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0.- MARC NORMATIU I BIBLIOGRAFIA  
• LEC. 12/2009, del 10 de juliol. 

-Art. 20. Carta de compromís. 

-Art. 21. Drets dels alumnes. 

-Art. 22. Deures dels alumnes. 

-Art. 23. Instruments per a la participació i la re presentació  

  dels alumnes. 

-Cap. V. La convivència. Arts. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

-Art. 148. El consell escolar. 

• DECRET 102/2010, de 3 d’agost, D’AUTONOMIA DELS 

CENTRES DOCENTS. 

-Arts. 18, 19, 23, 24, 25 i disposicions transitòri es. 

• LOE. 2/2006, del 3 de maig (Boe núm.106 de 4/5/2006 ). LLEI 

ORGÀNICA. 

-Art. 118.1, 119.5, 126.5 i disposició final primer a 3, 4 i 5. 

• DECRET 278/2006 (derrogat). Drets i deures alumnat i 

regulació de la convivència. 

• Educació sociomocional a primària. Anna Corperna. E d. 

Eumo. 
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1.- DRETS DELS/DE LES ALUMNES 
1. Els/les alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret 

a rebre una educació integral i de qualitat. 

2. Els/les alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, 

l’Estat i la regulació orgànica de 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) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur 

progrés personal. 

e) Ésser informats/ades dels criteris i els procediments d’avaluació. 

f) Ésser educats en la responsabilitat. 

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul 

permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació. 

h) Ésser educats en el discurs audiovisual.   

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 

compensació. 

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc 

que eventualment pugui donar lloc a situacions de 

desemparament. 

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

l) Reunir-se i, si s’escau, associar-se, en el marc de la legislació 

vigent. 
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m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i 

professional. 

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit 

educatiu. 

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos 

d’infortuni familiar o accident. 
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2.- DEURES DELS/DE LES ALUMNES 
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta 

els deures següents: 

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les 

capacitats personals. 

d) Respectar els/les alumnes i l’autoritat del professorat. 

2. Els/les 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: 

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

b) Complir les normes de convivència del centre. 

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del 

centre. 

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 
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3.- NORMES DE CONVIVÈNCIA 

EDUCACIÓ INFANTIL 
1. A les 9.00 i les 15.00 s’entra a les aules sense fer filera. Els/les 

alumnes arriben agafats de la mà dels seus pares o familiars i 

entren sols a partir de la porta del parvulari i es dirigeixen cap a 

la seva aula. Cal fer-ho a poc a poc i sense cridar. A l’entrar a 

la classe s’ha de saludar. 

 

2. A l’hora de sortir els/les alumnes s’estan asseguts/des a les 

cadires o bé a la catifa i esperen que la mestra els/les cridi per 

poder marxar amb el familiar autoritzat que els ve a recollir a la 

seva aula. 

 

3. A l’hora del pati no es pot entrar dins l’edifici de parvulari si no 

hi ha una causa molt concreta. Després del pati els/les alumnes 

recullen les joguines de pati. Està prohibit tirar les joguines a 

fora de la reixa que delimita l’escola. 

 

4. Abans d’anar al pati cal que els/les alumnes hagin anat al W.C. 

En cas de necessitat podran entrar a l’edifici. Els/les alumnes 

d’E.I.3 podran anar als seus W.C. I els/les alumnes de E.I.4 i 

E.I.5 aniran als W.C d’E.I.5.  
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5. A les sortides fora de l’escola caldrà mostrar un comportament 

correcte: No cridar, mantenir l’ordre a la filera i estar atents a 

les indicacions de les mestres per anar pel carrer. 

 

6. Cal respectar el torn de paraula aixecant la mà (cal tenir en 

compte sobretot a E.I.3 que es comença a introduir aquest 

hàbit). 

 

7. Cal seure correctament a la cadira. 

 

8. Cal respectar el material de l’aula i no malmetre’l expressament 

. Es recullen les joguines entre tots quan s’acaba l’estona de 

joc. 

 

9. Iniciem l’hàbit de treballar en silenci. 

 

10. Cal portar l’esmorzar en un embolcall reutilitzable 

(carmanyola “taper”) amb el nom. 

 

11. L’hora del pati és per jugar, no per barallar-se. 

12. S’ha de respectar tant a mestres com a companys. 

 

13. A l’escola no s’han de portar llaminadures ni joguines. 

 

14. L’activitat a l’aula de psicomotricitat es fa amb mitjons 

antilliscants. Cal portar l’equipament necessari (prèviament es 

comunica a les famílies que és el que fa falta). 
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15. Els/les alumnes d’E.I.5 han de retornar els contes de lectura 

el dia que se’ls indica. 

 

16. Cal portar el material necessari per fer les activitats ( tallers, 
projectes...) 

 
17. S’han de portar els papers signats, quan toca. 

 

Hem de tenir en compte que per les edats i característiques dels/les 

nostres alumnes aquestes normes de comportament es comencen a 

introduir i possiblement mai abans les havien hagut de seguir. És per 

això que com a norma general el fet de no complir-les comportarà un 

nou recordatori per part de les mestres i, en casos concrets i molt 

puntuals, alguna actuació determinada. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
                        

1. S’ha de trucar abans d’entrar a l’aula. En entrar hem de saludar. 
 

• Tornar a sortir i que truqui a la porta per entrar. 
 

2. S’ha d’arribar puntualment. En cas contrari s’ha de portar justificació. 
 
• A cicle inicial se li posa nota a l’agenda. 
• A CM i CS, es fa anar l’alumne a secretaria fins el canvi de classe, 

a més a més de la nota a l’agenda.. 
 
3. Quan s’arriba tard s’entra a l’aula, es penja la bossa en silenci i 

s’asseu. 
 

• Tornar a fer tot el procés. 
 
4. A les 9.00 i a les 15:00 s’entra a les aules sense fer fila. S’ha d’anar 

d’un en un, a poc a poc i sense cridar. 
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• Sortir de la classe per tornar a entrar. 

 
5. Les sortides de classe de cicle inicial es fan en fila amb ordre i sense 

cridar. A cicle mitjà i cicle superior (un cop ha sonat el timbre) se surt 
sense fer fila. S’ha d’anar d’un en un, sense córrer i sense cridar.  

 
• Es torna a baixar i/o s’espera a l’últim. 

 
6. Per l’escala, s’ha de passar pel costat dret (excepte si pugen dos 

grups alhora). 
 

• Tornar a baixar l’escala i passar pel costat dret. 
 
7. En els canvis de classe, per anar al lavabo...etc ens desplacem 

sense córrer. 
 

• Es torna enrere i es repeteix l’acció. 
 
8. Pel passadís i les escales s’ha d’anar sempre caminant, a poc a poc 

i sense cridar. 
 

• Se li demana que baixi la veu o que vagi a poc a poc. 
 
9. A l’hora del pati es baixa en fila, acompanyats pel/per la mestre/a i 

seguint les pautes anteriors de comportament. Després del pati 
també es puja en fila i acompanyats pel/per la mestre/a. 

 
• Es torna a baixar/pujar  i/o s’espera a l’últim. 

 
 
10. A l’hora del pati ningú es pot quedar sol a l’aula o als passadissos. Hi 

ha d’haver un/a mestre/a responsable. 
 
• Es queden una estona sense jugar. 

 
11. A l’hora del pati s’ha d’anar al lavabo de la planta baixa o del camp 

de fútbol. 
 

• Es queden asseguts una estona sense jugar. 
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12. Un cop ha sonat el timbre per pujar a les aules, després del    pati, 
no es pot anar al lavabo ni tampoc anar a beure aigua (a la font, al 
lavabo…) 

 
• Recordar-ho . Si és reiterat, deixar un dia sense pati. 

 
13. Cal respectar el torn de paraula aixecant la mà. 
 

• Es demana silenci i no se li fa cas. 
 
14. Cal seure correctament a la cadira. 
 

• Se l’avisa i si és reiteratiu es queda dret una estona. 
 
15. Cal respectar el material de l’escola, així com l’exposat als 

passadissos. 
 

• Fer una reflexió i reposar el material trencat o fet malbé. 
 
16. S’ha de treballar en silenci i sense cridar. 

 
• Es queda dins l’aula treballant però retirat del grup. En cas que no 

rectifiqui marxarà a treballar a una altra aula. 
 
17. S’ha de mostrar una bona actitud i comportament a classe. 
 

• Se l’avisa. Es queda dins l’aula treballant però separat del grup. 
Se’l posa dret en un racó de l’aula per a que no interfereixi. Se’l 
treu fora de classe 5 minuts amb la porta oberta per tal de poder 
veure’l. Se l’envia a una altra aula amb feina.  

• En cas de gravetat es porta a direcció. 
 
18. Cal portar l’esmorzar en un embolcall reutilitzable (carmanyola 

“tàper”).  
 
• Recordar-ho una altra vegada. 

 
19. Els embolcalls no reutilitzables cal llençar-los al contenidor 

corresponent. 
 

• Recollir papers del pati.  



 

 12 

 
20. L’hora del pati és per jugar, no per barallar-se. 
 

• Seure al banc una estona sense poder jugar. 
 
21. S’ha de respectar tant a mestres com a companys/es. 

 
• Reflexionar sobre el què ha passat. Demanar disculpes. Anar a 

una altra classe a treballar. Posar una nota a l’agenda.  
   *En cas de reincidència seguir el pla de convivència.  
 
22. Cal respectar les pertinences dels altres  (companys, 

mestres,escola…).     Es considera un fet molt greu apropiar-se’n. 
 

• Restituir el que s’ha pres i informar els pares del fet. 
 
23. A l’escola no s’han de portar llaminadures ni joguines 

 
• Llençar la llaminadura. Pel que fa a les joguines, se’l fa un 1r avís 

perquè la guardi a la motxilla. Al segon avís es guarda fins a final 
de trimestre. 

 
24. S’han de portar els deures i els papers signats, quan toca. 

 
• Posar una nota la l’agenda. L’hauran de retornar signada 

juntament amb la feina feta. No se’l deixarà jugar al pati. 
 

25. Cal portar el material necessari per fer les activitats ( tallers, 
educació física, projectes...) 

 
• Es queda sense fer l’activitat i se’l posa una nota a l’agenda.  

 
26. No s’ha de mentir per justificar les pròpies accions i comportaments. 
 

• Fer una reflexió amb l’alumne/a. (En presencia dels pares, en 
funció de la gravetat). 

 
27. No es pot portar mòbil  a l’escola. A cicle mitjà i superior  si els pares 

creuen que n’han de dur , ha d’estar apagats i guardats. 
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• Se li agafa el mòbil i es porta a direcció. Allà l’haurà d’anar a 
buscar la familía de l’alumne/a. 

 
28. No es poden portar càmeres fotogràfiques a l’escola. Només quan 

els mestres ho autoritzin (festes, sortides, ...). 
 

• Se li agafa la càmera i es porta a direcció. Allà l’haurà d’anar a 
buscar la família de l’alumne/a. 

 
29. L’ordinador de l’aula , connectat a la PDI, és d’ús del/de la mestre/a, 

excepte quan hi ha una autorització personal per part del/de la 
mestre/a.  

30. No es pot anar a les aules d’informàtica, ni a cap aula o espais 
comuns sense cap mestre/a. 

 
31. No es pot utilitzar cap ordinador sense el consentiment dels/de les 

mestres. 
 
32. Es pot venir a l’escola amb patinets a partir de primària i amb 

bicicleta només a partir de 3r. Les bicicletes es deixen a 
l’aparcament, però cal entrar i sortir a peu per evitar possibles 
accidents. Els patinets cal plegar-los abans d’entrar al recinte escolar 
i no es poden obrir fins la sortida. Els que no es poden  plegar, s’han 
de deixar a l’aparcament de bicicletes. 

 
• Es queda el patinet a direcció un dia. Si hi ha reincidència, l’haurà 

de venir a buscar la família. 
 

33. Només es pot  jugar a pilota (pilota tova) a l’hora del pati i en les 

pistes. 

• Se’ls explica on jugar. 

• Si la pilota és dura es queda a direcció un dia. Si hi ha 
reincidència, l’haurà de venir a buscar la família. 

 
34. A les sortides fora de l’escola caldrà mostrar un comportament 

correcte: No cridar, mantenir l’ordre a la filera i estar atents/es a les 

indicacions dels/de les mestres per anar pel carrer. 

• Depenent de la gravetat es pot quedar sense sortida. 
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4.- QUÈ ENTENEM PER CONFLICTE 
El conflicte i la convivència són conceptes que van junts: la convivència 

pot provocar conflicte i el conflicte pot potenciar, encara que 

aparentment no ho sembli, la convivència.  

El conflicte és interpretat sovint com quelcom negatiu en les relacions 

interpersonals i socials. És la gestió del conflicte allò que acabarà de 

donar el matís positiu o negatiu a la situació conflictiva. Al món de 

l'educació hi ha conflictes, com a la nostra vida quotidiana. 

El conflicte pot ser resultat, bàsicament, de diferents punts de vista 

(culturals, morals, ...) i per tant influiran les diferents experiències vitals 

(la pròpia biografia familiar i personal, ...) i els diferents objectius i 

interessos que podem tenir individualment o col·lectivament. Tot això no 

sempre serà fàcilment conciliable i generalment necessitarà de 

negociacions, de sacrificis, prioritzacions i, per tant, d’acords mutus. 

 

CONFLICTE LLEU 

Entenem  com a conflictes lleus  el conjunt de conductes contràries a les 

normes de convivència de l’escola.  
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- Situacions de conflicte interpersonal que, amb la formació i les eines 

adients, els/les alumnes poden solucionar per ells/elles mateixos/es. 

- Conductes disruptives que requereixen molta dedicació de temps i 

d'esforços, amb efectes negatius sobre l'alumnat que els produeix, 

l'alumnat que els pateix i el professorat. 

 

La mediació escolar ens permet abordar la gran majoria de conflictes 

que sorgeixen en el dia a dia de l’escola, especialment quan aquests 

conflictes es produeixen entre alumnes i no responen a situacions 

regulades per la normativa. Es vol evitar que la cronificació de petites 

actuacions negatives acabi portant a veritables conflictes. Les 

característiques de la mediació - voluntarietat, confidencialitat, 

compromís-  fan que situacions força complexes trobin manera de 

desencallar i trobar solucions de futur. Per això, la mediació 

complementa la gestió de conflictes, com una via paral·lela a la 

normativa. 

Qui fa aquesta mediació: 

1. El/la mestre/a o la persona que es troba amb el conflicte. I 

posteriorment n’informa el/la tutor/a. 

2. Si no es resol, intervé com a mediador/a el/la tutor/a. 

3. Si no es resol, el cicle debat i decideix la intervenció.. 

4. Si no es resol, l’equip directiu decideix la intervenció. 

 

CONFLICTE GREU 

• Les situacions de violència verbal o física que perjudiquen 

notablement la convivència en el centre, perquè generen 

sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de 

la comunitat educativa. 



 

 16 

• L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

• El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del 

centre.  

• La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i 

la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

• La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència del 
centre. Aquestes normes s’explicaran als/a les alumnes i 
s’exposaran en un lloc visible de l’aula. També es lliurarà una 
còpia a les familíes. 

 
• Els actes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

cultura o ètnia, naixença o qualsevol altra condició personal o 
social dels/de les afectats/ades. 

 

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats 

o faltes comeses per l’alumnat que afectin la convivència, establertes en 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en el seu article 37, 

explicitades en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, en les normes 

d’organització i funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de 

compromís educatiu s’ha d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té 

per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que 

sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha 

d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre (mesura 

reparadora). 

 

En els casos esmentats, i tenint sempre en compte l’edat de l’alumnat, 

cal actuar amb protocols fixos i sense cap tipus d’improvisació. En les 

situacions més extraordinàries es treballarà coordinadament amb altres 

professionals (comissió social). 
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 Protocol: 

1. El/la mestre/a que es troba amb el conflicte decideix si comença 

una mediació o treu l’alumne/a de l’aula i el/la porta a l’equip 

directiu. 

2. Comunica el fet a la direcció del centre. 

3. Es tria un/a mestre/a del cicle perquè faci la mediació. 

4. Es reuneix el cicle amb l’alumne/a. 

5. Es decideix la mesura correctora. 

6. Es comunica, per escrit, a les familíes. 

7. Es recull en un full d’incidències (coordinador/a del cicle). 

 

Encara que la conducta sigui greu s’oferirà, de manera complementària, 

la mediació escolar 
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5.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  

     (MEDIACIÓ). 
La convivència –entesa en el sentit d’aprendre a viure junts i en 

harmonia i no com a simple coexistència– gira al voltant de tres eixos 

fonamentals: la construcció de la pròpia personalitat, la relació amb les 

altres persones i el sentiment de pertinença a la comunitat. 

 

Aquests eixos són difícils de delimitar perquè la pròpia personalitat no 

es desenvolupa si no és en la relació i l’acceptació dels altres i dins el 

marc d’una comunitat concreta. Per això, cal una formació integral de la 

persona, fonamentada en els sentiments, les emocions i els 

pensaments. Una formació basada en els valors de la inclusió social i 

l’equitat, la participació democràtica, la pluralitat i el respecte a la 

diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. 
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És important conèixer les normes de convivència establertes a casa, ja 

que es poden explicar moltes de les conductes que percebem a l’escola. 

No hem de limitar-nos només en mostrar desaprovació davant 

determinades conductes, sinó que ens cal entendre que els 

comportaments agressius i/o desagradables d’alguns/es alumnes són 

actuacions que mostren dificultats d’expressió de sentiments i 

d’adaptació a l’entorn social, i som els/les mestres els qui hem 

d’interpretar l’origen d’aquestes conductes i les característiques 

personals de l’alumne/a per ajudar-lo/la a superar les seves dificultats.  

 

Hem d’assegurar que aquells/es alumnes que viuen en ambients 

familiars i socials deteriorats tinguin un referent, com a mínim , a 

l’escola. Aquesta figura és el/la tutor/a (treball de tutoria). 

 

Donarem a conèixer a la família, com ensenyem a resoldre problemes. 

Es donarà a conèixer en les reunions amb les famílies, tant individuals 

com de grup. 

És prioritari tenir les famílies informades del que es pretén aconseguir 

amb aquest treball i demanar-les la col·laboració.  

 

Determinats/ades alumnes i els seus comportaments poden provocar en 

el/la mestre/a un seguit d’emocions i sentiments que fàcilment poden 

desestabilitzar-lo/la a nivell emocional.  

 

Davant qualsevol conflicte, com a comunitat educativa, tindrem en 

compte els següents consells: 

• Entendre el vessant pedagògic dels conflictes. Per molestos que 

siguin, són alliçonadors. Per això, cal planificar com seran tractats. 
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• Donar a entendre que s’accepta l’alumne/a tal com és, tot i que 

això no vol pas dir que s’acceptin les seves conductes. 

• Assegurar que hi ha comunicació i diàleg. 

• Ensenyar que sempre hi ha una altra manera de resoldre els 

conflictes. 

• Calmar  l’alumne/a i l’ambient que l’envolta. 

 
 

A l’hora de resoldre un conflicte és important  ensenyar a pensar i no 

pas ensenyar el què s’ha de pensar. 

Quan aparegui un conflicte seguirem aquests cinc passos per arribar a 

resoldre’l: 

1. Identificar el conflicte. 

2. Definir objectius (allò que es vol solucionar). 

3. Buscar solucions. 

4. Acordar alternatives i triar la millor. 

5. Acordar aplicar la solució. 

6. Marcar-se un pla. 

 

1. Identificar el conflicte 

Es tracta de fer una exposició del que ha passat centrant-se en el 

problema i no en les persones que l’han causat. 

No tots/es els/les alumnes saben fer això que sembla tan bàsic, ja que 

n’hi ha que tenen dificultats per determinar el que ha passat. No 

s’adonen del problema globalment sinó que només en veuen parts. Els 

haurem d’ajudar a definir la situació escoltant la versió de tots els 

implicats. 
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Buscar les causes que l’han provocat tot mirant enrere per conèixer 

l’origen del problemes, analitzar el context, recollir tots els indicis que 

han provocat la situació, elaborar hipòtesis sobre el que deu haver 

passat (jo diria…., pot ser…, segurament…) i buscar la informació que 

verifiqui les hipòtesis. És important detectar els sentiments que hi ha 

darrere el conflicte. 

 

2. Definició d’objectius  

Una vegada definit el conflicte cal marcar-se objectius. Els objectius han 

de ser adequats. 

Cal tenir present què es vol: si el problema és que desapareixen 

objectes, un objectiu serà que no tornin a desaparèixer o pot ser trobar 

on són els objectes desapareguts. Sovint en una situació conflictiva hi 

pot haver més d’un aspecte a resoldre. 

 

3. Buscar solucions 

Es tracta de buscar totes les solucions possibles per resoldre el 

problema i apuntar-les. Quan s’hagin apuntat guiarem els/les alumnes 

per a que ells/es mateixos/es desestimin les que no són viables o no 

aporten solucions. 

 

4. Acordar alternatives i triar la millor. Avaluar i buscar la solució. 

S’estudia cada una de les solucions i es valora què passaria si es posés 

en pràctica. Cal pensar en totes les conseqüències  i reflexionar sobre 

quines accions inclouen tolerància, respecte, col·laboració, engany o 

abús. 

Cal buscar la solució en benefici de tothom , que sigui justa, practicable i 

significativa. 



 

 22 

 

5. Acordar aplicar la solució. Consens. 

Es pren la solució un cop tothom ha tingut l’oportunitat de discutir a fons 

les diferents solucions i s’arriba a un acord. Quan es resolguin els 

conflictes  caldrà que els/les alumnes i mestres comparteixin el desig 

d’arribar al consens.  

 

6. Acordar-ne l’aplicació. Marcar-se un pla. 

És molt important el compliment de les decisions que es prenguin. Com 

també és important trobar les estratègies per evitar que el conflicte es 

torni a repetir i acordar la seva aplicació. 
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6.- ORGANITZACIÓ  
RECURSOS A UTILITZAR PER EVITAR CONFLICTES Alumnes: 

• Tutories individuals. 

• Treball de competència social. 

• Treball d’autoestima. 

• Treball emocional. 

• Treball tutoria. 

• Reunió de delegats. 

 

Família: 

• Carta de compromís. (Annex 1. pàg. 42.) 

• Reunions col·lectives i individuals. 

• Xerrades. 
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7.- REGIM DISCIPLINARI  
FALTES LLEUS. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA 

CONVIVÈNCIA. 

 MESURA A PENDRE QUI L’IMPOSA 

1.- Les injúries, ofenses, 

agressions físiques, 

amenaces a altres 

membres de la comunitat 

educativa, el 

deteriorament  o el 

robatori intencionat de 

llurs pertinences i els 

actes que atemptin 

contra llur intimitat o llur 

integritat personal. 

-Privació d’esbarjo (5 dies com  

a màxim) . 

 

------------------------------------------ 

-Privació d’assistir a la pròxima 

sortida. 

-Canvi de classe (5 dies com a 

màxim). 

-Suspensió de l’assistència a 

determinades classes (5 dies 

com a màxim). 

 

*Si es fa malbé o s’agafa alguna 

cosa s’ha de restituir o fer-se 

càrrec de l’import. 

-Tutor/a o 

especialista. 

 

------------------------ 

-Proposa el/la 

tutor/a . Acorda el 

cicle. Vist-i-plau de 

l’equip directiu. 

 

2.- L’alteració   
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injustificada del 

desenvolupament normal 

de les activitats del 

centre, el deteriorament 

de les dependències o 

els equipaments del 

centre. 

 

 

 

                      “ 

 

 

 

           “ 

3.- No respectar els 

alumnes i l’autoritat del 

professorat. 

                 “  

            “ 

4.- No respectar i  

discriminar els membres 

de la comunitat 

educativa. 

 

                  “ 

 

             “ 

5- No complir les normes 

de convivència del 

centre. 

 

                         “ 

 

            “ 

6.- No contribuir al 

desenvolupament 

correcte de les activitats 

del centre. 

 

 

                        “ 

 

 

             “ 

7.- No respectar el 

projecte educatiu i, si 

escau, el caràcter propi 

del centre. 

 

 

                        “ 

 

 

             “ 

8.- No fer un bon ús de 

les instal·lacions i el 

material didàctic del 

centre. 

 

 

                         “ 

 

 

              “ 

Les mesures han de ser  immediates. 

 

a) Graduació 
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Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les 

faltes esmentades, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

• Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de 

l’alumnat afectat. 

• La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la 

motiva. 

• La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de 

l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat. 

• 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. 

• La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se 

sanciona. 

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

 

b) Notificació: 

Totes les mesures correctores s’hauran de notificar per escrit, (agenda, 

paper a Educació Infantil) tot i que es pot avançar per telèfon o 

personalment a les famílies. S’ha de deixar constància escrita del fet i 

de la mesura presa a l’acta de cicle.   

 

 

FALTES GREUS. CONDUCTES GREUMENT 

CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA (art.37.1 de la 

LEC). 

 MESURA A PENDRE QUI L’IMPOSA 
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1.- Les injúries, ofenses, 

agressions físiques, amenaces, 

vexacions o  humiliacions a 

altres membres de la comunitat 

educativa, el deteriorament o 

robatori intencionat de llurs 

pertinences i els actes que 

atemptin greument contra llur 

intimitat o llur integritat 

personal. 

-Privació d’assistir a les 

sortides i colònies (3 

mesos com a màxim). 

-Canvi de classe (3 mesos 

com a màxim). 

-Suspensió de 

l’assistència a 

determinades classes (3 

mesos com a màxim). 

-La inhabilitació definitiva 

per a cursar estudis al 

centre (s’ha de portar a 

terme un expedient 

disciplinari). 

 

* Si es fa malbé o es 

sostreu alguna cosa, la 

persona que ho ha fet l’ha 

de restituir o fer-se càrrec 

de l’import. 

-Proposa l’equip 

directiu (recollint la 

proposta del cicle) 

i amb vist-i-plau de 

la comissió de 

convivència (una 

setmana com a 

màxim). 

-Davant una 

reincidència o 

gravetat de la falta 

la direcció amb el 

vist-i-plau de la 

comissió de 

convivència obrirà 

un expedient 

disciplinari (art.25 

del decret 

d’autonomia de 

centre) i serà la 

direcció qui 

imposarà la 

sanció.  

2.- L’alteració injustificada i 

greu del desenvolupament 

normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu 

de les dependències o els 

equipaments del centre, la 

falsificació o la sostracció de 

documents i materials 

acadèmics i la suplantació de 

 

 

 

 

 

                    “ 

 

 

 

 

 

              “ 
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personalitat en actes de la vida 

escolar. 

3.- Els actes o la possessió 

d’objectes o substàncies que 

puguin ésser perjudicials per a 

la salut, i la incitació a cometre 

actes que la puguin posar en 

perill. 

 

 

                  “ 

 

 

             “ 

4.- La comissió reiterada 

d’actes contraris a les normes 

de convivència al centre. 

 

                   “ 

 

              “ 

Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, ètnia, 

naixença o qualsevol altra condició personal o social dels/de les afectat/ades s’han 

de considerar especialment greus. 

 

a) Graduació 

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les 

faltes esmentades, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

• Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de 

l’alumnat afectat. 

• La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la 

motiva. 

• La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de 

l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat. 

• 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. 

• La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se 

sanciona. 

• La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
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En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la 

Llei d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures 

sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta 

especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

ètnia, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de 

terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

 

 

 

 

b) Notificació: 

Totes les mesures correctores d’una falta greu s’hauran de notificar per 

escrit a les famílies. S’ha de deixar constància escrita del fet a   l’ 

expedient de l’alumne/a.   

 

c) Prescripció 

Prescriuen, respectivament, als tres mesos de la comissió de la falta i 

de la imposició de la sanció. 
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8.- ABSÈNCIES  

CONTROL D’ABSÈNCIES A L’ESCOLA 
 

Cada dia en començar les classes ( 9h i les 3h) el/la mestre/a de l’aula 
passa llista d’assistència. 
 

• Els/les alumnes que falten s’apunten en un registre. Després el 

tutor/a anirà a la llibreta d’absències de l’escola que està a 

secretaria per tal de veure si s’ha justificat per telèfon i poder-la 

posar com a justificada. 

• Si l’alumne falta 2 dies seguits sense justificar, al tercer dia 

trucarem (tutor o administrativa) a la família per saber-ne el motiu i 

recordar que s’ha d’avisar quan no es va a l’escola. 

• Les faltes no justificades es comuniquen mitjançant un document 

(bossa a educació infantil i grapat a l’agenda a primària). 

 

Les absències han de justificar-se per escrit (agenda, ...), de paraula 

al/a la tutor/a, per telèfon o per un germà.  
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A les tres faltes no justificades i comunicades a la família, s’ha d’avisar a 

direcció per tal que parli amb la família del que passa. 

 

A final de trimestre es fa la suma de les faltes d’assistència i es notifica 

a la família mitjançant l’informe. 

 

 

 

 

DEL PLA D’ABSENTISME ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE 

CANET DE MAR (ANNEX 2. pàg. 47.) 

CASOS D’ABSENTISME: 

Primària  
Tipologia 
d’absentisme  

Temporalitat  
mensual  

Temporalitat  
trimestral  

Esporàdic  1 o 2 dies al 
mes  

3 o 6 faltes al trimestre  

Regular  3 a 5 dies al 
mes  

De 7 a 15 faltes al trimestre  

Crònic  Més de 5 dies 
al mes  

Més de 16 faltes al trimestre  

Total  Matriculat i no hi assisteix  

 

 

FUNCIONS I RESPONSABILITATS  
       

• Controlar l’assistència (escolaritat obligatòria) . 
• Quan hi ha absentisme:  

- Esbrinar amb els pares i l’infant les causes de l’absentisme, ja 
siguin sociofamiliars, culturals o escolars.  
- Utilitzar els mitjans que els centres tenen al seu abast per 
abordar la situació d’absentisme.  

• Facilitar el retorn de l’alumne/a absentista a l’escola mitjançant un 
pla  
   d’acollida específic.  
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• Elaborar la fitxa de derivació als Equips Bàsics d’Atenció Social  
  quan s’hagin esgotat els mitjans del centre.  
• Realitzar el seguiment individual a la comissió social (d’aquí en 
   endavant comissió socioeducativa, i tenint en compte les 
   accepcions que pugui tenir en cada municipi) de cada centre. En  
   cas que aquesta no es porti a terme es buscarà un espai de  
   coordinació amb els Equips Bàsics d’Atenció Social.  

 

DESCRIPCIÓ DEL CIRCUIT D’ INTERVENCIÓ 
• El/la tutor/a detecta que s’ha produït o s’està produint una situació 

d’absentisme. 

• El/la tutor/a fa un recull setmanal d’aquesta situació.  

• Segons el grau d’absentisme detectat s’encarregarà de convocar 

la família a una entrevista per parlar de la situació: possibles 

causes, problemàtiques i solucions. En aquesta reunió participarà 

el personal docent o directiu del centre que considerin oportú. 

• En cas de no rebre resposta per part de la família o no solucionar 

la situació es derivarà cap als Equips Bàsics d’Atenció Social, que 

citarà novament  la família (* A la nostra escola els cita direcció 

abans de derivar-ho a Serveis Socials).  

• Una vegada elaborat un pla d’intervenció amb la família i l’alumne 

es valorarà amb el centre la resolució de la situació. 

Si la família no es presentés, es tornarà a citar per escrit i mitjançant la 

policia local o notificador oficial de l’Ajuntament. En cas de nova 

negativa, s’informarà la família per escrit del pas següent, com ara 

consulta/derivació a Serveis Especialitzats d’Infància. 
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FITXA DE DERIVACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR A SERVEIS  
SOCIALS PER ABSENTISME . 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
Regidoria de Benestar Social 
Serveis Socials 

 

 
 

CENTRE ESCOLAR:          

Curs:                           Tutor/a:                                 

Telèfon:                       Data: 

 

NOM I COGNOMS DEL NOI/A: 

ADREÇA :                                                        TELÈFON: 

DATA DE NAIXEMENT:          

 

NOMS I COGNOMS DEL PARE: 

PROFESSIÓ:                                                      EDAT: 

 

NOM  I COGNOMS DE LA MARE:   

PROFESSIÓ:                                                       EDAT: 

 

GERMANS 

NOM                                        EDAT          CURS            ESCOLA 

 

FITXA D’ABSENTISME . 
DERIVACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR A SERVEIS SOCIALS . 
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ALTRES FAMILIARS QUE CONVIUEN AMB LA FAMÍLIA 

- 

- 

PROFESSIONAL/S QUE INTERVENEN       

□  EAP                                              □  MESTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

□  PSICOPEDAGOG/A                     □  ALTRES :________________________ 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ABSÈNCIES 

Aïllat, esporàdic, puntual: 1 dia a la setmana o d’1 a 7 dies al mes // Preventiu o regular: de 2 a 3 dies a la 

setmana, de 8 a 12 dies al mes // Periòdic o crònic: 4 o + dies a la setmana o a partir de 12 dies al mes 

ABSÈNCIES 

JUSTIFICADES 

ABSÈNCIES SENSE 

JUSTIFICAR 
RETARDS EXPULSIONS 

ABSÈNCIES 

TOTALS 

     

 

INTERVENCIÓ O GESTIONS REALITZADES DES DEL CENTRE   

- 

- 

- 

- 

 

RESPOSTA I ACORDS PRESOS AMB LA FAMÍLIA I/O L’ALUMN E:   

- 

- 

- 

- 

 

INTERVENCIÓ QUE EL CEIP O L’IES DEMANA ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

- 

- 

- 

-  

 

SITUACIÓ ACTUAL DEL CAS:         
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OBSERVACIONS:           

 

 

 

 

 

 

Signat i segell del centre 

                                       ,______d ______________20__ 

 

 

 

 

 

9.- RETARDS  

9.1- RETARDS EN LES ARRIBADES DELS 

ALUMNES 

DEL PLA D’ABSENTISME ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE 

CANET DE MAR (ANNEX2. pàg. 47.) 

Els retards o impuntualitats, són un tipus de comportament o acció que 
pròpiament no és absentisme, però pel que fa a la prevenció es pot 
considerar destorbadora i conduent a un procés d’absentisme, en la 
mesura que es torni repetitiva o constant. En aquest sentit utilitzaríem el 
barem de 5 retards = 1 falta. A partir d’aquí consultem el quadre anterior 
com a referència.  
Absències justificades en excés: en cas d’absències reiterades i 
justificades per la família, es valorarà la possibilitat de sol·licitar altres 
documents que ho acreditin.  
  

A L’ESCOLA 

Actuacions per solucionar el problema dels/de les a lumnes que 
arriben tard a l’escola. 
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-Quan un/a alumne/a de cicle mitjà i superior arribi a l’escola després de 
les 9 i cinc minuts al matí i després de les 3 i cinc minuts a la tarda , no 
podrà incorporar-se a la seva classe i s’haurà de quedar a la sala de 
professors realitzant  treballs escolars fins al canvi d’hora de classe (10 
al matí i les 3:45 a la tarda ). 
 
-El/La mestre/a que hi hagi a classe quan l’alumne/a es reincorpori (a 
les 10 del matí o a les 3:45 de la tarda), encara que no sigui el tutor, 
posarà una nota a la seva agenda dient que ha arribat amb retard. Cada 
tres notificacions (durant un mes) sense justificar, el tutor passarà avís a 
la directora perquè faci una carta adreçada a la família. També cal 
assenyalar el retard injustificat mitjançant una rodona a la graella 
d’absències. 
 
 
 
 
 
*model de notificació de retard als pares d’educació infantil 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament                                                                                      1 
Escola Misericòrdia 
 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 
Tel. 93 794 18 87 
Fax 93 794 30 60 
a8015302@centres.xtec.es 

 
Canet de Mar a ___ de/d’ ___________ de 20__. 
 
A l’atenció de la família ______________________. 
El/La vostre/a fill/a ______________ està arribant  tard a l’escola. Us haig de recordar que 
és obligació dels pares portar els seus fills a l’escola i que arribar tard és una forma 
d’absentisme.  
 
Els vostres retards s’estan notificant a direcció.  
 
Retorneu aquest paper signat. 
 
Atentament. 
 
 
 
 
 _________________________                              Signatura dels pares 
 Mestre/a d’educació infantil ____anys. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament                                                                                      2 
Escola Misericòrdia 
 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 
Tel. 93 794 18 87 
Fax 93 794 30 60 
a8015302@centres.xtec.es 

 
Canet de Mar a ___ de/d’ ___________ de 20__. 
 
A l’atenció de la família ______________________. 
Per segona vegada el/la vostre/a fill/a ______________ està arribant a l’escola. Us haig de 
recordar que és obligació dels pares portar els seus fills a l’escola i que arribar tard és una 
forma d’absentisme.  
 
Els vostres retards s’estan notificant a direcció.  
 
Retorneu aquest paper signat. 
 
Atentament. 
 
 
________________________                              Signatura dels pares 
 Mestre/a d’educació infantil ____anys. 
Generalitat de Catalunya                                                                         3 
Departament d’Ensenyament 
Escola Misericòrdia 
 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 
Tel. 93 794 18 87 
Fax 93 794 30 60 
a8015302@centres.xtec.es 
 

 
Canet de Mar a ___ de/d’ ___________ de 20__. 
 
A l’atenció de la família ______________________. 
Per tercera vegada el/la vostre/a fill/a ______________ està arribant  tard a l’escola. Us 
haig de recordar que és obligació dels pares portar els seus fills a l’escola i que arribar tard 
és una forma d’absentisme.  
 
Els vostres retards s’estan notificant a direcció. Us informem que és obligació de l’escola 
notificar aquestes absències als Serveis Socials de la nostra població i al Departament 
d’Ensenyament.  
 
Us hem d’informar que, si aquests retards continuen, s’haurà de posar en coneixement dels 
Serveis Socials aquest fet. 
 
Retorneu aquest paper signat. 
 
Atentament. 
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 _________________________                              Signatura dels pares 
 Mestre/a d’educació infantil ____anys. 
   
 
 
 
 
Montse Castañé 
Directora de l’escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les faltes injustificades d’assistència a classe es tracten segons el 

protocol d’absentisme (ANNEX 2. pàg. 47.). 

 
 
9.2- RETARD DE LES FAMÍLIES A L’HORA DE 

RECOLLIR ELS/LES FILLS/ES 

A Educació infantil i cicle inicial de primària els/les alumnes no poden 

sortir sols de l’escola.  

A l’inici de cada curs els pares omplen el full de persones autoritzades a 

recollir els/les seus/ves fills/es al llarg del curs. La tutora té una còpia i a 

secretaria hi ha l’original d’aquest full. Els/les mestres només poden 

lliurar els/les alumnes a aquestes persones. 

Si excepcionalment ha de venir a recollir l’alumne/a una persona no 
autoritzada prèviament, els pares ho notifiquen a l’escola i han de donar 
a la persona que ens el/la recollirà una fotocòpia del DNI del 
pare/mare/tutor/a. 
Si el problema en la recollida no s’ha pogut preveure, s’haurà de trucar 
a l’escola per dir qui serà la persona que recollirà el/la menor i aquesta 
haurà de passar per secretaria per tal de poder-li pendre les dades del 
seu DNI. 
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En el cas que les famílies arribin tard a recollir l’alumne/a, el/la mestre 

responsable del grup en aquell moment truca a la família i el/la deixa 

amb algun membre de l’equip directiu fins que el/la venen a recollir. 

Quan no es pot localitzar la família, s’activa el protocol de recollida 

d’alumnes del poble.  
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DEL PLA D’ABSENTISME ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE 

CANET DE MAR 

 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

 

ESCOLA ........... 

   Adreça....... 

Barcelona 

 

Als pares i mares : 

Durant el primer trimestre d’aquest curs hem pogut constatar que hi ha famílies que no respecten els 

horaris ja que, sistemàticament, arriben passades les hores d’entrar i de sortir. 

És important per als nostres alumnes crear l’hàbit de la puntualitat, cosa que els convindrà molt a 

l’hora d’iniciar la seva vida laboral, la seva vida social, etc. 

D’altra banda aquests alumnes que es van incorporant uns minuts més tard a les aules fan que el 

ritme de la classe s’alenteixi, de vegades interrompen clarament alguna activitat ja començada. 

Quan aquest retard es produeix a la sortida, fa que algú de l’escola, desatenent les seves obligacions 

personals, hagi de romandre a l’espera,que la família recordi que ha d’anar a buscar al seu fill. 

(Moltes vegades la mateixa família ens diu que  “s’han descuidat”  de venir-lo a buscar). 

L’horari de l’escola és sabut de tots des del primer dia de curs:  

   

 Entrada matí:       9 h 

 Sortida matí:      12.30 h 

 Entrada tarda:     15 h 

 Sortida tarda:     16.30 h 

 

No és a partir d’aquestes hores que s’entra o se surt de l’escola, sinó que els alumnes han d’estar 

preparats per entrar o sortir en punt, a l’hora que es marca. 

L’horari de l’escola és d’obligat compliment per a tothom. 

 

 

 

Les instruccions d’inici de curs regulen com s’han de tractar els retards: 
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“Quan es produeixi un retard en la recollida de l’alumnat, un cop acabat l’horari escolar, després 

d’haver intentat contactar amb la família, la persona que hagi romàs a càrrec de l’alumne, 

comunicarà telefònicament la situació a la policia local per lliurar-lo a la seva custòdia” 

“La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que comporten una 

manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que els correspon, ha de ser 

tractada de manera similar  als supòsits d’absentisme”. 

“En darrer terme, la direcció del centre, comunicarà per escrit la situació als serveis socials del 

municipi.” 

Esperem una resposta positiva per part dels pares i mares. 

 

          

 

 

 

 

 

La direcció 
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10.- ACOLLIMENT(PLA D’ACOLLIMENT 
DELS/DE LES ALUMNES I PLA 
D’ACOLLIMENT DELS DOCENTS) 
PLA D’ACOLLIMENT DELS ALUMNES NOUVINGUTS  

Ens ajuda a portar a terme la nostra tasca docent i a donar una bona 
acollida a tots/tes els/les alumnes nouvinguts/des que ens arriben al 
centre. 
S’han clarificat i exposat de forma ordenada els passos a seguir i els 
diferents membres de la comunitat educativa que intervenen a l’hora de 
rebre les famílies nouvingudes. Així com establir uns criteris d’actuació 
que ens permetin realitzar una tasca sistemàtica i eficaç.  
 
VEURE ANNEX 3. pàg.77. 

 

PLA D’ACOLLIMENT DELS DOCENTS 
Els principals objectius que orienten el procés d’acolliment del 
professorat nou al centre es poden incloure en tres àmbits 
complementaris que encaminen les actuacions a dur a terme: 
 
- Ajut a la persona nouvinguda 
- Garantir el funcionament organitzatiu 
- Introduir la línia d’escola 
 
VEURE ANNEX 4. pàg.91. 

 
 
Diligència fent constar que el present Pla de convivència de l’escola ha 
estat aprovat pel Consell Escolar, amb data: 14 de desembre de 2011. 
 
 
         Signa: Secretari                                        Vist-i-plau: Presidenta 
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ANNEX-1 

CARTA COMPROMÍS D’EDUCACIÓ 

INFANTIL I LA DE PRIMÀRIA  
                                                  EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Misericòrdia 
 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 
Tel. 93 794 18 87 
Fax 93 794 30 60 
a8015302@xtec.net 

 

 

Les persones sotasignades Montserrat Castañé , com a directora de l’Escola Misericòrdia i 

................................................................... (pare, mare, tutor, tutora) de 

l’alumne/a..........................................................., a la localitat de Canet de Mar amb 

data.............................................. conscients que l’educació d’infants i joves implica  l’acció conjunta 

de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu per l’etapa d’educació 

infantil, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS: 
 

Per part de l’escola: 

 

1. Informar a la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i funcionament 

del centre. 

2. Vetllar perquè tot el personal docent i no docent, sigui coherent amb la línia educativa i 

amb el projecte educatiu de l’escola, així com les activitats que s’hi desenvolupen. 

3. Promoure actituds respectuoses envers el medi. Sistematitzar el desenvolupament 

sostenible en la gestió del centre , en el currículum i en l’entorn.  

4. Facilitar una formació als alumnes que contribueixi al desenvolupament integral de la 

seva personalitat.  
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5. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a,  de la seva família, dels/de les mestres i de 

tota la comunitat educativa i en l’àmbit escolar. 

6. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família (notes per escrit, entrevistes personals, 

reunions d’aula) per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família. 

9. Informar a la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i , si s’escau, explicar a la família els resultats 

de les avaluacions. 

10. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

Necessitats Específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada  la família. 

11. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol 

altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

12. Procurar el reciclatge de l’equip docent en tots els àmbits educatius.  

13. Vetllar per mantenir les instal·lacions en bon estat de conservació, de funcionament i de 

higiene.    

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

contingut, en el termini de cada curs escolar, si s’escau. 

 

 

Per part de la família: 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat dels/de les mestres, la de l’equip 

directiu i la del personal no docent. 

2. Implicar-se de forma activa en el desenvolupament sostenible de l’escola i de l’entorn. 

3. Instar el/la fill/a a respectar les normes específiques de funcionament de l’escola, en 

particular les que afecten a la convivència escolar i al desenvolupament normal de les 

classes. Tanmateix col·laborar en la resolució dels problemes disciplinaris que puguin 

presentar-se. 

4. Vetllar perquè el/la fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 

les activitats acadèmiques i també perquè faci les tasques encomanades a casa pels 

mestres. 

5. Justificar anticipadament a la tutora, totes les faltes d’assistència i puntualitat del seu fill/a. 

Davant d’un imprevist es notificarà per telèfon. 

6. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació a l’aplicació del Projecte Educatiu en la formació del/de la fill/a. 
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7.  Facilitar a l’escola les informacions del/de la fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i de la comunicació (  familiars, malaltia , al·lèrgia , afecció, adreces, telefons, 

...) 

8. Justificar per escrit, mitjançant informe mèdic, lesions o malalties per les quals  l’alumne/a no 

pot realitzar activitats físiques. 

9. Garantir la higiene dels/de les fills/es i responsabilitzar-se de que assisteixin amb la deguda 

netedat a l’escola. 

10. Autoritzar les sortides  i fer-ne efectiu el pagament en el termini establert. 

11. Proveir als/a les fills/es de tot el material i recursos necessaris que no estiguin coberts per 

l’aplicació del dret a la gratuïtat de l’educació. 

12. Responsabilitzar-se de mantenir el/la fill/a a casa quan  pateixi una malaltia i presentar el 

justificant  mèdic que acrediti el guariment , quan  sigui contagiosa. 

13. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli 

l’escola. 

14.  Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/de la fill/a. 

15. Vetllar per mantenir les instal·lacions en bon estat de conservació, de funcionament i de 

higiene.    

16. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, 

si s’escau, el contingut, en el termini de cada curs escolar. 

 

 

 

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

 

 

        L’escola                                                                                            La família  

      (directora)                                                                                 (Pare, mare o tutora) 

 

 

 

 

        Signatura                                                                                         Signatura 

 

 

 

 

Canet de Mar, a ............. de ......................... de 20.....  
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                                               EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Misericòrdia 
 
Avinguda Àngel Planet, s/n 
08360 Canet de Mar 
Tel. 93 794 18 87 
Fax 93 794 30 60 
a8015302@xtec.net 

 

Les persones sotasignades Montserrat Castañé , com a directora de l’Escola Misericòrdia i 

................................................................... (pare, mare, tutor, tutora) de 

l’alumne/a..........................................................., a la localitat de Canet de Mar amb 

data.............................................. conscients que l’educació d’infants i joves implica  l’acció conjunta 

de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu per l’etapa d’educació 

primària la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS: 
 

Per part de l’escola: 

 

15. Informar a la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i funcionament 

del centre. 

16. Vetllar perquè tot el personal docent i no docent, sigui coherent amb la línia educativa i 

amb el projecte educatiu de l’escola, així com les activitats que s’hi desenvolupen. 

17. Promoure actituds respectuoses envers el medi. Sistematitzar el desenvolupament 

sostenible en la gestió del centre , en el currículum i en l’entorn.  

18. Facilitar una formació als alumnes que contribueixi al desenvolupament integral de la 

seva personalitat.  

19. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a,  de la seva família, dels/de les mestres i de 

tota la comunitat educativa i en l’àmbit escolar. 

20. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a. 
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21. Mantenir comunicació regular amb la família (notes per escrit, entrevistes personals, 

reunions d’aula) per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. 

22. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família. 

23. Informar a la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i , si s’escau, explicar a la família els resultats 

de les avaluacions. 

24. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

Necessitats Específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada  la família. 

25. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol 

altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

26. Procurar el reciclatge de l’equip docent en tots els àmbits educatius.  

27. Vetllar per mantenir les instal·lacions en bon estat de conservació, de funcionament i de 

higiene.    

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

contingut, en el termini de cada curs escolar, si s’escau. 

 

Per part de la família: 

 

17. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat dels/de les mestres, la de l’equip 

directiu i la del personal no docent. 

18. Implicar-se de forma activa en el desenvolupament sostenible de l’escola i de l’entorn. 

19. Instar el/la fill/a a respectar les normes específiques de funcionament de l’escola, en 

particular les que afecten a la convivència escolar i al desenvolupament normal de les 

classes.  

20. Col·laborar en la resolució dels problemes disciplinaris que puguin presentar-se amb el/la 

fill/a. 

21. Vetllar perquè el/la fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 

les activitats acadèmiques i també perquè faci les tasques encomanades a casa pels/per les 

mestres. 

22. Justificar anticipadament al/a la tutor/a i per escrit a l’agenda, totes les faltes d’assistència i 

puntualitat del/de la seu/va fill/a. Davant d’un imprevist es notificarà per telèfon. 

23. Recollir el/la fill/a a l’escola quan  l’alumne hagi de marxar dins l’horari escolar. 

24. Ajudar el/la fill /a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat 

escolar 

25. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació a l’aplicació del Projecte Educatiu en la formació del/de la fill/a. 
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26.  Facilitar a l’escola les informacions del/de la fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i de la comunicació (  familiars, malaltia , al·lèrgia , afecció,adreces, telefons, 

...). 

27. Justificar per escrit, mitjançant informe mèdic, lesions o malalties per les quals  l’alumne/a no 

pot realitzar activitats físiques. 

28. Garantir la higiene dels/de les fills/es i responsabilitzar-se de que assisteixin amb la deguda 

netedat a l’escola. 

29. Autoritzar les sortides  i fer-ne efectiu el pagament en el termini establert. 

30. Proveir als/a les fills/es de tot el material i recursos necessaris que no estiguin coberts per 

l’aplicació del dret a la gratuïtat de l’educació. 

31. Responsabilitzar-se de mantenir el/la fill/a a casa quan pateixi una malaltia  i presentar el 

justificant  mèdic que acrediti el guariment, en el cas que sigui contagiosa . 

32. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli 

l’escola. 

33.  Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/de la fill/a. 

34.  Informar al/a la fill/a del contingut d’aquests compromisos. 

35. Vetllar per mantenir les instal·lacions en bon estat de conservació, de funcionament i de 

higiene.    

36. Revisar, conjuntament amb el centre educatiu, el compliment dels compromisos de la carta i, 

si s’escau, el contingut, en el termini de cada curs escolar. 

 

 

 

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

 

 

        L’escola                                                                                            La família  

      (directora)                                                                                 (Pare, mare o tutora) 

 

 

 

 

        Signatura                                                                                         Signatura 

 

 

 

 

Canet de Mar, a ............. de ......................... de 20.....  
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1. INTRODUCCIÓ  
La Comissió d’absentisme neix dins del grup de treball dels educadors i educadores del 
Maresme per una necessitat sentida des dels Equips Bàsics d’Atenció Social, en ser 
l’absentisme un tema de responsabilitat municipal.  
Es pretén donar resposta a la dificultat existent de treball coordinat amb els centres 
educatius, amb la finalitat de crear un document marc que serveixi de base tant als 
municipis que no disposen de protocol d’absentisme, com a la mobilitat de professorat 
entre els centres de primària i instituts de secundària, tant públics com concertats o 
privats.  
Dins el treball del grup d’educadors s’hi ha d’implicar tant la inspecció educativa i els 
directors d’instituts i centres de primària, com els altres agents i institucions que formen 
part d’aquest protocol, amb la finalitat d’abordar l’absentisme escolar amb els mateixos 
criteris en tota la comarca.  
La metodologia emprada es basa a:  

- Recollir tots els protocols d’absentisme existents a la comarca del Maresme.  
- Crear una base de dades introduint els trets característics de cada protocol 

existent.  
- Documentar teòricament el treball en relació a l’absentisme escolar que ens 

permeti recollir un ample ventall de possibilitats de treball, amb la finalitat de 
crear un document marc que cada municipi adaptarà a les seves pròpies 
necessitats.  

- Establir un document que reculli els mínims indispensables per oferir un treball amb 
garanties de qualitat pel que fa a l’absentisme escolar.  

- Establir fitxes de derivació úniques i consesuades, conegudes per tots els agent 
implicats en el protocol.  

- Consensuar amb tots els agents implicats (inspecció, policia local, centres 
educatius...) el document de màxims i mínims.  

 
2. MARC NORMATIU  

- Declaració Universal dels Drets Humans  
La Declaració Universal dels Drets Humans va ser establerta per la resolució 27 (III) de 
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948. L'article 25 
estableix el dret a l'educació gratuïta i el dret a una educació integral que permeti el ple 
desenvolupament de la personalitat humana.  
- Declaració Universal dels Drets dels Infants  
Va ser establerta en la resolució 1386 (XIV) el 20 de novembre de 1959. S’hi preveu el 
dret a rebre una educació gratuïta i obligatòria en condicions d'igualtat d'oportunitats i el 
dret a gaudir de jocs i esbarjos.  
- Convenció sobre els Drets dels Infants  
Adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.  
L'article 28 diu que els estats membres reconeixen el dret de l'infant a l'educació. Té 
l'objectiu d'aconseguir aquest dret progressivament i basar-se en la igualtat 
d'oportunitats.  
El mateix article diu:  
a) que els estats membres han d'implantar l'ensenyament primari obligatori i gratuït per 
a tothom.  
e) que s' ha de prendre mesures per encoratjar l'assistència regular a l'escola i reduir les 
taxes d'abandonament escolar.  
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L'article 29 diu que els estats membres convenen que l'educació de l'infant ha d'anar 
adreçada a desenvolupar tant com es pugui la personalitat, el talent i la capacitat física i 
mental de l'infant.  
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- Acords del Consell d'Europa  
El Consell d'Europa estableix, quant a necessitats individuals dels infants, assegurar els 
serveis sanitaris, socials i educatius tenint en compte la situació particular de l'infant que 
ha de rebre'ls, segons el seu desenvolupament, les capacitats personals i el seu interès 
cultural.  
- Constitució Espanyola  
L'article 10.2 de la Constitució diu que s'assumeix plenament els drets de l'home segons 
la Declaració Universal dels Drets Humans i altres tractats i acords internacionals 
ratificats per l'Estat espanyol.  
L'article 27.1 diu que tothom té dret a l'educació. En el punt 2 estableix que l'educació 
tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte a 
principis democràtics de convivència, als drets i a les llibertats fonamentals. El punt 4 
disposa que l'ensenyament primari és obligatori i gratuït per a tothom.  
El punt 5 s'estableix que els poders públics garanteixen el dret de tothom a 
l'ensenyament mitjançant una programació general.  
- Parlament de Catalunya  
El 10 de desembre de 1981 en la resolució 37/I, el Parlament de Catalunya va ratificar 
en gran part la Declaració Universal dels Drets dels Infants i hi va donar un contingut 
més ampli. Preveu: una educació dinàmica i l'especial protecció als infants desvalguts 
físicament, psíquica, familiar o social.  
D'altra banda, el 27 de desembre de 1985 el Parlament de Catalunya va promulgar la 
llei 26/85 sobre Serveis Socials. Aquesta marca com a àrea d'actuació entre d'altres:  
1. L'atenció i promoció del benestar de la infància i l'adolescència amb l'objectiu de 
contribuir a llur ple desenvolupament personal.  
2. La prevenció de qualsevol tipus de situació de necessitat personal o social.  
- LOE  
La Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig, a l’article 4 diu que:  
1. És obligatòria i gratuïta per a totes les persones.  
2. L’ensenyament bàsic comprèn 10 anys d’escolaritat i es desenvolupa, de forma 
regular, entre els sis i els setze anys d’edat.  
- Instruccions per a l’organització i el funcioname nt dels centres públics 2008-

2009
1 
 

Centres de primària:  
Article 38. Actuacions en el supòsit d'absentisme d e l'alumnat  
El centre, en el marc del seu pla de convivència, dissenyarà i implementarà estratègies i 
actuacions per a la prevenció, la diagnosi i l'actuació precoç contra l'absentisme escolar. 
Aquestes actuacions contemplaran la coordinació amb els serveis educatius del 
Departament d'Educació i del municipi i inclouran mesures pedagògiques per garantir 
l'èxit del retorn de l'alumnat absentista al centre.  
Quan en l’alumnat de l’educació obligatòria es produeixi un cas d’absentisme escolar, el 
centre es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentar-los 
de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta 
escolarització dels seus fills.  
Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 
direcció del centre ha de comunicar per escrit la situació als serveis socials  
1 

Cada curs escolar s’haurà d’anar actualitzant les instruccions que marqui el Departament 
d’Educació.  
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del municipi. D’aquesta comunicació n’ha de quedar còpia arxivada en el centre, a 
disposició de la Inspecció.  
A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a 
l’absentisme després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del 
centre n’informarà la direcció dels serveis territorials.  
El procediment detallat d’actuació en situacions d’absentisme de l’alumnat ha 
d’explicitar-se en el reglament de règim interior del centre.  
Article 39. Actuacions en el supòsit de retard en l a recollida de l'alumnat a la 
sortida del centre  
El centre ha d’exposar en un lloc visible l’horari màxim de recollida dels alumnes. El 
centre ha de determinar la persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop 
se superi el temps fixat per a la recollida, ja que en cap cas l’alumne/a no es pot deixar 
sol/a.  
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un 
cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de 
l’alumne/a.  
Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o amb els tutors 
legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins en aquell 
moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la 
guàrdia urbana o policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva 
custòdia.  
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 
comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que 
li correspon, ha de ser tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer 
terme, la direcció del centre ha de comunicar per escrit la situació als serveis socials del 
municipi. D’aquesta comunicació n’ha de quedar còpia arxivada en el centre, a 
disposició de la Inspecció.  
A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a la 
reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del 
municipi, la direcció del centre n’informarà la direcció dels serveis territorials 
corresponents.  
El procediment detallat d’actuació en situacions de retard en la recollida de l’alumnat ha 
d’explicitar-se en el reglament de règim interior del centre.  
- Codi de Família  

Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció  dels infants i els adolescents i de 
modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció 
dels menors desemparats i de l'adopció  

Article 59  

Infraccions en l'àmbit d'aquesta Llei  

1. Constitueixen infraccions lleus, en l'àmbit d'aquesta Llei, les accions o les omissions 
següents:  

b) No gestionar, els pares, els tutors o els guardadors d'un menor en període 
d'escolarització obligatòria, la plaça escolar corresponent sense causa que ho justifiqui.  

c) No procurar, els pares, els tutors o els guardadors d'un menor en període 
d'escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan disposa de 
plaça i sense causa que ho justifiqui.  
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2. Constitueixen infraccions greus les accions o les omissions següents:  

a) Reincidir en infraccions lleus.  

c) Impedir, els pares, els tutors o els guardadors d'un menor en període d'escolarització 
obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan disposa de plaça i sense causa 
que ho justifiqui.  

3. Constitueixen infraccions molt greus, en l'àmbit d'aquesta Llei, les accions o les 
omissions següents:  

a) Reincidir en les infraccions greus.  

 

3. DEFINICIÓ  

Segons l’aspecte de l’absentisme que vulguem remarcar, podem donar-ne diverses 
definicions, però de manera resumida es podria definir com:  

- Totes aquelles absències reiterades o sovintejades sense justificar, o la manca 
total d'assistència d'un alumne en edat obligatòria (6-16 anys) al centre educatiu 
al qual està matriculat. De la mateixa manera es pot considerar com absentisme 
un alumne de 6 a 16 anys que, tenint l’obligació d’estar escolaritzat, no es trobi 
matriculat a cap centre (desescolarització)  

 
1. TIPUS D’ABSENTISME  
Els conceptes bàsics a l’hora de plantejar-nos la valoració de l’absentisme queden 
resumits en aquest quadre. Aquí queda recollit el nombre de faltes que defineix el tipus 
d’ absentisme com esporàdic, regular, crònic i total amb la intervenció diferenciada que 
això suposaria. 
 

Primària  Secundària  
Tipologia 
d’absentisme  

Temporalitat  
mensual  

Temporalitat  
trimestral  

Temporalitat  
mensual  

Temporalitat  
trimestral  

Esporàdic  1 o 2 dies al 
mes  

3 o 6 faltes al 
trimestre  

5 o 10 hores 
al més  

15 o 30 faltes 
al trimestre  

Regular  3 a 5 dies al 
mes  

De 7 a 15 
faltes al 
trimestre  

15 o 25 hores 
al més  

De 35 a 225 
faltes al 
trimestre  

Crònic  Més de 5 dies 
al mes  

Més de 16 
faltes al 
trimestre  

Més de 25 
faltes al més  

Més de 226 
faltes al 
trimestre  

Total  Matriculat i no hi assisteix  Matriculat i no hi assisteix  
A més hauríem de fer menció als retards o impuntualitats, que són un tipus de 
comportament o acció que pròpiament no és absentism e, però pel que fa a la 
prevenció es pot considerar destorbadora i conduent  a un procés d’absentisme, 
en la mesura que es torni repetitiva o constant. En  aquest sentit utilitzaríem el 
barem de 5 retards = 1 falta. A partir d’aquí agafe m el quadre anterior com a 
referència.  
Absències justificades en excés: en cas d’absències  reiterades i justificades per 
la família, es valorarà la possibilitat de sol·lici tar altres documents que ho 
acreditin.  
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5. OBJECTIUS  
Dins del protocol d’absentisme, ens plantegem treballar a nivell comarcal els següents 
objectius:  

1. Establir criteris comuns de prevenció de l’absentisme.  
2. Reduir les taxes d’absentisme  
3. Intervenir des de l’inici de la situació d’absentisme  
4. Coordinar l’acció de tots els agents implicats i clarificar responsabilitats i funcions  
5. Detectar i prevenir situacions de risc  
6. Obtenir dades quantitatives i qualitatives que ens permetin elaborar mesures 

concretes d’intervenció així com d’actuació preventiva.  
7. Documentar les intervencions  

 
Partint d’aquests objectius, cada municipi concretarà la forma de treballar-los.  
 
6. PREVENCIÓ  
Entenem la prevenció com totes aquelles activitats encaminades a solucionar possibles 
dificultats/problemes abans que s’arrelin com a hàbits o comportaments establerts. En el 
marc de l’escolarització entenem la prevenció de l’absentisme en diferents nivells.  

• Nivell primari. Treballar l’adquisició d’hàbits escolars com són els horaris, les 
relacions entre iguals, etc. a través de la inscripció als centres escolars 
pertinents, tenint en compte que durant aquesta etapa  
(dels 0 a 6 anys) l’escolarització és no obligatòria.  
• Nivell secundari . Vetllar, motivar i incentivar la realització de totes les eines 
escolars existents: adaptacions curriculars, projectes de prevenció, UEC, etc. per 
tal que els nois i les noies puguin seguir un circuit escolar adaptat a les seves 
capacitats del moment.  
• Nivell terciari . Estar al corrent de la privació del dret d’assistència al centre 
dels IES que hi hagi per tal de poder treballar socialment amb els alumnes, ja 
sigui en el marc dels Serveis Socials com dins a projectes municipals existents 
(projectes de mesures). Caldrà tenir en compte també, com ens poden ser 
d’utilitat les TIC a l’hora d’agilitzar els processos d’intervenció en l’absentisme.  
 
 

7. AGENTS IMPLICATS  
• Centres educatius del municipi, és a dir, tots els centres de educació infantil i 

primària i secundària  
• Equips d’atenció psicopedagògica  
• Serveis bàsics d’atenció social  
• Policia Local  
• Tècnic/a d’educació  
• Famílies  
• Inspecció educativa  
 
7.1.- FUNCIONS I RESPONSABILITATS DELS AGENTS IMPLI CATS  

      7.1.a - Centres educatius  
• Controlar l’assistència (escolaritat obligatòria)   
• Quan hi ha absentisme:  
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- Esbrinar amb els pares i l’infant les causes de l ’absentisme, ja siguin 
sociofamiliars, culturals o escolars.  
- Utilitzar els mitjans que els centres tenen al se u abast per abordar la 
situació d’absentisme.  

• Facilitar el retorn de l’alumne absentista a l’es cola mitjançant un pla 
d’acollida específic.  
• Elaborar la fitxa de derivació als Equips Bàsics d’Atenció Social quan s’hagin 
esgotat els mitjans del centre.  
• Realitzar el seguiment individual a la comissió s ocial (d’aquí en endavant 
comissió socioeducativa, i tenint en compte les acc epcions que pugui tenir en 
cada municipi) de cada centre. En cas que aquesta n o es porti a terme es 
buscarà un espai de coordinació amb els Equips Bàsi cs d’Atenció Social.  

 
7.1.b. Equips d’atenció psicopedagògica  

• Intervenir directament en la situació de l’alumne i la família davant la demanda del 
centre educatiu.  

• Donar suport a l’escola per valorar les causes de l’absentisme en cada cas, i la 
intervenció pedagògica per pal·liar-les.  

• Garantir que, des de l’àmbit de l’ensenyament, s’esgotin tots els recursos i 
intervencions possibles per eliminar l’absentisme incipient.  

• Documentar la intervenció.  
• Informar la Comissió Socioeducativa d’aquelles intervencions que han resultat 

positives i elaborar un pla de treball conjunt en aquells casos que, un cop feta la 
intervenció preventiva, persisteixen en l’absentisme.  

 
7.1.c Serveis bàsics d’Atenció Social  
• Recollir les demandes realitzades des dels centres educatius (fitxes d’absentisme).  
• Analitzar i valorar els ítems de caire socioeducatiu presents en la família, l’alumne i 

l’entorn social que propicien l’absentisme.  
• Elaborar el pla de treball, conjunt i consensuat amb la comissió socioeducativa.  
• Participar en la elaboració dels informes necessaris i pertinents  
• Derivar la situació cap a serveis especialitzats.  
• Documentar tota la intervenció realitzada.  

 
7.1.d Policia Local  

• Detectar nens i adolescents al carrer en horari lectiu.  
• Informar la família de l’alumne de la situació d’absentisme.  
• Acompanyar l’alumne detectat cap al centre escolar.  
• Documentar les intervencions realitzades.  
• Informar i derivar la situació cap als Equips Bàsics d’Atenció Social.  
• Fer arribar, sempre que sigui possible, la citació d’absentisme a la família en cas 

que no hagin assistit a les entrevistes amb els Equips Bàsics d’Atenció Social.  
 
7.1.e Família  

• Comprometre’s a participar activament en la solució a la situació d’absentisme: 
assistir a les entrevistes, complir amb el pla de treball...  

 
 
7.1.f. Tècnic d’educació  

• Donar suport al protocol d’absentisme.  
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8.METODOLOGIA DE TREBALL 
 
El protocol / plà d’actuació d’absentisme s’emarca dins la metodologia de treball de les Comissions 

Socials, ja establerta en alguns municipis i acordada a nivell supramunicipal. Les Comissions Socials 

són una metodologia que pretén assegurar l’atenció i/o el tractament d’infants i adolescents en risc, 

amb la possibilitat de coordinar les diferents tasques que fan els diferents serveis implicats, així com 

acordar un enfoc comú d’intervenció.  

 

És concreta en forma de reunions mensuals integrades per un representant de cada un de les 

institucions implicades (CEIP/IES, SS. SS. i EAP). En aquest espai s’analitza el conjunt de les 

problemàtiques socio-educatives detectades en l’alumne a l’escola per tal de determinar la 

intervenció a realitzar amb ell i/o la seva família segons les competències de cada institució. 

 

La metodologia consisteix bàsicament en l’exposició de la situació de l’alumne i intentar trobar 

conjuntament mecanismes per millorar algun aspecte d’acord amb els recursos accessibles des de 

les diferents institucions que hi participen 

 

9. DESCRIPCIÓ DEL CIRCUIT D’ INTERVENCIÓ. * 
 

• El tutor detecta que s’ha produït o s’està produint  una situació d’absentisme. 

• El tutor fa un recull setmanal d’aquesta situació.  

• Segons el grau d’absentisme detectat s’encarregarà de convocar la família a una 

entrevista per parlar de la situació: possibles cau ses, problemàtiques i solucions. En 

aquesta reunió participarà el personal pedagògic o directiu del centre que considerin 

oportú. 

• En cas de no rebre resposta per part de la família o no solucionar la situació es 

derivarà cap als Equips Bàsics d’Atenció Social, qu e citarà novament  la família.  

• Una vegada elaborat un pla d’intervenció amb la fam ília i l’alumne es valorarà amb el 

centre la resolució de la situació. 

• Si la família no es presentés, es tornarà a citar p er escrit i mitjançant la policia local o 

notificador oficial de l’Ajuntament. En cas de nova  negativa, s’informarà la família per 

escrit del pas següent, com ara consulta/derivació a Serveis Especialitzats d’Infància. 
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9.1. CIRCUIT D’ACTUACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓ DE L’ABSENTISME 

Control horari assistència 
( professors ) 

REUNIONS COORDINACIÓ DE CENTRE 
EQUIP MULTIDISCIPLINAR 

(EAP, S.Socials, i altres  professionals a 

criteri)  

Fitxa de derivació 
a Serveis Socials 

Sessions tutoria setmanals  

NEN ESCOLARITZAT 

Processament de les dades 
Dades per grups (setmanalment) 

EAP Tutors/es Direcció 

DETERMINAR TIPUS I CAUSES  D’ABSENTISME 

Entrevista amb alumne 

Trucades puntuals als pares 

Informació 
preventiva als 
equips docents 

Justificació  No justificació 

ABSENTISME REITERAT Carta als pares 
Altres 
intervencions 
EAP  

Pla actuació i seguiment conjunt 

Resolt
 

Altres mesures  
de RRI 

No  Resolt 
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9.2. CIRCUIT D’ACTUACIÓ DELS EQUIPS BÀSICS D’ATENCI Ó SOCIAL 

 

 
 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla acollida  

SITUACIÓ D’ABSENTISME 

Citació de la família per 
carta 

Recollida d’informació mitjançant el 
Protocol d’absentisme 

Utilització de recursos 
externs 

CENTRE EDUCATIU POLICIA 

Assisteix a l’entrevista No assisteix a l’entrevista 

Primer diagnòstic sobre les causes 
familiars o individuals 

Reunió de COORDINACIÓ d’absentisme amb el 
centre educatiu 

Elaboració del Pla d’actuació 
 

Resolt No resolt 

Si hi ha altres situacions de risc 

Recursos Socials 
Especialitzats 

Notificació 
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9.3. CIRCUIT D’ ACTUACIÓ POLICIA LOCAL 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per llei, els menors de 12 anys localitzats en horari escolar s’han d’acompanyar al centre on estan matriculats o al domicili i fer 

lliurament als pares (en cas de desconeixement del centre on estan matriculats) 

ABSENTISTA 

Localització pròpia al lloc dels fets Avís d’un agent extern 

Desplaçament al lloc dels fets IDENTIFICACIÓ 

Esbrinar centre educatiu on està escolaritzat 

INFORMAR EL CENTRE EDUCATIU 

Centre educació  primària Centre educació secundària Informa els S.S.   
Informa la família  

Informa els S.S. i, si es creu convenient, s’inicia la 
xarxa i informa  la família 

Acompanyament al domicili *  

Comunicat i lliurament als pares  

Acompanyament al centre *  

Comunicat de la Policia Local al 
pares (carta certificada) 

Privats del dret d’assistència al centre No privats del dret 

S’informa la família d’immediat, 
 tant si al mateix temps es dóna fet predelictiu o no 
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10. AVALUACIÓ 
 

Serà necessari la realització del procés d’avaluació d’aquest protocol amb la periodicitat oportuna, si 

és possible anualment, abans que acabi el curs, tant a nivell local com comarcal, amb l’objectiu de 

detectar possibles anomalies en el funcionament, introduir millores i analitzar les dades extretes al 

llarg de l’any en curs. 

 

Aquesta avaluació ha de tenir un caràcter tant qualitatiu com quantitatiu. Si parlem del qualitatiu: 

• Implicació dels agents i institucions que formen part de la comissió. 

• Utilització correcta dels protocols establerts (fitxes de derivació...) 

• Causes principals dels absentismes detectats. 

• Grau de resolució de les situacions d’absentisme. 

I si parlem del quantitatiu: 

• Nombre de reunions realitzades. 

• Nombre d’agents participants en les trobades. 

• Nombre de casos totals detectats i/o derivats. 

• Nombre de casos resolts. 

• Vies de derivació 

• Tipologia d’absentisme. 
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♦Avaluació de les comissions socioeducatives d’absen tisme escolar:  
 
 
 
 

 
 

 Número 
Nombre de reunions realitzades   

Nombre d’agents participants en les trobades  

Nombre de casos totals detectats i/o derivats  

Nombre de casos resolts  

 
 
 
  
 

 Centres 
Educatius 

EAP SSBAP Policia 
Local 

Tècnic/a 
d’Educació 

Inspecció 
Educativa 

Famílies Altres 

Vies de 
derivació 

        

 
 
 
 
 

 Esporàdic Regular Crònic Total 

Tipologia Absentisme Primària     

Tipologia Absentisme Secundària     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 MOLT 
BONA  

BONA  ACCEPTABLE POCA GENS 

Implicació dels agents i institucions que formen part de la 
comissió. 

     

Utilització correcta dels protocols establerts (Fitxes de 
derivació). 

     

Grau de resolució de les situacions d’absentisme. 
     

FITXA D’AVALUACIÓ 

 
 

♦Nombre de casos derivats pels següents agents impli cats:  

♦♦♦♦Avaluació de tipus de casos d’absentisme detectat:  
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ANNEX DEL PLA D’ABSENTISME DE 
L’AJUNTAMENT 
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NOM I COGNOMS pares/tutor:     EXP.: 

 

 

Des de D’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament de Canet de Mar, us convoquem a una 

entrevista per tal de parlar de les faltes d’assistència del vostre/a fill/a del centre…………………….. 

 

DIA  
 

HORA  

LLOC  

PROFESSIONAL    

   

 

En cas que no hi pugueu assistir, comuniqueu-nos-ho amb antelació  
al  telèfon : 93 795 47 79 

 
 

En cas de no assistència a l’entrevista, aquesta situació es posarà en 
coneixement de la Policia Local de Canet de Mar 

 
 
L’equip bàsic d’atenció social  
 
 
 
 
Ref: 1ªcitació absentisme 
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NOM I COGNOMS pares/tutor:     EXP.: 

 

Atesa la manca d’assistència a l’entrevista a la qual vàreu ser convocats el passat 

………………………………………….., us fem saber que el Codi Penal castiga l’incompliment dels 

deures inherents a la guarda de menors per part del s pares o altres parents que la tinguin 

encomanada. 

Un d’aquests deures és l’assistència a escola, que en aquest cas, s’està incomplint. 

 

Per aquest motiu, des de l’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament de Canet de Mar, us 

convoquem per segona vegada a una entrevista per tal de parlar de les faltes d’assistència del 

vostre/a fill/a al centre…………………….. 

 

En cas de no assistència, aquesta situació es posarà en coneixement de la Policia Local i es 

procedirà a denunciar l’absentisme escolar del vostre/a fill/a………………..al jutjat de guàrdia i a la 

Fiscalia de Menors. 

 

DIA  
 

HORA  

LLOC  

PROFESSIONAL    

   

 

 
En cas que no hi pugueu assistir, comuniqueu-nos-ho amb antelació  
al  telèfon: 93 795 46 79  
 

L’equip bàsic d’atenció social, 
 
 
Ref: 2ªcitació absentisme 
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NOM I COGNOMS pares/tutor:     EXP.: 

 

 

Davant la manca de resposta a les anteriors citacions entenem que no 
esteu complint amb el deure d’escolarització del vostre/a  fill/a. Per tant, 
ens veiem en l’obligació de comunicar-vos que el Codi Penal castiga 
l’incompliment dels deures inherents a la guarda de  menors per 
part dels pares o altres parents que la tinguin enc omanada.  
Un d’aquests deures és l’assistència a escola, que en aquest cas s’està 
incomplint. 
En breu procedirem a denunciar l’absentisme escolar del vostre/a 
fill/a………………………..al jutjat de guàrdia i a la Fiscalia de Menors. 
 
 
 
 
 
L’equip bàsic d’atenció social, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref: 3ª.citació absentisme 
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FITXA POLICIA MUNICIPAL 
 

DADES DEL/ DE LA MENOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE LA TROBADA DEL/ DE LA MENOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

GESTIONS REALITZADES : 
 

 

 

 

ALTRES INFORMACIONS D’IMPORTÀNCIA: 
 
 

 

 

 

,________d______________200___ 

 

 

 

 

 

 

Signat: 

NOM I COGNOMS DEL MENOR: 

NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE O TUTOR/A: 

 

ADREÇA:        TELÈFON: 

ESCOLA:        CURS: 

DATA:                    HORA:                

LLOC ON S’HA TROBAT: 

 

MOTIUS QUE EXPRESSA EL/LA MENOR: 

ACTIVITAT QUE REALITZAVA: 
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CENTRE ESCOLAR:          

Curs:                           Tutor/a:                                 

Telèfon:                       Data: 

 

NOM I COGNOMS DEL NOI/A: 

ADREÇA :                                                        TELÈFON: 

DATA DE NAIXEMENT:          

 

NOMS I COGNOMS DEL PARE: 

PROFESSIÓ:                                                      EDAT: 

 

NOM  I COGNOMS DE LA MARE:   

PROFESSIÓ:                                                       EDAT: 

 

GERMANS 

NOM                                        EDAT          CURS            ESCOLA 

 

ALTRES FAMILIARS QUE CONVIUEN AMB LA FAMíLIA 

- 

- 

PROFESSIONAL/S QUE INTERVENEN       

□  EAP                                              □  MESTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

□  PSICOPEDAGOG/A                     □  ALTRES :________________________ 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ABSÈNCIES 

Aïllat, esporàdic, puntual: 1 dia a la setmana o d’1 a 7 dies al mes // Preventiu o regular: de 2 a 3 dies 

a la setmana, de 8 a 12 dies al mes // Periòdic o crònic: 4 o + dies a la setmana o a partir de 12 dies 

al mes 

ABSÈNCIES 

JUSTIFICADES 

ABSÈNCIES SENSE 

JUSTIFICAR 
RETARDS EXPULSIONS 

ABSÈNCIES 

TOTALS 

     

 

INTERVENCIÓ O GESTIONS REALITZADES DES DEL CENTRE   

- 

- 

- 

- 

FITXA D’ABSENTISME . 
DERIVACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR A SERVEIS SOCIALS . 
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RESPOSTA I ACORDS PRESOS AMB LA FAMÍLIA I/O L’ALUMN E:   

- 

- 

- 

- 

 

INTERVENCIÓ QUE EL CEIP O L’IES DEMANA ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

- 

- 

- 

 

SITUACIÓ ACTUAL DEL CAS:         

 

 

 

OBSERVACIONS:           

 

 

 

 

 

Signat i segell del centre 

                                       ,______d ______________200__ 
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DADES DE L’ALUMNE          

NOM I COGNOMS: 

ADREÇA:                                TELÈFON: 

ESCOLA:  

CURS:                         TUTOR: 

DATA NAIXEMENT:                      EDAT: 

 

COMPOSICIÓ FAMILIAR          

PARE:                                                     MARE: 

GERMANS:     ALTRES: 

 

CAUSES DETECTADES          

 

����  MOTIUS FAMILIARS: 

�  Problemes econòmics.    �  Cura dels germans. 

�  Desinterès per l'escola.    �  Feines domèstiques 

�  Malaltia d'un dels pares.    �  Altres:___________________ 

�   Feina temporera. 

 
Observacions: 

 

 

�  MOTIUS ESCOLARS : 

�  Manca d'hàbits escolars. 

�  Programes no adaptats. 

�  Rebuig per raons:  

�  ètniques �  indisciplina       �  problemes psicològics 

�  Altres:  _________________________________________________________ 

Observacions: 

 

�  MOTIUS DEL MENOR: 

�  Fracàs escolar.    �  Problemes psicològics. 

�  Repetició de curs.   �  Inadaptació amb els companys 

�  Retard en el procés escolar.  �  Inadaptació amb els mestres. 

�  Rebuig de l'escola.   �  Retard intel·lectual. 

FITXA D’INTERVENCIÓ EN ABSENTISME . SERVEIS SOCIALS . 
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�  Altres:___________________________________________ 

Observacions: 

 

 

GESTIONS REALITZADES         

AMB LA FAMÍLIA: 

 

 

AMB L'ESCOLA: 

 

 

AMB L'ALUMNE: 

 

 

ACORDS PRESOS           

AMB LA FAMÍLIA: 

 

 

AMB L'ESCOLA: 

 

 

AMB L'ALUMNE: 

 

 

OBSERVACIONS:                                   

    , ________d _________________200__
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Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

ESCOLA ........... 

 

 

 

 

AVÍS 

 

Alumne/a:.................................................................................................... 

 

L’HORARI DE L’ESCOLA ÉS: 

 

   MATÍ DE 9  A 12.30 h 

   TARDA DE 15 A 16.30 h 

 

El seu/seva  fill/a ha arribat tard diverses vegades a l’escola, si tornés a succeir farem un informe als 

Serveis Socials. 

 

        La direcció 

 

Data:................................... 
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Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

ESCOLA ........... 

 

Ajuntament de  

Serveis Socials  

Sra. ................................ 

 

 

En RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per la qual s’aproven les instruccions per a  
l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i 
d’educació especial per al curs 2007-08.  
 
El punt 35. “Actuacions en el supòsit de retard en la recolli da de l’alumnat a la sortida del 
centre”. 
“Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un cop 
acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. 
Un cop esgotats sense efectes els intents de comunicació amb la família o amb els tutors 
legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins aquell moment hagi 
romàs a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o 
policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura que comporten una 
manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspon, ha de ser 
tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer terme, la direcció del centre ha 
de comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació n’ha 
de quedar còpia arxivada en el centre, a disposició de la inspecció.” 
 
Us comunico que l’alumne/a ................................................................................ 
en reiterades ocasions l’han vingut a buscar tard, després de diverses advertències als pares i 
no obtenir resultats positius en la seva actitud ens veiem en el deure de notificar aquests fets a 
Serveis Socials de l’Ajuntament de ......... 
Atentament, 
 
 director/a 
 

Canet de Mar, .......... de .............................  de ...........   
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Generalitat de Catalunya 

Departament d'Educació 

 

ESCOLA ........... 

   Adreça....... 

Barcelona 

 

Als pares i mares : 

Durant el primer trimestre d’aquest curs hem pogut constatar que hi ha famílies que no 

respecten els horaris ja que, sistemàticament, arriben passades les hores d’entrar i de sortir. 

És important per als nostres alumnes crear l’hàbit de la puntualitat, cosa que els convindrà molt 

a l’hora d’iniciar la seva vida laboral, la seva vida social, etc. 

D’altra banda aquests alumnes que es van incorporant uns minuts més tard a les aules fan que 

el ritme de la classe s’alenteixi, de vegades interrompen clarament alguna activitat ja 

començada. 

Quan aquest retard es produeix a la sortida, fa que algú de l’escola, desatenent les seves 

obligacions personals, hagi de romandre a l’espera,que la família recordi que ha d’anar a 

buscar al seu fill. (Moltes vegades la mateixa família ens diu que  “s’han descuidat”  de venir-lo 

a buscar). 

L’horari de l’escola és sabut de tots des del primer dia de curs:  

   

 Entrada matí:       9 h 

 Sortida matí:      12.30 h 

 Entrada tarda:     15 h 

 Sortida tarda:     16.30 h 

 

No és a partir d’aquestes hores que s’entra o se surt de l’escola, sinó que els alumnes han 

d’estar preparats per entrar o sortir en punt, a l’hora que es marca. 

L’horari de l’escola és d’obligat compliment per a tothom. 

 

 

 

Les instruccions d’inici de curs regulen com s’han de tractar els retards: 

 

“Quan es produeixi un retard en la recollida de l’alumnat, un cop acabat l’horari escolar, 

després d’haver intentat contactar amb la família, la persona que hagi romàs a càrrec de 

l’alumne, comunicarà telefònicament la situació a la policia local per lliurar-lo a la seva custòdia” 
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“La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que comporten 

una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que els correspon, ha 

de ser tractada de manera similar  als supòsits d’absentisme”. 

“En darrer terme, la direcció del centre, comunicarà per escrit la situació als serveis socials del 

municipi.” 

Esperem una resposta positiva per part dels pares i mares. 

 

          

 

 

 

 

 

La direcció 
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PLA DE L’ABSENTISME ESCOLAR - DOCUMENT 
COMPROMÍS FAMÍLIA 
 

Sr.  amb DNI: 

Sra.  amb DNI: 

amb domicili al carrer  de  

Pare/mare/tutor de   Nascut/da el:  

 
DECLAREM que l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar ens ha 
informat del següent: 
 

La Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig, a l’article 4 diu que: 

1.  És obligatòria i gratuïta per a totes les persones. 

2. L’ensenyament bàsic comprèn 10 anys d’escolaritat i es desenvolupa, de forma regular, entre 

els sis i els setze anys d’edat. 

 

El Codi Penal castiga l’incompliment dels deures inherents a la guarda de menors per part dels 

pares o altres parents que la tinguin encomanada. 

 

En cas que l’absentisme escolar continuï se seguirà el pla de l’absentisme escolar de 

l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 

Els sotasignats es comprometen a resoldre l’absentisme escolar del menor. 

 

I perquè així consti, signen la present: 

 

 

 

 

Mare/pare del menor    Educadora social   

  

 

 
..........................., __ de ________________ de 200__ 
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PLA DE L’ABSENTISME ESCOLAR - DOCUMENT 
COMPROMÍS MENOR 
 

Nom i Cognoms  amb DNI: 

amb domicili al carrer  de  

Nascut/da el:  

 
DECLARO que l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar  m’ha informat 
del següent: 
 

La Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig, a l’article 4, diu que: 

1.  És obligatòria i gratuïta per a totes les persones. 

2. L’ensenyament bàsic comprèn 10 anys d’escolaritat i es desenvolupa, de forma regular, entre 

els sis i els setze anys d’edat. 

 

Em comprometo a assistir a les classes de l’IES, en l’horari establert. 

 

En el cas que l’absentisme escolar continuï se seguirà el pla de l’absentisme escolar de 

l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 

 

 

I perquè així consti, signo la present: 

 

 

 

 

El/la menor    Educadora social  

 

 

 
..........................., __ de ________________ de 200__ 
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AJUNTAMENT DE CANET DE MAR Regidoria de Benestar Social Serveis Socials 37  
 
FITXA NOMBRE DE CASOS ABSENTISME CENTRE. CURS 2009- 2010  
Aquest document és per a tenir el nombre total de c asos d’absentisme que s’han detectat, encara que s’ hagin resolt pel centre.  
 
CENTRE ESCOLAR:  
 

NOM/EXP  DATA  TIPUS D’ABSENTISME  SERVEIS INTERVENEN  OBERT /TANCAT  
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(ANNEX 3) 
 

PLA D’ACOLLIDA.  
(APROVAT EL CURS 2006/07). 
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0.- PRESENTACIÓ 
 

Les persones encarregades de revisar el pla d’acollida hem realitzat aquesta 
tasca amb la intenció de que aquest sigui un document  entenedor i útil per a 
tots els membres de la nostra comunitat educativa. Considerem que el seu 
coneixement i aplicació per part de tothom, ens ajudarà a portar a terme la 
nostra tasca docent i a donar una bona acollida a tots/tes els/les alumnes 
nouvinguts/des que ens arriben al centre. 
 
Hem intentat clarificar i exposar de forma ordenada els passos a seguir i 
els diferents membres de la comunitat educativa que intervenen a l’hora de 
rebre les famílies nouvingudes. Així com establir uns criteris d’actuació que 
ens permetin realitzar una tasca sistemàtica i eficaç.  
Creiem que aquest document ha de ser obert i sempre revisable depenent 
dels canvis, conveniències i observacions que es vagin fent en la pràctica de 
la nostra tasca. 
 
 
1.- JUSTIFICACIÓ  
 
L’informe Delors, que la comissió Internacional va elaborar per a la 
UNESCO  sobre l’ Educació per al segle XXI, proposa quatre pilars sobre 
els quals s’ha de fonamentar la nova educació: 
• Aprendre a conèixer 
• Aprendre a fer 
• Aprendre a viure junts 
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• Aprendre a ser 
 
La comissió encarregada de revisar el pla d’acollida, ha partit d’aquests  
quatre pilars bàsics i considerem, que davant de la realitat educativa de la 
nostra escola, on cada dia és fa més patent la pluralitat de llengües i 
cultures, cal potenciar uns objectius  que donin resposta i acollida a les 
diferents  situacions  socials i culturals dels/de les nouvinguts/des que ens 
arriben a l’escola. Per tal de fer possible, no només, un procés d’adaptació 
escolar i d’aprenentatge de la llengua, sinó també un bon desenvolupament 
emocional i afectiu i afavorir la convivència i el benestar personal tant de 
l’alumnat com del professorat. 
 
1.1- Objectius 
 
- Per atendre l’arribada dels/de les alumnes nouvinguts/des cal plantejar els 
següents objectius: 
 
� Integrar-los en la vida diària de l’escola i les seves activitats 
� Assegurar-los una bona escolarització encaminada a aconseguir el seu 

èxit escolar i personal 
� Incorporar-los en la descoberta i coneixement del món cultural  on viuen 

ara 
� Ajudar-los a autovalorar-se i incorporar la seva cultura a l’escola 
� Potenciar l’intercanvi i la relació entre tots els/les alumnes com a font 

d’enriquiment  mutu 
� Potenciar actituds i valors de respecte, solidaritat, comprensió i 

tolerància, als quals cal donar tanta importància com als aprenentatges 
acadèmics. 

 
 
2.- CONTEXTUALITZACIÓ 
 

2.1- El nostre poble:  
 
Canet de Mar és un poble del Maresme que en els últims 4 o 5 anys, ha 
rebut un nombre  considerable d’immigrants, sobretot, d’origen magribí i 
llatinoamericà. Actualment compta amb uns 13500 habitants. 
El nivell socio-econòmic i cultural de la població és mig/alt, però en general, 
les condicions econòmiques de molts d’aquests/aquestes nouvinguts/des 
estan per sota de les de la resta de la població. 
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2.2- La nostra escola: 
 
La nostra escola està ubicada als afores del poble, per aquesta raó  es fa 
necessari l’ús de transport escolar.  
Som escola verda i tenim servei de menjador, que fan servir el 45% d’ 
alumnes diàriament. 
En els darrers anys hi ha hagut un increment molt important de matriculació 
i actualment és una escola de tres línies.                                                            
A conseqüència d’aquest augment d’alumnes, s’ha fet necessari ampliar 
l’escola amb una aula prefabricada, dues aules noves de parvulari i 
rehabilitar espais comuns com la biblioteca, aula de música, plàstica etc. 
Però malgrat  aquestes ampliacions, tots els espais s’han quedat petits; per 
exemple, el pati de parvulari pensat per a uns 80/90 nens/es ha d’acollir ara 
150 nens/es. 
En aquest moment estem pendents de la segona escola pública. 
 
 

3.- L´ARRIBADA AL CENTRE 
 
3.1.- Preinscripció 
 
La preinscripció és aquell moment en què la família es dirigeix a un Centre 
Educatiu per a fer explícit el seu desig de matricular el seu fill/a. Es deixa 
constància a través d'un document oficial que les famílies han d'omplir amb 
les dades familiars i de l'alumne. 
 
És en el moment de la preinscripció quan el Centre recull els documents 
oficials necessaris per a formalitzar la futura matriculació: 
 

- fotocòpia del llibre de família. 
- fotocòpia DNI/NIF pares. 
- original certificat de convivència. 
- fotocòpia del carnet de vacunacions. 
- fotocòpia SS. 
- les fotografies del/de la nen/a. 

 
L'equip directiu és el responsable de la preinscripció i de la recollida 
d'aquests documents. 
 
Un cop realitzat aquest tràmit, l'equip directiu ha de notificar la nova 
sol·licitud a  l ‘Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)  que forma part 
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de la comissió d’escolarització. I la mestra de l’aula d’acollida farà l’avaluació 
inicial. 
 
Serà en el moment de la preinscripció quan el centre concertarà una 
entrevista amb la treballadora social de l’ EAP per valorar la situació socio-
econòmica de la família nouvinguda i determinarà si el nou/va alumne/a serà 
adscrit/a com a nova incorporació al sistema educatiu (NISE) o situació 
social  i cultural desfavorida (SSCD). 
 
Aquesta entrevista  de la família amb la treballadora social es realitzarà al 
centre. 
 
La treballadora social traspassarà  al centre una còpia de les dades 
recollides. Serà la tutora de l’ aula d’acollida (AA) qui disposarà d’aquestes 
dades per a l’entrevista inicial que realitzarà amb la família. Seguidament 
s’arxivaran a l’expedient de l’alumne/a. 
 
 
3.2.- Adjudicació al centre 
 
La Comissió d’Escolarització al cap d’uns dies comunica al centre, mitjançant 
un correu electrònic, l’adjudicació del nou/va alumne/a al centre. 
La direcció, seguidament, ho comunica als pares i concerta dia i hora per 
realitzar la formalització de la matrícula i l’entrevista inicial amb la tutora 
de l’aula d’acollida. 
 
3.3.- Criteris d’adscripció 
 
El centre ha de decidir a quin grup-classe es matricula el/la nou/nova 
alumne/a. Per prendre aquesta decisió tindrem en compte tot un seguit de 
criteris 
 
• Criteris d’adscripció al nivell 
 
A  l'etapa d'EDUCACIÓ INFANTIL, se'l/se la matricularà al nivell que li 
correspongui per edat cronològica. 
 
A l'etapa d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA hi ha diferents criteris en funció de la 
diversitat de possibilitats de les característiques dels/de les alumnes nou 
vinguts/des. 
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- Si assoleixen els objectius mínims de la prova d’avaluació inicial i/o de 
llengua,  se’l/se la matricularà en el nivell que correspongui per edat 
cronològica. 
 
- Si no assoleixen els objectius mínims de la prova d’avaluació inicial i/o de 
llengua, se'l/se la matricularà un curs per sota del que li correspongui per 
edat cronològica.  
 
*La prova d’avaluació inicial la passarà la tutora de l’ AA a l’alumne/a  
nouvingut/da de primària abans de formalitzar la matrícula. 
Amb aquesta prova es valoraran els seus aprenentatges previs, el seu 
coneixement de la llengua escolar i el seu desenvolupament evolutiu. 
Aquestes proves les podem trobar a l’espai de llengua i cohesió social  (LIC) 
dins de l’apartat d’Instruments per a l’Avaluació Inicial fetes pel 
Departament d’Educació.  
Donat que aquestes proves estan elaborades per a nens/es d’incorporació 
tardana de 8 a 16 anys, quan ens arriben alumnes menors d’aquesta edat, a 
la valoració es tenen en compte els mínims del nivell que li correspondria. 
 
• Criteris d’adscripció al grup classe 
 

Un cop decidit el nivell on es matricularà, la direcció  li adjudicarà el grup 
seguint els següents criteris: 
         

- Cal tenir en compte el número d’alumnes amb necessitats educatives                         
especials  que hi ha en cada grup classe . 
 
- Es tindrà en compte també la ràtio de cada grup. 
 
- Es valorarà la dinàmica del grup al qual s’ha d’integrar. 
 
- La direcció consultarà els tutors del nivell  i el coordinador de cicle 
corresponent i si s’escau es reunirà l’equip docent. 

 
3.4.- Matriculació  
 
Un cop decidit a quin nivell i a quin grup ja es pot formalitzar la matrícula.  
La secretària rep a la família i emplenen la sol·licitud de matrícula. Al 
mateix temps la família signa els permisos corresponents a : 
          - sortides pel poble 
          - la utilització de la imatge per a la pàgina web de l’escola 
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          - permís per portar al fill/a al metge en cas d’urgència. 
 
Un cop formalitzada la matrícula, la secretària del centre, informa de les 
despeses de material i quota de l’associació de mares i pares d’alumnes 
(AMPA). 
 
Després de la formalització de la matrícula, la tutora de l’ AA rebrà a la 
família per visitar els diferents espais de l’escola i per presentar-la a la 
tutora i als companys /es del grup-classe assignat. (La tutora de l’ aula 
ordinària (AO) i de l’AA han quedat d’acord prèviament) 
 
Si la família no parla i no entén cap de les llengües oficials és convenient que 
assisteixi un traductor per tal de facilitar la comprensió.  
El traductor s'haurà de sol·licitar prèviament al Departament d’Educació. 
 
 
3.5.- Entrevista inicial 
 
Seguidament a la visita del centre i un cop la família coneix  la tutora i el 
grup-classe, la tutora de l’ AA juntament amb el traductor, si s’escau, 
s’entrevisten amb la família a l’ AA. Aquesta entrevista servirà per: 

 
- Ampliar la informació sobre la situació del nen i la família: 
procedència, llengua familiar, altres llengües que coneix el nen/a, 
escolarització prèvia, tipus d’educació que ha rebut, residència, 
components de la família, situació i seguiment escolar, aspectes 
socials i culturals,... 
(Totes aquestes dades s’enregistraran en la pauta d’entrevista inicial 
que es troba a l´annex 1) 
 
- Recollir dades significatives que la família ens vulgui comunicar. 
 
- Explicar el funcionament i organització de l’escola: horaris, i 
activitats del centre: sortides, excursions, servei de menjador, 
activitats extraescolars que organitza l´AMPA,......Se’ls facilitarà la 
circular informativa  d’inici de curs (sobre el funcionament del 
Centre), i  la d´activitats extraescolars. 
 
- Donar a conèixer els diferents tipus d’ajut que es poden sol·licitar:  

material didàctic, llibres de text, menjador, piscina, sortides, 
colònies, activitats extraescolars, etc... 
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- Facilitar informació de tots els interrogants que els pares/mares 

puguin tenir sobre el sistema educatiu.  
 

 
3.6.- Traspàs d’informació 
 

Després de la entrevista inicial ,el primer dia d’atenció a la diversitat ,la 
tutora de l’AA farà el traspàs d´informació a la tutora de l’ AO. Abans, 
però, es farà un traspàs oral d´informació bàsica. A EI-3 EI-4 la tutora de 
l’AO  comunicarà a la mestra de reforç el dia que l’alumne s’incorpora al 
centre per tal de participar en l’acollida. 
 
A la reunió de cicle, la tutora de l’ AO comunicarà als altres mestres del 
cicle l’arribada del/de la nou/va alumne/a. 
 
El segon dia d’atenció a  la diversitat, comptant des del moment en  que 
s’incorpora al centre l’alumne/a nouvingut /da, la cap d’estudis convocarà als 
professionals que atendran el nou/va alumne/a (mestres tutors i 
especialistes) per tal d’elaborar el pla individual intensiu  i  establir 
actuacions comunes. 
 
La tutora de l’AO i la tutora de l’AA, periòdicament, faran el seguiment del 
nou alumne/a (mínim dos cops al trimestre, en dies d’atenció a la diversitat). 
Amb la resta de professionals que atenen el nou alumne/a, el seguiment es 
farà trimestralment, el dia que la cap d’estudis convoqui la sessió 
d’avaluació.   
 
 
3.7.- Incorporació al centre 
 
La tutora de l’AA rebrà  la família a secretaria i acompanyarà a l’alumne/a 
fins a la fila del seu grup-classe. 
 
A EI s’incorporarà a la tarda. A EI3 i EI4 si es veu necessari pot intervenir 
la mestra de reforç per donar recolzament a l’acollida del nou alumne. A EI5 
ho farà la tutora de l’aula d’acollida. 
 
A EP s’incorporarà al matí quan la tutora de l’aula ordinària  hi sigui durant 
la primera sessió per fer la rebuda. 
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El dia en que un alumne/a nouvingut/da s’incorpora al centre els altres 
alumnes que normalment assisteixen a l’aula d’acollida no podran fer-ho. Els 
tutors respectius seran avisats per el/la cap d’estudis.  

 
 
 

 4.- ACOLLIDA DE L'ALUMNE/a EN LA DINÀMICA 
D'AULA A EI I PRIMÀRIA. 
 
4.1- Acollida inicial i socialització  
 

Una bona acollida inicial és totalment necessària per a un bon procés 
d'incorporació al centre i a la dinàmica d'aula. És important planificar 
actuacions per garantir un bon clima d'acollida i d'acceptació, actuacions 
que cal que siguin contínues. Garantir aquesta continuïtat és responsabilitat 
de tota l'escola i molt especialment del/de la tutor/a, el/la qual vetllarà pel 
seu compliment. 
 
El/la tutor/a ha de conèixer amb antelació l'arribada del nou/nova alumne/a 
per tal de poder-la anticipar als/a les companys/es del cicle. El/la tutor/a 
pot fer tot un seguit d'actuacions per tal de facilitar la futura incorporació:  
 
- Explicar de quin país prové el/la nou/nova alumne/a. Penjar un mapa i 

explicar les característiques més importants: geografia, clima, llengua, 
festes i tradicions, costums,... 

 
- Parlar de la quantitat de coses que de ben segur que el/la futur/a 

company/a ja sap. Si es dóna una situació d'analfabetisme, cal facilitar 
als/a les nois/es una explicació per tal de millorar la comprensió de la 
situació i evitar possibles prejudicis.   

 
- Cal buscar una taula, una cadira i el lloc que ocuparà el/la nou/nova 

alumne/a dins l'aula (preferentment endavant) per tal d'evitar així, els 
moments d'incertesa i d'improvisació que sovint succeeixen quan 
s'incorporen nous/noves alumnes.  

 
- Buscar un/una company/a tutor el/la qual s’encarregarà durant els 

primers dies d'ajudar-lo/la i acompanyar-lo/la pels diferents espais de 
l'escola.  
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• Els primers dies 
 
El primer moment d'arribada a l'aula té un especial significat i per tant és 
important en què hi dediquem 10-15 minuts d'atenció. S’ha d’incorporar en 
un moment que el/la tutor/a estigui present. És important que els/les 
companys/es se li presentin un/a per un/a i que el/la nou/va alumne/a també 
es vagi presentant a cadascú/na d'ells/es. Hi ha molts jocs de presentació i 
coneixença (Hi ha material a l’AA per mirar i triar els més adients a l’aula) 
Cada cop que hi hagi una activitat amb un/a mestre/a nou/va, cal aprofitar 
per fer una nova presentació.  
 
Al llarg dels primers dies és molt útil utilitzar la figura del company tutor o 
encarregar a un grup d'alumnes tot un seguit de responsabilitats concretes: 
 
- ajudar-lo a la classe: aclarir dubtes, arxivar treballs,... 
- acompanyar-lo i ensenyar-li l'escola. 
- animar-lo a jugar a l'hora del pati i procurar que no quedi sol. 
 
Si el nou alumne no parla ni comprèn cap de les dues llengües oficials, es pot 
utilitzar, durant els primers dies, algun company que sigui del mateix país o 
parli el mateix idioma per ajudar-lo en la comprensió dels missatges orals. 
Cal però, no caure en l'error d'abusar de les tasques de traductor d'aquest 
alumne. 
 
Des del primer dia serà atès per la tutora de l’ AA qui juntament amb la 
tutora de l’ AO,  i els mestres especialistes aniran elaborant el seu pla 
individual intensiu. 
 

• Patis 
 
Pel que fa als patis cal vetllar per la participació del nou /va alumne en el joc 
i la relació entre els/les alumnes. Pot ser bo ensenyar algun joc del país de 
l'alumne nouvingut (sovint hi ha jocs populars semblants en diferents 
països). La participació directa en la dinàmica del pati, cal considerar-la 
molt important perquè normalitza la relació del nou company/a amb la resta 
de companys/es i, per altra banda, facilita l’observació de les relacions i 
actituds espontànies dels/de les alumnes (acollida, rebuig, d’indiferència) 
que es puguin donar.  
 
Per altra banda és molt important planificar estratègies i actuacions 
dirigides a clarificar les normes de funcionament i d’hàbits. Des del primer 
moment el/la nou/va alumne/a ha d’entrar en la mateixa dinàmica que la 
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resta, i per tant cal assegurar que entengui les normes de compliment 
general i comú.   
 
- Hora d’entrada i de sortida 
- Com s’entra a l’escola i a l’aula 
- Què es fa quan plou 
- Quan s’esmorza, on es tiren els papers,... i altres normes que tingui 

l’escola.  
- Explicar les normes del material socialitzat 
- Com s’ha de treballar dins l’aula (actituds i procediments) 
 
• Organització i funcionament de la classe 
 

Els mestres hauran de planificar estratègies i formes organitzatives que 
facilitin l’adaptació i integració del nou/va alumne/a en la dinàmica de la 
classe. Aquestes estratègies metodològiques han d’anar dirigides a: 
- Afavorir la comunicació entre tots/totes els/les alumnes 
- Afavorir el ritme de treball de l’alumne/a 
 
Tenint això sempre present, el/la nou/va alumne/a ha de participar el més 
aviat possible de les responsabilitats de la classe. Es pot preveure que en un 
primer període de temps, comparteixi els càrrecs amb algun company/a.  
 
Si volem que el/la nou/va alumne s’integri en la dinàmica d’aula, és evident 
que mai el col·locarem sol/a ja que sinó, estaríem provocant l’efecte 
contrari, l’aïllament. Així doncs el/la posarem al costat de companys/es 
acollidors/es i disposats/des a ajudar-lo. 
 
Per facilitar una millor incorporació en la dinàmica d’aula, cal incorporar 
diferents organitzacions de grup com els racons, tallers, projectes i treball 
cooperatiu, per parelles, en grup... estratègies que faciliten un tractament 
de la diversitat i on tots/totes els/les alumnes hi poden tenir lloc i 
participar activament. Amb aquestes estratègies facilitarem que l’alumne/a 
pugui demostrar la seva competència. 
 
 

5.-  ELABORACIÓ DEL PLA INDIVIDUAL INTENSIU 
 
Els responsables de l’elaboració  del pla individual intensiu seran el/la 
mestre/a tutor/a, la tutora de l’ AA i els/les especialistes que intervenen 
en el grup classe de l’alumne nou/va vingut/vinguda. 
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Les tasques a realitzar seran: 
1- Establir les àrees que cal treballar segons les característiques de 

l’alumne atenent a: 
       -  L’edat 
       - Tipus de llenguatge que parla (llengua romànica, no romànica) 
       -  Escolarització anterior  
       - Altres informacions (socio-emocionals, culturals..) 
2- Programar els objectius mínims de totes les àrees. 
3- Elaborar i/o  cercar els materials adaptats a les necessitats de l’alumne. 
4- Establir les reunions de seguiment. 
 

ANEX-A 
 

PAUTA ENTREVISTA INICIAL  
 
 
Data de l'entrevista 
Persones presents 
 
 
1.- DADES DE L'ALUMNE 
 
Cognoms:      Nom: 
Lloc de Naixement:    Data de naixement: 
País de procedència: 
Data d'arribada al nostre país: 
Escolarització anterior: 
 
Data de matriculació al centre: 
Nivell on se'l matricula: 
 
 
2.- DADES DE L'ENTORN FAMILIAR 
 
Anys d'estada a Catalunya del membre que fa més anys que hi és: 
Anys d'estada dels altres membres de la família: 
Persones amb qui viu l'alumne: 
 
Nom Parentiu amb 

l'alumne 
Edat Lloc de 

naixement 
Estudis Ocupació 
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• Genograma 
 
Han tingut alguna relació amb Serveis Socials? 
3.- DADES LINGÜÍSTIQUES 
 
Llengua familiar: 
 
Competència lingüística: 
 
 Alumne Pare Mare 
 entén parla escriu entén  parla escriu entén parla escriu 
Català          
castellà          
          
          
 
 
 
4.- ESCOLARITZACIÓ ANTERIOR 
 
Anys d'escolarització: 
Tipus de centre: 
Documentació acadèmica 
Llengües d'aprenentatge: 
Escolarització regular o irregular? 
Rebia algun ajut o reforç especial? 
 
 
5.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Qualsevol informació que la família cregui convenient explicitar ( com ha afectat el canvi al 
nen, aspectes socials i culturals, creences, costums,...) 
 
 
 

6.- RESULTATS DE LES PROVES 
 
 

Llengua 
 
 

 

Matemàtiques  
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FONS DEL DOCUMENT 
 
• Informe Jacques Delors. “Educació per al segle XXI”. 
• Departament d’Educació. “Pla per la Llengua i la Cohesió Social”. 
• Departament d’Educació. “Pla d’acollida del centre docent”. 
• Maria José Montón. “L’acolliment de l’alumnat d’incorporació tardana”. 
• Plans d’acollida d’altres centres. 
• Administració del centre i de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 

Diligència fent constar que el present Pla d’acollida ha estat 
aprovat pel Consell Escolar, amb data: 7 de gener de 2007. 
 
 
         Signa: Secretari                                        Vist-i-plau: Presidenta 
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(ANNEX 4) 
 
 

PLA D’ACOLLIDA DEL 
PROFESSORAT DE NOVA 
INCORPORACIÓ AL CENTRE. 
 
(APROVAT EL CURS 09-10) 
 
 

1.- Objectius 
 
 

 
 
Els principals objectius que orienten el procés d’acolliment del professorat 
nou al centre es poden ajuntar en tres àmbits complementaris que 
encaminen les actuacions a dur a terme: 
 
- Ajut a la persona nouvinguda 
- Garantir el funcionament organitzatiu 
- Introduir la línia d’escola 
 
A l’escola s’ha decidit diferenciar el procés d’acollida del professorat 
segons el moment en que es faci la incorporació al centre, ja sigui a inicis 
de curs o durant el curs escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL TEMPS DEDICAT A L’ACOLLIDA DELS MEMBRES NOUS NO ÉS UN 
TEMPS PERDUT; BEN AL CONTRARI ÉS UNA INVERSIÓ DE FUTUR.” 
Joan Teixidó (GROC) 
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2.- Actuacions 
 

  

2.1.- PLA D’ACOLLIDA A INICIS DE CURS 
 

Responsable Actuació Temporalització 
Directora i equip 
directiu 

Acollida institucional 
Salutació i benvinguda a la persona nouvinguda 
Informació del centre i del municipi. 
Reunió prèvia al Claustre inicial amb el nou 
professorat per conèixer a la persona així com 
per realitzar un sondeig respecte l’experiència 
de treball  i poder decidir quin grup , tutoria, 
especialitat, reforç,…li és millor per a l’escola. 
Credencial d’incorporació per a direcció 
territorial 

En el moment d’arribar 
a l’escola 

Equip directiu/ 
Claustre de 
professorat 

Presentació de tots els mestres del centre   
durant el claustre inicial. 
Organització del curs: adscripció a 
cursos/especialitats, assignació d’aules/espais 
de treball 
Criteris generals de funcionament del 
centre.(adjuntar full de funcionament general 
del centre) 
Organigrama: comissions, claustres, reunió de 
pares, reunió de    cicle, equips docents ( full 
d’exclusives comunes  mensual) 
Llibret de funcionament del curs. 

El primer dia 
d’arribada a l’escola. 

Esmorzar de benvinguda 
 

Mestres paral·lels i  
mestres del cicle 

Passejada per l’escola  

Cap d’estudis Horari d’alumnat i professorat 
Criteris de substitució 
Formació del professorat al centre 
 
Projecte de centre/Organització general 

Trets definidors del centre. 
Documents institucionals ( pec, rri, ple,....) 

 Projectes en funcionament ( escola verda, anglès,...) 

Models de formularis diversos: absències, 
comunicats sortides,... 
 
 
 

 
Des del primer dia 
d’arribada a l’escola i 
durant el primer mes.  

Secretaria/ 
administrativa/ 
conserge 

Completar fitxa dades personals. 
Llistes d’alumnat 
Assignació calaixet del mestre 

Durant la primera setmana 



 

 - 97 -

Funcionament de fotocopiadora (codis) i 
multicopista. 
Lliurament de les claus d’accés a les aules  i 
altres dependències 

Coordinador aula 
d’informàtica 

Funcionament del sistema informàtic ( claus 
d’accés, programari,...) 
 Característiques i normativa de l’aula 
d’informàtica 
 Presentació de les diverses utilitats de la 
pàgina web 
 

Durant els primers dies 

Coordinador de cicle Concrecions del funcionament organitzatiu: 
torns de vigilància de pati, fulls 
d’autoritzacions de menjador, autocar, sortida 
escola,…torns de recollida de papers, criteris 
d’ús del material audiovisual i aules 
específiques,.... 

Durant el primer mes 

Mestre de referència  
( paral·lel o 
especialista ) 

Carpeta de classe: 
- Criteris metodològics consensuats 
- Programacions curriculars i materials   

didàctics 
- Criteris generals d’avaluació. 

Tutoria d’alumnes 
Activitats docents del dia a dia 
Activitats específiques: sortides, excursions,... 
  
 
 

 
Dia a dia durant tot el curs 
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2.2.- PLA D’ACOLLIDA DURANT EL  CURS 
 

Responsable Actuació Temporalització 
Equip Directiu Salutació i benvinguda a la persona nouvinguda 

Credencial d’incorporació per a direcció territorial 

Horari del mestre/a que substituirà 
Full de funcionament general del centre i llibret 
de funcionament del curs. 
Presentació del mestre/a paral·lel/a i/o 
especialista. 
 
 
Criteris de substitució. 
Formació del professorat al centre. 
Models de formularis diversos: absències,    
comunicats sortides,... 
Projecte de centre/Organització general: 

Trets definidors del centre. 
Documents institucionals ( pec, rri, ple,....) 

 Projectes en funcionament ( escola verda, anglès,...) 

 

El primer dia 
d’arribada a l’escola. 

Des del primer dia 
d’arribada a l’escola i 
durant el primer mes. 

Mestre de referència  
( paral·lel o 
especialista ) 

Explicació de l’organització i funcionament del 
grup-classe 
Llistes d’alumnat 
Accés a les programacions setmanals i les 
programacions de les diferents àrees. 

Abans de començar la 
classe 

Accés a la classe 
Coordinador de cicle Concrecions del funcionament organitzatiu: 

torns de vigilància de pati, fulls 
d’autoritzacions de menjador, autocar, sortida 
escola,…torns de recollida de papers, criteris 
d’ús del material audiovisual i aules 
específiques,.... 

Durant els primers dies de  
substitució 

Secretaria/ 
administrativa/ 
conserge 

Completar fitxa dades personals. 
Funcionament de fotocopiadora (codis) i 
multicopista. 
Assignació calaixet del mestre 
Lliurament de les claus d’accés a les aules  i 
altres dependències 

Durant la primera setmana 

Mestre de referència  
( paral·lel o 
especialista ) 

Carpeta de classe: 
- Criteris metodològics consensuats 
- Programacions curriculars i materials   

didàctics 
- Criteris generals d’avaluació. 

Tutoria d’alumnes 
Activitats docents del dia a dia 
Activitats específiques: sortides, excursions,... 

 
Dia a dia durant el temps 
de substitució 
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Coordinador d’aula 
informàtica  

Funcionament del sistema informàtic ( claus 
d’accés, programari,...) 
 Característiques i normativa de l’aula 
d’informàtica 
 Presentació de les diverses utilitats de la 
pàgina web 
 

Durant els primers dies de 
substitució 

 
 
 
 
 
 
 
Diligència fent constar que el present Pla D’acollida del professorat de nova 
incorporació a l’escola ha estat aprovat pel Consell Escolar, amb data: 27 d’octubre de 
2010. 
 
 
         Signa: Secretari                                        Vist-i-plau: Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


