seves reunions i assemblees. 
. Haurà de notificar a la Direcció l‟horari d‟aquestes activitats, així com els locals i material del 
centre que empraran i les persones responsables de les activitats. 
- Aquestes activitats hauran de ser aprovades pel Consell Escolar a principi de curs. 
- Es farà una primera detecció de les activitats extraescolars a finals de maig, principis de juny. 
- Els alumnes s‟hauran d‟inscriure a inici de curs. 
- La inscripció és per al curs i els /les alumnes han de mantenir l‟activitat. Només es poden 
donar de baixa per circumstàncies molt especials, que han de valorar AMPA , Direcció del 
Centre i família. 
Els conflictes que es generin han de tractar-se amb l‟AMPA o amb la seva secció esportiva, que 
ho transmetran al monitoratge i a la Direcció del Centre. 
En els desplaçaments que requereixen aquestes activitats, les famílies que no poden 
acompanyar als seus fills/es amb el seu vehicle i que deleguen en altres famílies, les eximeixen 
de responsabilitat del que pugui succeir en el trasllat i desenvolupament de les mateixes, 
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prenent com a autorització el fet  de lliurar el nen/a al pare/mare que l‟acompanyarà. 
Pel que fa a les activitats esportives els alumnes han d‟assistir-hi amb l‟equipament necessari i 
adequat per tal de poder-les dur a terme. 
En cas de no assistència, cal comunicar-ho prèviament als monitors. Si no es comunica des de 
la família, l‟alumne/a haurà de romandre al centre durant l‟estona que dura l‟activitat. 
En la recollida de l‟alumnat es segueix la mateixa dinàmica que la de les sortides de l‟escola, a 
partir de 3r poden anar sols i si s‟escau recollir a germans/es mes petits/es. 
 

• De les sortides, en concret de les colònies 
 

Les sortides són considerades pel Claustre de professors com una activitat curricular, per tant 
són obligatòries. 
Les sortides dins de la localitat ja tenen una autorització que signa la família en el moment de la 
matrícula i que serveix per a tota l‟escolarització amb la possibilitat de canviar-ho en el moment 
que la família ho cregui oportú. 
Abans de cada sortida fora de Valls, el pare/mare/tutor signaran una autorització per tal que els 
seus fills/es hi puguin participar.(Annex7) 
El nombre de mestres acompanyants serà segons la ràtio que marca el Departament 
d‟Ensenyament. Sempre es procurarà tenir més acompanyants dels obligatoris per llei. 
Les colònies són una  sortida molt important dins la línia pedagògica de l‟escola, però no 
obligatòria pels condicionants econòmics que comporta. Des de l‟escola, es farà el possible per 
promoure la màxima participació d‟alumnes, facilitant el pagament en còmodes terminis a 
aquelles famílies amb dificultats que hi estiguin interessades. 
L‟alumnat que no assisteixi a les colònies, no assistirà tampoc a l‟escola,  doncs l‟activitat 
curricular es durà a terme a les colònies i els recursos humans estaran allà. 
A E. Infantil, 1r i 2n es farà prèviament  una reunió informativa per les famílies..         
El nombre de mestres assistents a les colònies dependrà del nombre d‟alumnes que hi vagi.  
Es procurarà que siguin els tutor/es i especialistes que intervenen al cicle. 
Si es donés el cas d‟un mestre/a que estigués en règim de mitja jornada (o reducció de 
jornada), l‟assistència a les colònies serà de mutu acord.   
Comunicacions amb les famílies: 
 

 Sortides:  s‟enviarà un Whatsapp o es trucarà a l‟escola per dir que tot va bé. 

 Colònies: s‟enviarà un missatge o es trucarà a l‟escola i es penjarà la informació fora al 
tauler d‟anuncis. 

              
• De l’ús dels aparells o enginys electrònics 
 
A)- ALUMNES:  

 
Per evitar distraccions, possibles pèrdues d‟aparells d‟un cost considerable i per prevenir un 
possible mal ús, no es podrà portar a l‟escola ni a les sortides càmera de fotografiar, mòbils, 
consola o enginys similars. Tan sols es podran portar aparells per escoltar música a l‟autocar i 
sempre sota la responsabilitat de l‟alumne propietari. 
Excepció: quan l‟escola ho consideri necessari. 
En el cas de trobar aparells electrònics d‟aquest tipus a l‟escola, la Direcció els custodiarà fins 
que el pare, mare o tutor/a legal els passi a recollir. Si es donés el cas que fos un acte 
continuat es consideraria una conducta contrària a les normes de convivència  i no es tornaria 
fins a final de curs. 
Si alguna família es trobés amb la necessitat urgent de què el seu propi fill/a hagués de portar 
mòbil, ho ha de comunicar primer a Direcció, exposant el motiu i les circumstàncies i demanant 
autorització per escrit.  
 

B)- MESTRES, PAS, TEI, ALUMNES DE PRÀCTIQUES :  
 

Referent a l‟ús del mòbil a l‟escola, no es pot utilitzar en reunions ni davant dels/les alumnes, si 
no és estrictament necessari.  
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• Dels esmorzars i aniversaris 

 
A diferència d' Educació Infantil, la resta d'alumnes esmorzen al pati però recomanem a totes 
les famílies que ja vinguin esmorzats de casa i que, a l‟escola, portin un petit entrepà o fruita 
dins d'una carmanyola o boc‟n roll. Queda prohibit portar a l‟escola embolcalls de paper 
d‟alumini. 
L‟escola ha apostat fermament per als “Esmorzars Saludables”, per tant, no està permès portar 
per a esmorzar bolleria industrial, làctics ni sucs. 
Cada divendres s'esmorzarà fruita des de P3 a 6è. 
Un cop al trimestre es realitzarà un esmorzar saludable preparat per les famílies per a tota 
l‟escola: macedònia de fruites, poma al forn amb xocolata, codonyat, brotxeta de fruites, suc 
natural amb fruits secs... 
Les famílies que ho desitgin, poden portar esmorzar pels companys/de classe per celebrar els 
aniversaris. Es pot dur: coca amb xocolata o coc fet de casa, però no es poden portar 
llaminadures, ni pastissos, ni bolleria industrial. No es pot portar begudes en cap curs. 
També es pot dur un regal per la classe del/la protagonista (conte, joc...), mai regalets per als 
companys/es. 
A l'escola no es poden repartir invitacions per a festes particulars d'aniversari o d' altres 
celebracions, a excepció que sigui per a tots els companys de la classe a l‟hora de sortir. 
  
 

• De l’administració de medicaments a alumnes 
 

L‟administració de medicació i tractaments puntuals, ha de fer-se coincidir amb horaris 
compatibles amb l‟escola. Només en el cas de força major, es podrà administrar medicaments 
als alumnes si el pare, mare o tutor signa l'autorització i hi adjunta la recepta o informe del 
metge o metgessa, on hi consti el nom de l'alumne/a, la dosi i el nom del medicament que ha 
de prendre. (Annex8) 
La coordinadora de Riscos Laborals revisarà periòdicament el contingut de la farmaciola i la 
data de caducitat dels medicaments 
Prop de la farmaciola hi ha les instruccions bàsiques de primers auxilis i del seu contingut. 
(Enviades pel Departament d'Ensenyament) 
També disposem de farmacioles portàtils per a les sortides, una per a cada cicle. 
Davant d‟intoleràncies i/o al·lèrgies, cal que els pares i mares mantinguin informada l‟escola 
dels canvis que es produeixen, i quan es planteja alguna activitat que pot donar lloc a una 
intolerància o al·lèrgia, recordar-ho als tutors.  
Per  ex. si fem panellets i algú te al·lèrgia a l‟ametlla, la família ho ha de recordar al tutor/a en 
assabentar-se de l‟activitat. 
 

 

      5.2.- Mesures correctores i sancionadores 
 
L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per 
l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d'educació, s‟aplicaran mesures 
correctores amb la finalitat de contribuir a la millora del seu procés educatiu i disciplinari..  
Quan sigui possible, la mesura correctora ha d'incloure alguna activitat “d'utilitat social” per al 
centre. 
 
              5.2.1.- Avisos 
 
1. La no realització de les tasques que s‟encomanen a l‟alumne/a adoptant una actitud passiva. 
2. Tirar reiteradament papers o altres deixalles al terra. 
3. No respectar el material comú. 
4. Escopir. 
5. Les faltes injustificades de puntualitat. 
6. Actes de desconsideració amb les persones. 
7. No portar el material encomanat. 
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8. Llençar l‟esmorzar a la paperera. 
9. Absències sense justificar 
 
               5.2.1.1.- Aplicació de les mesures correctores 
 
E. Primària: Amonestació per escrit a l‟agenda de l‟alumne/a, retornat al tutor/a amb la 
signatura del pare/mare. 
E. Infantil, es parlarà directament amb el pare/mare i, si és reiteratiu, es farà per escrit. 
 
 
              5.2.2.- Faltes Lleus 
 

1.L‟agressió verbal o amenaça als companys/es (baralles)  
2.La reiteració de la no realització de les tasques que s‟encomanen a l‟alumne adoptant 
una actitud passiva. 
3. No respectar el material comú, el mobiliari de la classe i el de l‟escola. 
4. No fer cas del professorat sobre la modificació de la seva conducta. 
5. En les sortides, faltar el respecte persones i/o entorn: 
        a) empentes al anar pel carrer o entrar i sortir d‟algun recinte. 
        b) discutir o enfrontar-se a altres persones 
        c) dur a terme activitats que puguin molestar altres. 
        d) No tenir cura del material aliè (autocars, museus, ...) 

                
 
             5.2.2.1.- Aplicació de les mesures correctores 
 

Amonestació per escrit a l‟agenda, retornat degudament signat per la família. Aquesta 
amonestació la realitzarà el mestre/a que hagi presenciat el conflicte, amb el vist-i-plau de la 
direcció del centre, i comportarà una sanció per a solucionar o compensar el conflicte. 
A E. Infantil parlarà directament amb el pare/mare i, si és reiteratiu, es farà per escrit. 
 
              5.2.3.- Faltes greus 
 
1. Acumulació de tres faltes lleus 
2. Actes d‟indisciplina, injuries o ofenses contra les persones. 
3. La NO realització de les tasques que s‟encomanen a l‟alumnat adoptant una actitud 
d‟enfrontament amb el professorat. 
4. Discutir de forma airada el que se li demana. 
5. Insultar o amenaçar verbalment a les persones. 
6. Tractar despectivament les persones. 
7. Abandonar l‟aula o el recinte escolar sense autorització. 
8. L‟agressió física contra els/les companyes d‟escola. 
9. Deteriorament causat intencionadament de les dependències del centre, del material 
d‟aquest o dels objectes i pertinències dels altres membres de la comunitat educativa. 
9. Pintades a les parets o en el mobiliari que requereixin l‟ús de temps i material per eliminar-
les. 
10. Robatori de material del centre. 
11. La incitació o realització d‟actes contraris a la salut i/o integritat personal dels membres de 
la comunitat educativa. 
12. Fumar o portar tabac, beure o portar begudes  alcohòliques dins el recinte escolar i en les 
activitats que es realitzat dins l‟horari escolar (sortides, colònies...) 
13. Tirar qualsevol producte que produeixi mala olor o irritació (petards, bombes fètides, pols 
pica-pica...) 
14. Miccionar  o excretar fora de lloc amb intencionalitat. 
15. Robatori d‟efectes personals d‟altres membres de la comunitat escolar. 
16. Llençar objectes a l‟exterior (porta del pati i/o finestres) 
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                 5.2.3.1.- Aplicació de les mesures correctores 
 
Amonestació per escrit en el document oficial de l‟escola per aquesta finalitat, retornat 
degudament signat pels tutors legals. Aquesta amonestació la realitzarà el mestre/a que hagi 
presenciat el conflicte, amb el vist-i-plau de la direcció del centre, i comportarà una sanció per a 
solucionar o compensar el conflicte.  
L‟acumulació de tres faltes greus o una de molt greu suposarà un acord amb la família per tal 
de fer una reflexió a casa per un període de dos dies en la primera vegada i de 5 dies en la 
reincidència. S‟aprofitarà aquest espai de casa per fer un treball de conscienciació familiar i 
d‟ajut a les tasques de casa, així com de realització del treball curricular i deures de l‟escola. 
La imposició de les mesures correctores, llevat de l‟amonestació oral, la compareixença 
immediata davant del director del centre i de la privació del temps d‟esbarjo, s‟hauran de 
comunicar formalment a les famílies. 
De la mesura correctora aplicada, llevat de les mencionades en el paràgraf anterior, en 
quedarà constància escrita, amb explicació de la conducta de l‟alumne/a que l‟ha motivada. La 
nota de constància escrita, redactada per la persona que aplica la mesura correctora, s‟haurà 
d‟incorporar l‟arxiu personal de l‟alumne/a. 
 
              5.2.4.- Faltes molt greus 
 
1. L‟acumulació de tres faltes greus en un mateix curs acadèmic. 
2. Actes d‟indisciplina, injúries i ofenses molt greus contra les persones del centre. 
3.  Insultar o amenaçar de forma notòria a les persones de l‟escola. 
4.  Causar danys intencionats en les pertinències personals d‟un/a professos/a o personal 
d‟administració i serveis. 
5.  Agressió física contra els altres membres de la comunitat educativa: mestres, familiars... 
6.  Acusar sexualment a un altre membre de la comunitat escolar. 
7.  Suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o la sostracció de 
documents i materials acadèmics. 
8.  Consum, distribució o possessió de drogues. 
9.  Deteriorament molt greu causat intencionadament de les dependències del centre, del 
material d‟aquest o dels objectes i pertinències dels altres membres de la comunitat educativa. 
10. Trencar o deteriorar intencionadament i que aquest dany suposi una alteració greu en el 
funcionament del centre. 

  11. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment 
  aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra 

l‟alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 
                       
        5.2.5.- Gradació de les mesures correctores 
 
Per a la gradació en l‟aplicació de les sancions s‟han de tenir en compte els criteris següents:   
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l‟edat de l‟alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l‟alumnat afectat i de la resta 
de l‟alumnat. 
d) L‟existència d‟un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de 
compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l‟actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 
              5.2.6.- Constància escrita 

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb excepció 
de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 34.1, amb explicació de la conducta de 
l'alumne/'alumna que l'ha motivada. 
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              5.2.7.- Prescripció 
 
Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició o quan la 
Comissió de Convivència ho decideixi. 
 
              5.2.8. Competència per aplicar les mesures correctores 

Tenen competència per aplicar aquestes mesures correctores 
a) Qualsevol mestre/a del centre o mestres especialistes, escoltat l'alumne/a. 
b) El/La Tutor, el/la Cap d'Estudis, el Director/a del centre, escoltat l'alumnat. 
c) El/la Director/a del centre, o el/la Cap d'Estudis per delegació d'aquest, el Tutor del curs i la 

Comissió de Convivència, escoltat l'alumne/a. 
 

     5.3.- Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials a la 
convivència. 
 
Les faltes greument perjudicials pera la convivència en el centre tipificades a l'article 37.1 de la 
Llei d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l'article 37.3 de la Llei 
esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient 
incoat a l'efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat 
social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de 
manera complementària en la resolució del mateix expedient. 
 
     5.4.- Expedient  
 
Quan un/a alumne/a incorre en una falta greu, el/la Director/a convocarà la Comissió de 
Convivència que serà qui decidirà les actuacions a realitzar i, si cal, la instrucció d'expedient. La 
instrucció de l'expedient correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció 
del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es 
proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, l' 
import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats 
per l'actuació que se sanciona.  
De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i també els 
progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es 
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 tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta d'alumnat del 
centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una 
suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins 
a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 
l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. Altrament, l'alumne/a 
haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup 
mentre duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió 
provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de 
determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 
recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol 
cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 
s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, 
als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
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 
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pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la 
sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d'inhabilitació 
definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a 
un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Ensenyament ha de disposar el que sigui 
pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de 
l'alumnat en qüestió. 
Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 
l'alumne/a, i la seva família, 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/a i del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
 

 

     5.5.- La mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes 
      
     5.5.1. Principis de la Mediació Escolar 

La mediació escolar regulada en aquest títol es basa en els principis següents: 

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

 La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 
pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona 
mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.  

 La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la 
informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 

 El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de 
mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer 
de representants o intermediaris. 

5.5.2. Àmbit d‟aplicació 

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

-  Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat 
contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, 
llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

 Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38, i s'hagi emprat 
greu violència o intimidació, o la descrita en l'apartat h) del mateix article. 

 Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix 
alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat 
d'aquests processos. 

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

   5.5.3. Ordenació de la mediació 

a- Inici de la mediació 

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d'aclarir 
la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un cop 
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detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència, d'acord amb l' 
establert a l'article 25.2.  

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de disposar 
de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, en un escrit 
dirigit al director o a la directora del centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de 
complir l'acord a què s'arribi. En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment 
sancionador, s'interrompen els terminis de prescripció previstos als articles 37 i 48, i no es 
poden adoptar les mesures provisionals recollides a l'article 44, o bé se suspèn provisionalment 
la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat. 

b- Desenvolupament de la mediació 

Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, 
per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o 
mediadores. Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, el 
director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona 
mediadora, d' entre els pares, mares, personal docent i personal d'administració i serveis del 
centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació d'acord amb els 
principis establerts a l'article 24 d'aquest decret. El Director o la Directora també pot designar 
un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de 
mediació si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot cas, 
l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària. La persona mediadora, després 
d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada 
per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne/a de resoldre el conflicte per la via de la 
mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les 
instal·lacions o al material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el director o 
la directora del centre o la persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en 
representació del centre. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, 
la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte 
per concretar l'acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin 
arribar.  

c- Finalització de la mediació 

Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. Si la solució acordada 
inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte. Només s'entén 
produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la 
persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. Si la solució acordada inclou pactes de 
reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, en benefici de la persona 
perjudicada, es compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s'han de 
dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, 
les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la 
reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en 
benefici de la comunitat del centre. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un 
procediment sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de 
reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director/a del centre i l'instructor/a 
de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. Si el 
procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per 
causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de 
comunicar al director o directora del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o 
el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop 
iniciat un procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la continuació 
del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput dels 
terminis previstos als articles 37 i 48 i es poden adoptar les mesures provisionals previstes a 
l'article 44 d'aquest Decret. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 
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 perjudicada no accepti la mediació, ni les disculpes de l'alumne/a ni el compromís de reparació 
ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a 
la voluntat de l'alumne/a, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot 
disminuir la gravetat de la seva actuació, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 d'aquest 
Decret. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï 
manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que 
faci incompatible la continuació del procés de mediació, d'acord amb els principis establerts en 
aquest títol. El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de 
la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa 
interrompen el còmput del termini.  

6. Mecanismes d’informació a les famílies 
  

      6.1. L’ acollida inicial 
 
Abans del període de preinscripció, la Direcció i l‟Equip Docent del centre, realitza una o vàries 
jornada de Portes Obertes per tal de mostrar l‟escola i la seva dinàmica pedagògica. 
Paral·lelament també s‟organitzen xerrades a les llars d‟infants públiques de la localitat.  
Un cop finalitzat el període de matriculació, al mes de juny, la direcció convocarà les famílies de 
P3 en horari lectiu, sense alumnes, per a fer una presentació del centre i de les seves línies 
pedagògiques, lliurar la documentació que s‟especifica en l‟apartat 1.3.2. d‟aquestes NOFC i es 
mostraran els diferents espais de l‟escola. 
 
      6.2. La documentació 
 
  6.2.2. Carta de compromís 
 
Quan les famílies iniciïn l'escolarització dels seus fills/es al centre se'ls facilita una còpia de la 
Carta de Compromís Educatiu. Un cop estigui signada es desarà amb l'expedient de cada 
alumne/a i se'n farà una còpia per retornar a les famílies. Aquesta carta serveix per a tota 
l‟escolarització al centre i cada any  la Direcció en farà un recordatori en les reunions d‟inici de 
curs. En cas d‟incomplir algun dels preceptes signats en la carta, el tutor/a ho comunicarà a la 
Direcció del centre que, a la vegada, citarà la família per parlar-ne.  (Veure Carta de 
compromis) 
A principi de curs es donarà a les famílies el document on s'hi explica l'organització i normes 
del curs: Pla anual. (Veure Pla Anual) 
 
      6.3. Les reunions de famílies 
 
A l' inici de curs (octubre) tots els grups d'Educació Infantil i Primària faran una reunió amb les 
famílies del grup per tal d'informar sobre els objectius i activitats de l'any acadèmic, així com 
també conèixer les dels alumnes nous i respondre a les qüestions que calgui. 
La tutora de P3, juntament amb la TEI, aprofitarà els tres primers dies de curs a la tarda per 
reunir-se amb cada família individualment. 
A E. Infantil i C. Inicial es fa una reunió de tancament de curs, per classes (donar informes, 
explicar recomanacions per a l‟estiu...) 
En acabar el curs, també s‟ofereix un matí per a venir les famílies que ho desitgin i parlar amb 
el tutor/a.  
 
      6.4. Les entrevistes 
 
Com a mínim es farà una entrevista anual entre la família i el/la tutor/a, al 2n trimestre (febrer), 
que el/la mestre/a sol licitarà per escrit. Les famílies també poden sol licitar entrevista amb el 
tutor/a. (Annex 9) 
Si una família vol fer entrevista amb un mestre no tutor que també exerceix docència amb el 
seu/va fill/a caldrà primer que es posi en contacte amb el/la tutor/a corresponent i serà ell/a qui 
ho comunicarà a la persona en qüestió.  
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L‟escola gaudeix de la disponibilitat del mediador-traductor àrab de l‟Ajuntament per a fer les  
entrevistes amb famílies d‟aquesta cultura. 
Quan es facin les entrevistes d‟alumnes que assisteixen a desdoblament i/o suport, hi haurà el 
tutor/a juntament amb la mestra de suport, sempre que es cregui necessari. 
 
      6.5. Comunicats i circulars a les famílies 
 
Totes les comunicacions escola - família de caràcter general es faran per escrit i se‟n donarà un 
per família normalment al germà/na gran. Sempre que sigui possible, les de Primària es faran 
mitjançant l‟agenda que s'ha adquirit amb el material. 
 
      6.6. Informes d’avaluació per a les famílies 
 

Els informes es faran seguint el model establert per l‟Equip Docent. 

Les famílies dels alumnes d'Educació Infantil rebran dos informes durant el curs, un a mitjans 
de febrer i l'altre al juny, coincidint amb final de curs. 
Els/les alumnes d‟E. Primària en rebran tres, un al desembre, 1r trimestre, l'altre en finalitzar el 
2n trimestre, abans de Setmana Santa i l'últim, del 3r trimestre, al juny. (Annex 10) 
Aquest últim anirà acompanyat de l‟informe de Competències de l‟alumne/a. (Annex 11) 
Quan un/a alumne/a arriba amb el trimestre començat i/o ha faltat un nombre considerable de 
sessions, la Comissió d'Avaluació pot determinar que el tipus d'informe que es lliurarà a la 
família sigui diferenciat. (Annex 12) 
 

 

      6.7. Informació a la cartellera 
 

 

Disposem d‟una cartellera d‟escola i d‟una d‟ AMPA a l‟entrada del centre, on s'hi pengen les 
informacions, de caràcter general, que poden ser d'interès per a les famílies: convocatòria de 
beques, ajuts, recordatori d'activitats, festivitats, llistat de llibres, resolucions de beques i ajuts, 
preinscripcions... 
També disposem d‟una cartellera digital dins l‟entrada de l‟escola on s‟hi projecten notícies 
d‟interès per a les famílies: esdeveniments de l‟escola i del poble, fotos de les sortides i 
activitats amb alumnes, activitats de l‟AMPA.  
 

 

7. Recursos funcionals del centre 
 

 
       7.1.L’ensenyament de la Religió 
 
D‟acord amb la normativa vigent, l‟ensenyament de la Religió té un caràcter optatiu per als 
alumnes i obligatori per al nostre centre 
L‟opció per la formació religiosa o els ensenyaments alternatius es farà abans de començar 
l‟etapa d‟Educació Primària. 
Durant el més d‟abril, la direcció del centre farà arribar a tots els pares i mares que tinguin fills o 
filles al darrer curs del cicle de parvulari (P5) una còpia sobre la “Declaració sobre l‟opció per la 
formació religiosa o els ensenyaments alternatius”. (Annex13) 
Els pares, mares o tutors hauran d‟haver manifestat la seva opció abans de finalitzar el curs. 
Si es vol rectificar s‟haurà de fer per escrit a la direcció del centre l’últim trimestre de curs. 
La inspecció vetllarà per la correcta aplicació d‟aquesta norma i per poder designar els 
professors o professores que s‟hauran de fer càrrec de l‟ensenyament de la Religió en els 
col·legis d‟educació infantil i primària. 
Els mestres de religió de centres públics tenen la consideració plena de mestres del centre i, 
com a tals, són membres del claustre i tenen la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans 
docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament assignats a funcionaris. 
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7.2.Programes de salut escolar 
 
El centre col·laborarà en l‟execució dels programes de la Conselleria de Sanitat amb les 
campanyes de vacunacions, revisions dentals i  exàmens de salut. 
 
Es demanarà autorització a les famílies.  
S‟avisarà a l‟agenda el dia que es farà la visita mèdica i/o l‟administració de vacunes. 
 
       7.3.Llibres de text. Reutilització 
 
Tots els llibres de text que s‟utilitzin en el centre han  d‟estar homologats. 
L‟escola té un programa de reutilització de llibres de 3r a 6è d‟E. Primària. Es reutilitzen tots els 
llibres de text. Es compren nous el llibre de biblioteca, l‟ Activity book d‟anglès de forma 
socialitzada. Tots els llibres reutilitzats portaran una etiqueta amb el nom dels diferents 
“propietaris” durant els 4 anys de reutilització. 
Tots els materials d‟E. Infantil s‟adquireixen des del centre de forma socialitzada. 
Per tal de fer la socialització i la reutilització, les famílies paguen una quota anual durant el mes 
de juny i setembre. 
Els llibres de text no podran ser substituïts per altres abans d‟un període mínim de 4 anys. 
S‟acceptaran les modificacions que facin les editorials en noves edicions. 
S'ha de tenir en compte que els professors i els centres educatius poden reproduir, distribuir i 
comunicar petits fragments de material publicat, excepte llibres de text, sense necessitat de 
l'autorització dels autors, d'acord amb la redacció actual del text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual. En canvi, la reproducció de llibres de text sense autorització dels autors és 
estrictament prohibida per llei. 
 
 Cada curs, les famílies amb la seva quota-lloguer, fan possible la compra nova de tots els 

llibres reutilitzables quan toqui. 
 Les famílies i els/les alumnes continuen sent les responsables dels llibres i hauran de vetllar 

per evitar que es facin malbé. 
 Les famílies, en acollir-se a la reutilització, es comprometen a reposar el material i/o llibres 

reutilitzables, en cas de pèrdua o mal ús. 
 En el cas que alguna família incompleixi l‟obligació de conservació i no respecti el 

compromís de restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte. 
 A final de cada curs, es revisarà l‟estat dels folres i, si convé, se‟n posaran de nous. 
 Des de l‟escola, es continuarà fent una feina de sensibilització i de seguiment dels llibres 

per tal que arribin en bon estat al final de curs. Els llibres adquirits passaran a formar part 
de l‟ inventari del centre, donant-los d‟alta amb número de registre. 

 Si alguna família no compleix amb el pagament, després de totes les facilitats que dóna 
l‟escola, es retiraran els llibres a l‟alumne/a. 

 
      7.4.Faltes d’assistència del professorat 
 
Cap mestre/a podrà absentar-se del centre durant la jornada escolar sense una causa 
justificada o sense permís de la direcció. 
Les faltes d‟assistència es regularan d‟acord amb la normativa vigent. 
Els permisos i llicències de curta durada seran atesos pels mestres de la mateixa plantilla. Els 
alumnes sempre estaran atesos i seguiran les activitats que marqui  l‟horari. 
La resta de llicències i permisos de durada superior serà coberta amb professorat substitut 
designat pel Departament. 
Quan les absències i/o permisos de curta durada no siguin coberts pel Departament 
(fraccions d‟un dia i/o un dia sencer o de diversos dies), se seguirà l‟horari de substitucions 
aprovat a inici de curs i que està a l‟abast de tot el Claustre.  
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      7.5.Criteris de substitucions del professorat en baixes inferiors a 10 dies 
 
En cas que els permisos i/o absències siguin de més d‟un dia i fins que arribi el substitut/a en 
cas de baixa, s‟aplicaran els següents criteris de substitucions: 
 

 Anirà a substituir el/la docent que toqui segons l‟horari de substitucions aprovat a inici 
de curs i penjat a la sala de mestres. 

 A E. Infantil, quan falti una tutora, anirà a substituir la 4a parvulista. 

 En cas de faltar més d‟un docent, es deixaria de fer algun desdoblament de llengua o 
matemàtiques d‟algun cicle. 

 Quan es pugui preveure l‟absència, el/la tutor/a o el mestre especialista deixaran la 
feina preparada, a la llibreta de programació d‟aula.  

 
En cas de vaga,el director informarà degudament al Departament d‟acord amb les instruccions. 
Mensualment la Secretaria de l‟escola entra el registre d‟absències a l‟aplicatiu del 
Departament, tant per al personal docent com per al PAS. 
 

7.6. Substitucions de llarga durada  (+3 mesos) de càrrecs remunerats o membres 
de l’Equip Directiu 

 
Se seguirà el protocol establert pel Departament d‟Ensenyament, tant pel que fa als càrrecs 
directius com de coordinació i tutoria. 
La dedicació horària del professorat que pertany a l‟equip directiu, ha de garantir la presència 
d‟un càrrec durant tot l‟horari escolar. En supòsit d‟absència i/o malaltia del Director es farà 
càrrec la Cap d‟Estudis.  
 
       7.7. Els anomenats “deures de casa” 
 
El Claustre del centre considera que els deures són una continuïtat  i un reforç de les  activitats  
que es fan a classe. En cap cas són per acabar quaderns i/o temari. Es recomana als mestres 
planificar-los per evitar acumulacions de moltes matèries. Es manaran sempre que es cregui 
convenient. 
També és convenient fer-ne la correcció adequada, de forma individual i col·lectiva. Per tant, 
els/les alumnes hauran de  presentar-los puntualment de forma clara i ordenada. 
Tota l‟etapa d‟E. Primària i P5 utilitzarà l‟agenda per anotar els deures, la qual cosa permetrà a 
les famílies fer un seguiment de la “vida” escolar del seu fill/a. 
La “Carpeta de les experiències” a Ed. Infantil es donarà cada divendres. 
 
       7.8. Activitats extraescolars 
 
L‟ AMPA i la seva secció esportiva seran les encarregades d‟organitzar i vetllar pel bon 
funcionament de les activitats extraescolars que es proposin per a cada curs. 
En el cas de les activitats del PEE, estaran regulades per l‟empresa contractada per 
l‟Ajuntament i organitzades pel centre. 
El centre autoritzarà l‟ús de les seves instal·lacions per a la realització de les mateixes sota la 
seva responsabilitat. 
 
       7.9. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin 
l’exercici professional de personal del centre 
 
Les “queixes” o discrepàncies orals o per escrit per part de membres de la Comunitat 
Educativa, s‟adreçaran a la Direcció del centre, especificant la identificació de la persona, el 
motiu de la queixa, la data, la signatura i tota la documentació que es cregui oportuna. 
A partir d‟aquí l‟equip directiu traslladarà al mestre/a, de forma oral o per escrit, el motiu de la 
queixa, es prendran les decisions oportunes, per poder arribar a la solució adequada, quedant 
arxivada al centre tota la documentació. 
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7.10 EAP 
 
 7.11 Projecte Instrument Tradicional a l’escola: flabiol, tamborí i gralla 
 
Des de l‟àrea d‟Educació Musical, utilitzem com a eix vertebrador de l‟aprenentatge musical els 
instruments tradicionals catalans. Comencem a E. Infantil mitjançant la pràctica del tamborí, per 
a acompanyar diferents melodies i cançons. 
A 3r, s‟introdueix el flabiol progressivament junt al tamborí.  
A 6è, l‟ instrument que s‟utilitza és la gralla. El centre disposa d‟instruments socialitzats per a tot 
l‟alumnat, que són revisats al final de cada curs. A més, els tamborins utilitzats són de 
fabricació pròpia. 
Aquest projecte ens permet contextualitzar l‟aprenentatge amb la realitat cultural de Catalunya i 
concretament de Valls. (veure projecte Instrument Tradicional a l‟escola) 
 

7.12 Aula d’ Acollida / Recurs de llengua 
 

La procedència estrangera de les famílies del nostre alumnat, la contínua arribada 
d‟alumnat nouvingut i de matrícula viva ha fet possible que des del curs 2004-05 
l‟escola tingui Aula d‟ Acollida. Actualment la dotació és d‟una aula sencera amb la 
dotació de personal corresponent. L‟aula disposa d‟un espai físic al 2n. pis, torre 
esquerra, bloc d‟especialitats. L‟aula té l‟assessorament d‟una persona de l‟equip LIC.  
L‟alumnat passa les proves inicials a l‟entrar a l‟Aula d‟ Acollida i realitza les proves de 
coneixement de la llengua  A2 (nivell d‟usuari bàsic), a mitjans del mes de juny. 
Les tasques a realitzar a l‟Aula d‟ Acollida estan descrites en les Instruccions d‟inici de 
curs. 
En la memòria de final de curs es relaciona tot el que durant el curs es realitza a l‟aula. 
Segons el nombre d‟alumnat i les característiques del mateix, cada curs s‟arriba a una 
entesa de com estructurar i optimitzar el recurs de l‟Aula d‟ Acollida. 

 
7.13 Centre de Pràcticum 

 
La nostra escola és centre formador de Grau de Mestre/a seleccionat pel Departament 
d‟Educació (aprovats a la resolució EDU 2050/2009 de 25 de juny).  
Tenim elaborat el Pla de Treball com a centres formadors d‟estudiants en pràctiques de graus 
de mestres, on consta tot el que fa referència a l‟alumnat de Pràctiques. 
També som centre formador del Grau Superior d‟Educació Infantil i d‟Informàtica. 
(veure Pla de Treball Centre Formador de Pràcticum) 
 
 

      8. Recursos materials del centre 

 
   8.1. Utilització de les instal·lacions escolars 
 
La distribució i utilització dels espais de l‟escola seran aprovats per l‟Equip de mestres. Es 
podran fer,però, els canvis pertinents segons necessitats. 
Hi ha espais comuns que, per la seva polivalència, poden ésser utilitzats per a diferents 
activitats:   
 

 Entrada: espai reservat per a la comunicació família-escola, on s‟hi facin ambientacions, 
representacions, concerts, projeccions... 

 Sala d‟actes: espai dedicat a representacions teatrals, musicals, poètiques, xerrades. 
Prioritàriament s‟utilitza per al Taller d‟Expressió i psicomotricitat. 

 Biblioteca: espai reservat per activitats de petit format. 
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     8.2. L‟ús del mitjans informàtics, audiovisuals i de reprografia 
 
Els mestres tutors seran els encarregats de connectar i desconnectar cada dia els aparells de 
la seva aula així com del bon funcionament de les PDI instal·lades a totes les aules. 
La Direcció del centre subministrarà els codis d'accés a la fotocopiadora per a cada tutor/a. 
S‟evitarà sortir de l‟aula per a fer fotocòpies o enviar alumnes a que les facin ells. 
Sempre que sigui possible es faran les còpies per totes dues cares. 
En cas de bloqueig de la màquina s'avisarà a Direcció. No es recomanable que la màquina 
sigui manipulada. 
Cada cicle disposa d'una càmera fotogràfica per al seu ús en les activitats. Els mestres de 
cada cicle seran els encarregats de buidar i organitzar les seves fotos. L‟escola també disposa 
d‟una càmera més professional per a ús general. 
Cada curs acadèmic s'obrirà una carpeta a l'ordinador per a poder-les desar. 
Per tal de facilitar la gestió de totes les fotos es desaran amb un mateix format: jpg i amb una 
resolució que no pesi massa. 
Es procurarà que la filmació de la diada Sant Jordi i la Rua del Bestiari, la faci un pare/mare, 
per poder optimitzar els recursos humans en la sortida. En les altres activitats, ho farà el coord. 
Informàtica o similar. 
A final de curs a Educació Infantil es passaran les fotos, prèviament seleccionades per les 
tutores, a un CD o DVD.  
Pel que fa a Educació Primària es realitzarà un DVD amb l‟obra de teatre del curs i les 
fotografies estaran penjades al bloc de l‟escola i/o curs. 
 
 
     8.3. Seguretat i Pla d’Emergència 
 

 Seguretat 
 

 Materials (educació Infantil i Primària) 
 
Tots els materials emprats als centres educatius han de reunir els criteris de qualitat i seguretat 
que estableix la normativa vigent. En particular, els recursos lúdics, les joguines i el material 
d‟ús fungible han d‟estar identificats amb el marcatge CE de conformitat. S‟han de mantenir 
arranjats en un espai per a l‟emmagatzematge i en bon estat de netedat i seguretat per evitar 
riscos d‟infecció, malaltia i contaminació i garantir les condicions higienicosanitàries. 
Tant l‟equipament com el mobiliari han d‟estar adaptats a les edats i característiques dels 
usuaris, i s‟han d‟evitar cantoneres i materials de risc. 
 

 Manipulació d’aliments 
 
L‟elaboració d‟aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els professors, com a 
activitat de la programació anual aprovada pel Consell Escolar, s‟ha de fer tenint en compte les 
normes bàsiques d‟higiene alimentària establertes per l‟Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària. 
Cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas d‟alumnes amb al·lèrgies, només 
es poden usar materials i aliments que no continguin els al·lergògens que cal evitar 
 

 Plans d’emergència. Simulacre 
 
A l‟ inici de curs, s‟ha de comprovar que el pla d‟emergència està actualitzat i garantir que, com 
a mínim,  que es farà un simulacre (d‟evacuació o de confinament) durant el primer trimestre 
del curs escolar.  Previ al simulacre cal fer-ne  difusió a tot el personal que s‟incorpora de nou. 
Aquest simulacre s‟ha de planificar tenint en compte totes les activitats que es porten a terme 
en el centre, incloses les que es fan en horari de menjador, en el cas que els alumnes 
romanguin al centre dins d‟aquesta franja. 
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 Publicitat i informacions 
 
L'Equip Directiu es reserva la decisió de distribuir publicitat d'entitats privades i/o lucratives dins 
del recinte escolar. 
 

 Polls  
 
Es recomana que un alumne/a afectat no assisteixi a l‟escola fins que  hagi fet el primer 
tractament. 
El tractament es basa en una aplicació d‟un preparat insecticida específic (loció o xampú, 
esprai crema). Cal seguir al peu de la lletra les instruccions dels prospectes i repetir l‟aplicació 
al cap de 7 o 8 dies.  Un cop fet el tractament les llémenes (ous) poden seguir visibles, encara 
que siguin mortes. Per treure-les es pot  esbandir el cabell amb una barreja d‟aigua i vinagre, i 
després passar una pinta amb les pues molt fines (un llemener), o treure-les amb els dits. Cal 
revisar el cap una  setmana després d‟haver acabat el tractament per confirmar poll femella 
adult que no han nascut més polls. 
Els nens/nenes no parasitats no s‟han de  tractar. 
S‟avisarà a la família en qüestió i es recomanarà aplicar mesures preventives a la resta. 
Mesures preventives: 
· Raspallar els cabells cada dia, mantenint nets els raspalls. 
· Informar als nens/es que l‟ intercanvi d‟objectes pot afavorir el contagi. Per tant, no s‟han de          
compartir ni pintes, ni raspall de cabell, ni tovalloles, ni gorres. 
· Revisar els cabells dels nens/es i de les persones que hi conviuen dos o  tres cops per 
setmana, sobretot si es graten el cap o es queixen de  picor. 
· Si observeu que el vostre fill/a té polls cal que aviseu al mestre/a, o al  director/a de l‟escola.  
· No s‟han d‟administrar insecticides “per prevenir” a persones no parasitades. 
 
 
     8.4. Ús i funcionament del menjador 
 
El Consell Comarcal gestiona el servei de menjador des del curs 2013-14 
Gestionar el servei de menjador escolar, en la modalitat de concessió a l‟empresa adjudicada 
que és SERVEIS A MENJADORS COL·LECTIUS(MF) amb NIF J43582154 C/Artesans nº82 
Nau 1, el responsable del qual és Josep Ma. Sans i Moragues amb DNI 40882889M. 

- Confecció dels menús. 

- Elaboració, subministrament i distribució del menjar. 

- El subministrament de productes de neteja necessaris per al funcionament. (rentaplats, 
lleixiu,....) 

- La contractació i servei del monitoratge.  

- L‟administració econòmica ( cobraments, bancs, .....) 

- El manteniment  i/o reparacions de les instal·lacions, aparells,..... 

- Reposició d‟utillatge fet malbé. ( gots, coberts, plats,...). 

- Les monitores elaboren un informe de menjador de l‟alumne/a per cada trimestre. 

- Reunió d‟usuaris de menjador a principi de curs. 
 
L‟escola col·laborarà per tal d‟agilitzar la gestió al Consell Comarcal, de la següent manera: 
 

- Facilitar la informació dels alumnes/dia cada mes. 
- Fer d‟intermediari en el traspàs d‟informació dels comptes bancaris dels pares, mares o 

tutors dels quals llur fills són usuaris. 
- Fer d‟enllaç amb les famílies que són beneficiàries de beques de menjador. 
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9. Annexos 

 
1- Model llibres i material  
2- Model Carta Compromís Educatiu 
3- Model Informe Global Individualitzat final etapa E.I. 
4- Autoritzacions ús d‟imatge (escola i AMPA) 
5- Model Qüestionari Habilitats Socials 
6- Model autorització sortida de l‟escola sols 
7- Model autorització sortides fora de Valls 
8- Model administració de medicaments 
9- Model d‟entrevista (oberta – tancada) 
10- Model informe E.I. i E.P. 
11- Model informe de Competències 
12- Model informe nouvingut/da 
13- Model opció religió 

 


