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TITOL I.  INTRODUCCIÓ 
 
Les normes d’organització i funcionament d’un centre (NOFC) és el document adient per recollir els drets i deures dels diferents membres de la 
comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua, tot respectant la diversitat i la igualtat d’oportunitats i la convivència. També recull altres 
aspectes que són essencials per al correcte funcionament del centre. 
 
 
En el context d'aquest Reglament, qualsevol referència feta genèricament als pares de l'alumnat comprèn al pare, la mare, o persona que exerceix 
la tutela de l'alumne o alumna. 
També cal aclarir què per tal de no generar cap mena de dubte, caldrà tenir en compte què quan es fa referencia en masculí, s’entén que fa 
referencia indistintament que sigui un home o una dona. A tall d’exemple citem els següents casos: 

 per alumne s’entendrà l’alumne o l’alumna. 

 per mestre s’entendrà el mestre o la mestra. 

 per tutor s’entendrà el tutor o la tutora. 

 per coordinador  s’entendrà el coordinador o la coordinadora. 

 per cap d’estudis s’entendrà el cap d’estudis o la cap d’estudis. 

 per secretari s’entendrà el secretari o la secretària. 

 etc... 
 
 
Lleis i Marc normatiu 
 

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

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

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

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal directiu professional docent. 
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 Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

 

 Resolució de 24 de maig de 2004 (FDAADE 1.006, de maig de 2004). 
 

 Resolucions d’inici de curs, que aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels diferents tipus de centres. Són documents 
de caràcter anual, aprovats pel Departament d’Ensenyament que recullen les orientacions, instruccions i recordatoris de caràcter normatiu 
que es considera que s’han de fer avinents als centre per a la seva millor organització i funcionament en el curs escolar. 

 

 Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC 
Art. 98 
Àmbit de l’autonomia organitzativa 

1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia organitzativa per mitjà d’una estructura  
organitzativa pròpia i de les normes d’organització i funcionament. 

 

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost de l’autonomia dels centres educatius 
CAPÍTOL 3  
Art. 18  
Autonomia organitzativa  
Normes d’organització i funcionament del centre. Aprovació  

1. Els centres han de determinar les seves normes d’organització i funcionament.  
2. Les normes d’organització i funcionament del centre han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament 
que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el  
Projecte Educatiu del centre i en la seva programació anual.  
3. Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat, aprovar les  
normes d’organització i funcionament i les seves modificacions  

 
Art. 19 
Normes d’organització i funcionament del centre. Contingut  

1. En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de determinar: 
a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció de les previsions del Projecte Educatiu per  
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orientar l’organització pedagògica, el rendiment de comptes al Consell Escolar amb relació a la gestió del Projecte Educatiu i,  
si escau, l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.  
b) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del Projecte Educatiu.  
c) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.  
d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi  
d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat  
necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades. 
e) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les  
irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les  
mesures correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la  
conducta de l’alumnat 

 
Correspon al consell escolar (CE) participar en l’aprovació de les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3) 
 
 
TÍTOL II.  CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 
 
Capítol 1.  Per orientar l’organització i gestió del centre. 
 

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del PEC: 
a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius. 
b) L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de 

l'entorn i context sociocultural. 
c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets i deures dels membres que la componen. 
d) La millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 
e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 
Capítol 2.  Per orientar el rendiment de comptes al CE de la gestió del PEC. 

 
a) El PEC és un document escolar a llarg termini.  
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b) Els projectes de direcció han de concretar, per a quatre anys, les prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha de 
ser informat. 

c) Les programacions generals anuals (PGA) han de concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en el projecte de direcció. 
d) El Consell Escolar ha d’aprovar les concrecions del PEC que es fan anualment a la programació general i cada quatre anys en la renovació 

de mandat de la direcció.  
 

Capítol 3.  Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat - ACDE 
 

D’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, El Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza els 
acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:  
- potenciar l'autonomia dels centres 
 - donar suport als objectius del projecte de direcció 
 - fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l'equip directiu  
L’ACDE té com a finalitat millorar els resultats educatius, reduir l’abandó escolar prematur i potenciar la cohesió social en els centres 
educatius públics.  
D’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza 
acords de coresponsabilitat amb centres educatius per a l’aplicació del projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció, a fi que es 
desenvolupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques 
socioeconòmiques i culturals especialment desafavorides o singulars, o projectes d’excel·lència educativa que aportin experiències de 
qualitat al sistema educatiu.  
La concreció anual d’aquest pla d’actuació d’acord amb el projecte de direcció és, per a l’equip directiu d’aquests centres, element de 
referència fonamental per elaborar la programació general anual: l’equip directiu ha d’avaluar-ne el grau d’assoliment dels objectius i el 
director o directora ha de retre’n comptes al Consell Escolar i a  l’administració educativa, mitjançant una memòria avaluadora que forma 
part de la memòria anual del centre, en els termes establerts.  
 

Marc Normatiu Direcció General de Centres Públics  
Programes de cooperació territorial amb el Ministeri d’Educació  

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació  

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

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent 

 Resolució de 7 d’octubre de 2011, del règim per a l’establiment d’acords de coresponsabilitat. A proposta del la Inspecció, el centre pot  
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 iniciar un ACDE, tot seguint el següent procés:  

 Funcions de la direcció del centre 

 Elaborar el Pla d'actuació de l’ACDE tot tenint en compte els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament, el punt de partida del  
centre i els objectius a assolir acordats en els diferents cicles i aprovats en claustre. 

 Presentar als SSTT la documentació establerta pel Departament d'Ensenyament  

 Aplicar el pla d'actuació.  

 Fer el seguiment del pla d'actuació . 

 Elaborar anualment una memòria avaluadora que inclourà els resultats dels indicadors d'avaluació, a fi de retre comptes al Consell Escolar. 
Presentar aquesta memòria als SSTT 
 

Capítol 4.  Aprovació, revisió i actualització del PEC. 
 

a) Per actualitzar el Projecte Educatiu, es tindran en compte les característiques socials i culturals del context escolar i per donar resposta a 
les necessitats educatives de l'alumnat. Cada quatre anys, coincidint amb la renovació del Projecte de Direcció, es procedirà a la seva 
revisió.  

b) La Direcció del centre formula la proposta inicial del PEC. El Claustre i el Consell Escolar en faran la revisió, formulant la proposta 
definitiva per a la seva aprovació en ambdós estaments. 
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TÍTOL III.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE. 
 
L’estructura organitzativa del centre ha de permetre i facilitar, en el marc del Projecte Educatiu de centre:  

a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre i la definició dels seus objectius. 
b) L’assoliment dels objectius i competències dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l’entorn i 
context sociocultural.  
c) La participació de la comunitat educativa i l’exercici dels drets i deures dels membres que la componen.  
d) La millora del procés d’ensenyament - aprenentatge dels alumnes i de la seva avaluació.  
e) La investigació i innovació educatives. 
f) La formació del personal docent. 

 
 
Capítol 1.  Òrgans unipersonals de direcció.  
 
Són el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a.  
 
Secció 1.  Director/a.  
 
Marc Normatiu 
Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC  
Art. 142  
 
1. El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament i l administració del centre, n’exerceix la direcció 
pedagògica i és cap de tot el personal.  
 
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen la comunitat escolar i l’Administració 
educativa.  
 



ESCOLA ANTONIO MACHADO. MATARÓ                 NOFC 

12 

 

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. 
Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del Projecte Educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.  
 
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:  

a) Representar el centre.  
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.  
c) Presidir el Consell Escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.  
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de  
l’Administració. 

 
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:  

a) Formular la proposta inicial de Projecte Educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.  
b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el Projecte Educatiu i garantir-ne el compliment.  
c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i  
també de tots els altres plantejaments educatius del Projecte Educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.  
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el  
que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre.  
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel Projecte Educatiu.  
f) Proposar, d’acord amb el Projecte Educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions  
successives.  
g)Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència  
l’article 115.  
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general anual.  
i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del Projecte Educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  
j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau,  
de la pràctica docent a l’aula. 

 
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:  

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.  
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents.  
c) Assegurar la participació del Consell Escolar. d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau,  
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amb les associacions d’alumnes.  
 
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre següents: 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació.  
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el Projecte Educatiu.  
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.  
d) Visar les certificacions.  
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del centre.  
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.  
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació.  
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la  
pràctica docent a l’aula.  

 
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre 
òrgan.  
9. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus 
informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, 
és autoritat competent per a defensar l’ interès superior de l’ infant.  
 
10. La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les funcions de direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre 
que dirigeix.  
 
Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC  
Art. 143 Selecció i nomenament del director o directora. 
Art. 144 Projecte de direcció.  
Art. 145 Formació i reconeixement de l’exercici de la funció directiva. 
 
DECRET 102/2010, de 3 d’agost de l’ autonomia dels centres educatius 
Art. 31  
3. En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions, correspon al director o a la directora:  

a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de Projecte Educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents, posar el Projecte  
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Educatiu a disposició de l’Administració educativa i impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del Projecte Educatiu i,  
eventualment, la dels acords de coresponsabilitat.  
b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.  
c) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació, establir els elements  
organitzatius del centre determinats pel Projecte Educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre. 
d)Proposar, d’acord amb el Projecte Educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions 
successives, així com la definició de requisits o perfils propis d’alguns llocs de treball. 
e)Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la Programació General Anuali vetllar perquè s’aprovin un  

desplegament i una concreció del currículum coherents amb el Projecte Educatiu i garantir-ne el compliment. 
f) Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació.  
 

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent  
CAPÍTOL 2  
Funcions i atribucions de la direcció  
Article 3  
Funcions i atribucions 
3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la 
comunitat escolar, d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.  
3.2 Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge 
distribuït i del treball en equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu i, si 
s’escau, del consell de direcció.  

 
Article 4 Consideració d’autoritat pública  
4.1 La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 
d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, la direcció és també 
autoritat competent per defensar l’ interès superior de l’ infant.  
4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats de les administracions públiques per al 
compliment de les funcions que els estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la 
comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient 
del seu centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions.  
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Article 5 Funcions de representació  
5.1 La direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’Administració educativa en el centre i, en aquesta condició, li corresponen 
específicament les funcions següents:  

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per l’Administració.  
b) Presidir el claustre de professorat i el Consell Escolar, presidir el consell de direcció quan n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del  
centre.  

 
5.2 Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li 
correspon traslladar a l’Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. 
 
Article 6 Funcions de direcció pedagògica i lideratge  
La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li corresponen específicament les funcions següents:  

a)Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de Projecte Educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i  
adaptacions.  
c)Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el Projecte Educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en  
la seva avaluació.  
c)Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com dels plantejaments del Projecte Educatiu  
inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments coeducatius, dels procediments  
d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, d’acord amb la seva concreció en el projecte de direcció.  
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les activitats del  
centre, en els termes que estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del Projecte  
Educatiu del centre.  
e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d’acord amb les previsions de la programació general  
anual, amb la col·laboració de l’equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i al Consell Escolar.  
f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del Projecte Educatiu i del funcionament general del centre. Aquesta  
avaluació abasta l’aplicació del projecte de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat.  
g)Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta  
l’atribució a la direcció de la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent  
de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica  
que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i  
la reproducció de rols de gènere a l’aula  
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h) Impulsar la coordinació del Projecte Educatiu del centre amb els d’altres centres per tal de poder configurar de manera coherent xarxes  
de centres que facin possible actuacions educatives conjuntes. 
 

Article 7 Funcions en relació amb la comunitat escolar  
La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té l es funcions següents específicament relacionades amb la 
comunitat escolar:  

a)Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre, i garantir el funcionament de les vies i els  
procediments de relació i cooperació amb les famílies, per facilitar l’ intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus fills.  
b)Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que  
corresponguin segons les normes d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. En l’exercici d’aquesta funció, el 
director o directora del centre té la facultat d’intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir 
funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa.  
c)Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i orientar-lo a l’assoliment dels objectius del Projecte 
Educatiu.  
d)Assegurar la participació efectiva del Consell Escolar en l’adopció de les decisions que li corresponen i en la tasca de control de la gestió 
del centre.  
e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter tècnic pedagògic que li corresponen.  
f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan escaigui, amb les associacions d’alumnes.  
g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del servei 
d’educació de Catalunya, en el marc de la zona educativa corresponent.  

 
Article 8 Funcions en matèria d’organització i funcionament 
Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i funcionament del centre:  

a)Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i funcionament del centre, i les seves successives adequacions a 
les necessitats del Projecte Educatiu del centre.  
c)Proposar la Programació General Anual del centre, que també ha d’incloure les activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari 
escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual.  
d) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el Projecte Educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles  
de llocs de treball docent de manera concordant amb el Projecte Educatiu del centre i d’acord amb criteris d’estabilitat per a cursos escolars 
successius i amb els canvis en l’oferta educativa. La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser 
expressament motivada.  



ESCOLA ANTONIO MACHADO. MATARÓ                 NOFC 

17 

 

d) Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades del Projecte Educatiu i concretades en el projecte de direcció 
del centre, llocs docents a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de  
capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics.  
e) Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió  
especial.  

 
Article 9 Funcions específiques en matèria de gestió  
A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció del centre, li corresponen les funcions gestores següents:  

a)Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició  
dels títols acadèmics de l’alumnat.  
b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts documentals arxivats en el centre.  
c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures 
per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció de dades.  
d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el Consell Escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els 
pagaments.  
e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la  
rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que li són propis i d’acord amb  
l’ajuntament, quan la propietat demanial del centre correspongui a l’ ens local.  
f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb els procediments de contractació públics, actuar com a 
òrgan de contractació.  
g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció  
comporta a la direcció del centre la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de  
coordinació docent de què s’hagi dotat el centre.  
h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions correspon a la Generalitat, i instar l’administració o  
institució que se n’encarregui perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos. 
i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d’Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes.  
j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del 
Departament d’Educació.  
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Article 10 Funcions específiques com a cap del personal del centre  
10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l’ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les 
funcions específiques següents:  

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al Consell Escolar, d’acord amb el marc reglamentari i les normes 
d’organització i funcionament del centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los 
responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix 
el Govern i els recursos assignats al centre.  
b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència que 
siguin requerides per a l’aplicació del Projecte Educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència.  
c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball 
ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent palesada en el 
primer any d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, 
d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la 
mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència.  
d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera 
destinats en el centre, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. 
La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat 
de l’avaluació de l’exercici de la docència.  
e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats 
que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo 
d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Educació.  
f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial,  
i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas.  
g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització de les seves capacitats professionals en 
funció de les necessitats derivades del Projecte Educatiu.  
h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els museus dependents dels poders públics. 

 
10.2 Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de 
treball del personal interí docent i a la informació pertinent del personal docent i d’administració destinat al centre que contenen els fitxers 
informàtics del Departament d’Educació, segons procediments ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.  

 



ESCOLA ANTONIO MACHADO. MATARÓ                 NOFC 

19 

 

Article 11 Atribucions en matèria de jornada i horari del personal  
11.1 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que 
estableix el Govern.  
11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de 
puntualitat no justificades de tot el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, la 
direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o a l’òrgan 
competent del Consorci d’Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers corresponent. 
Aquesta deducció no té caràcter sancionador.  
11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als 
efectes d’aplicar les deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció.  
 
Article 12 Altres atribucions en matèria de personal  
12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a 
l’article 117 del Text únic de la Llei de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral.  
12.2 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que 
regula el Reglament disciplinari de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha d’adaptar a 
les característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada.  
Les resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. Contra 
les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació o de 
l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria 
General del Departament d’Educació.  
12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre 
presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris a 
què fa referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el 
règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui 
imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la 
persona afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari 
afectat per les mesures organitzatives provisionals. 
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1.2 Funcions de normativa específica de centre de la direcció  
a) Vetllar per l’aprenentatge i el creixement de l’organització en un clima de confiança i participació.  
b) Complir i fer complir les lleis, altres disposicions vigents i les NOFC, vetllant per la seva correcta aplicació al centre.  
c) Garantir la comunicació, fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i mantenir reunions 
periòdiques de planificació, seguiment i avaluació.  
d) Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió dels serveis complementaris que s’ofereixen al centre: menjador, activitats 
extraescolars i casals d’estiu.  

 
 
 
Secció 2.  Cap d’estudis 
 
 
DECRET 102/2010, 3 d’agost de l’autonomia dels centres educatius  
Article 32  
Cap d’estudis  
1. El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és 
destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.  
2. Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’ entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les 
altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels 
ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 
d’organització i funcionament del centre.  
3. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la cap d’estudis substitueix el director o directora en 
cas d’absència, malaltia o vacant.  

 
Funcions de normativa específica de centre del/la cap d’estudis  
a) Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 
comandament de la direcció del centre. 
b) Coordinar i presidir les sessions d'avaluació. En cas que no sigui possible la seva assistència, delegarà la coordinació i presidència de la reunió en 
algun altre membre de l’Equip Directiu o de l’Equip de Consell de Direcció per tal que el/la substitueixi en les seves funcions.  
c) Coordinar les diferents tasques a realitzar en l’avaluació interna de centre.  
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d) Informar a les reunions de l’equip directiu del desenvolupament de les diferents activitats.  
e) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i el Pla de Formació del professorat juntament amb la direcció. 
f) Coordinar i fer el seguiment dels estudiants de pràctiques en el centre, en col·laboració amb les diferents universitats, Instituts d’ESO o de 
Formació Professional. Assignar els diferents tutors de pràctiques seguint els criteris establerts al centre:  
 

Els criteris emprats en la proposta de selecció de persones i equips són:  
- Docents amb plaça provisional o definitiva al centre  
- Persones amb experiència docent i innovadores.  
- Que puguin donar una visió global del funcionament del centre i les línies prioritàries. 
- Que estiguin capacitats per desenvolupar tasques de tutoria i orientació d’alumnes en pràctiques.  
- Que tinguin un esperit acollidor i innovador.  
- Que mostrin capacitat per treballar en equip. 
- Que hi hagi una distribució equitativa per nivells i cicles.  

 
g) Al finalitzar el curs es farà la previsió de places que es poden oferir per al curs següent.  
h) Coordinar les relacions amb els diferents serveis educatius que intervenen al centre, del Departament d’Ensenyament: CREDA, CREDV, CRP i 
especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic, EAP. 
i) Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada 
alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials.  
j) Elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents aplicant els criteris establerts al centre:  
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k) Elaborar el calendari de substitucions de curta durada segons la normativa vigent i aplicant els criteris acordats  
l) Comprovar l’adequat compliment de la realització de les substitucions pel professorat assignat. 
m) Participar en els seminaris de formació i coordinació amb altres caps d’estudis, així com en els seminaris de coordinació de centres de Primària i 
Secundària.  
n) Assistir a les reunions de traspàs d’alumnat a Secundària, de manera especial en els casos d’alumnat de Necessitats Educatives Especials. 
o) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a i tinguin relació amb el seu càrrec 
 
 
Secció 3.  Secretari/a  
 
DECRET 102/2010, 3 d’agost de l’autonomia dels centres educatius 
Article 33 
Secretaria  
1. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat 
que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer.  
2. Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’ entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei 
d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de 
la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i 
funcionament del centre.  
3. Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del Consell Escolar del centre, i 
d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin. 
 
Funcions de normativa específica de centre del secretari  
a) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa del centre.  
b) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que se celebrin, i donar fe dels acords amb el vist-i-plau 
del director o directora.  
c) Tenir cura de les tasques administratives de l'escola, atenent la seva programació general i el calendari escolar.  
d) Estendre les certificacions i els documents oficials de l'escola, amb el vistiplau del director.  
e)Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 
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f) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i 
custodiar-los.  
g) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva.  
h) Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director.  
i) Elaborar el projecte de Pressupost de l'escola, incloent-hi el manteniment, reposició i actualització de l'equipament i material que correspongui, 
per a la seva aprovació en el Consell Escolar.  
j) Presentar l’estat de comptes, elaborat amb la comissió econòmica, per a la seva aprovació en el Consell Escolar, al final de l’any natural i en 
acabar el curs escolar.  
k) Vetllar pel compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat i garantir l’adequació a les disposicions 
vigents.  
l) Confegir i mantenir l' inventari general del centre.  
m) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del 
director i les disposicions vigents.  
n) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o lloguer de béns i els contractes de serveis i 
subministraments, d'acord amb la normativa vigent.  
o) Elaborar les circulars informatives, d’autorització i/o pagament d’activitats, sortides i altres, que s’hagin de lliurar a les famílies.  
p) Elaborar els pressupostos de les sortides, colònies i altres activitats que es realitzen al centre.  
q) Atendre i distribuir la correspondència del centre, així com el correu electrònic corporatiu de l’escola.  
r) Vetllar pel manteniment de les dades actualitzades de les famílies: Telèfon, correu electrònic i adreça. 
s) Verificar i tenir al dia els pagaments de les famílies referides al material escolar, colònies i sortides mitjançant el control del programa TPV.  
t) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a i tinguin relació amb el seu càrrec. 

 
 

Capítol 2.  Òrgans col·legiats de participació.  
 
Secció 1.  Consell Escolar  
 
Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC  
Article 148  
El Consell Escolar  
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1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè 
aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.  
2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del Consell Escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix 
l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.  
3. Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:  

a) Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.  
b) Aprovar la Programació General Anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.  
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.  
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.  
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.  
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.  
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el  
desenvolupament.  
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.  
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.  
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  

 
4. El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores 
dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.  
5. El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha 
d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de 
titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament. 
 
DECRET 102/2010, 3 d’agost de l’autonomia dels centres educatius  
Article 45 
Consell Escolar. Composició 
1. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 27, el Consell Escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:  

a) El director o directora, que el presideix.  
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b) El cap o la cap d’estudis.  
c) Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.  
d) Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.  
e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.  
f) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.  
g) En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del Consell Escolar un o  
una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del  

professorat als efectes de determinar la composició del Consell Escolar. 
 
2. El secretari o secretària del centre no és membre del Consell Escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.  
3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.  
4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del 
consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.  
5. Cada centre determina la composició del Consell Escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el 
que s’estableix en aquest article i la resta de legislació vigent.  
6. El centre no pot modificar la configuració del Consell Escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. 
L’aprovació d’una modificació en la composició del Consell Escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després 
que s’hagi aprovat.  
 
Article 46  
Consell Escolar. Funcionament 
1. Les funcions del Consell Escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip 
directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del Projecte Educatiu del centre, vincula 
l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.  
2. El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels 
òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.  
3. El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho 
sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.  
4. Les decisions del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones 
membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 
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5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la 
documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El Consell Escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la 
tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.  
6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat 
immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del Consell Escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que 
informi sobre el tema o qüestió corresponent.  
 
Article 47  
Consell Escolar. Comissions de treball  
1. Les normes d’organització i funcionament poden establir comissions d’estudi i informació en el si del Consell Escolar i delimitar els àmbits 
d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell.  
2. Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o 
professora, i un alumne o alumna o representant de les mares i els pares, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent.  
3. Entre les comissions que es constitueixin en el si del Consell Escolar hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a 
mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas, l’administrador o administradora, un professor o 
professora, un o una representant dels pares i mares i un o una representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió 
econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.  
4. El Consell Escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als 
objectius de la comissió. 
 
Comissió econòmica (Decret 102/2010 Art. 47):  
Són funcions de la comissió econòmica :  

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

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

a)Elaborar propostes sobre temes per presentar al consell escolar.  
b)Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un treball previ.  
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c)Col·laborar, si s’escau, en l’estudi de mesures correctores imposades als alumnes i en el seu compliment efectiu.  
d)Promoure un bon clima de convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.  

 
Comissió de menjador  
Són funcions de la comissió de menjador:  

a)Vetllar perquè l’empresa adjudicatària compleixi les normes del contracte pel que fa, específicament a ràtios personal/núm d’usuaris, i a la  
qualitat i quantitat d’aliments.  
b)Vetllar per al bon funcionament d’aquest servei.  

 
Normativa específica del centre 
Composició del Consell Escolar 
 
Director/a  
Cap d’estudis  
Secretari/a 
Sector famílies: 6 representants + 1 AFA.   
Sector professorat: 6 representants  
Sector PAS: 1 representant  
Sector Ajuntament: 1 representant 
 
Procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar  
Les eleccions per a la constitució o renovació dels membres del Consell Escolar es convoquen cada dos anys, en els terminis i dates fixats pel 
Departament d’Ensenyament amb caràcter general.  
Ajustant-se al calendari establert, els candidats del sector pares/mares poden donar a conèixer les seves propostes en les cartelleres i espais 
establerts amb aquesta finalitat.  
Es farà publicitat de tot el procés mitjançant comunicació escrita a les famílies i a la pàgina web del centre.  
En relació als candidats dels diferents sectors: 
 
Sector de representants de les famílies: 

a. Són candidats els pares, mares o tutors legals dels alumnes que presenten la seva candidatura al president de la mesa electoral 
corresponent, amb cinc dies d'antelació al dia de l'elecció.  
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b. Aquells qui, en un mateix centre, formen part de més d'un sector de la comunitat educativa, només poden presentar-se com a candidats 
per a un dels sectors.  
c. Si el nombre de candidats a membres del Consell Escolar és inferior al nombre de llocs a cobrir, el lloc quedarà vacant fins a la següent 
convocatòria.  
d. Es constituirà una mesa electoral presidida pel director/a, encarregada d'aprovar el cens electoral, publicar la relació de candidats, 
organitzar la votació, fer l'escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que 
puguin presentar-se.  
e. El cens electoral serà publicat al tauler d'anuncis del centre. 

 
En relació a la constitució de la mesa electoral del claustre de professors: 

a. Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà formada pel director/a, pel professor/a amb més antiguitat en el 
centre i pel professor/a amb menys antiguitat, que actua de secretari/a. Quan coincideixin mestres de la mateixa antiguitat, en forma part el 
de major o menor edat, respectivament.  
b. L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada pel director/a amb l'únic punt a l'ordre del dia.  
c. Cada professor/a pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre màxim de 3 mestres, entre els que presenten la seva 
candidatura. d. Per acord del claustre, s’intenta que els coordinadors/es de cicle formin part del Consell Escolar.  
e. Cada dos cursos escolars es renova la meitat dels membres. 

 
En relació a la constitució de la mesa electoral del personal d'administració i serveis:  

a. Per a l'elecció del representant del personal d'administració i serveis, la mesa electoral està formada pel director, el secretari i el membre 
amb més antiguitat en el centre del personal d'administració i serveis. Quan coincideixi personal de la mateixa antiguitat, en forma part el 
de major edat.  
b. El director, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de la votació, garantint que pot participar-hi tot el personal afectat. 

 
Eleccions  
Les votacions són personals, directes i secretes. No s'admetrà la delegació de vot, ni el vot per correu. En el cas dels pares d'alumnes pot votar el 
pare, la mare i/o tutor/a respectiu, llevat que la pàtria potestat de l'alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, en aquest cas només 
aquest tindrà dret a vot.  
La condició de membre electe del Consell Escolar del centre s'adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres del sector 
del professorat i la meitat dels membres del sectors dels pares, sens perjudici que es cobreixin d'immediat les vacants que es produeixin. En aquest 
darrer supòsit la condició de membre electe s'estendrà fins a la data de finalització prevista pel mandat del membre substituït. 
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Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el Consell Escolar del centre en el termini de quinze dies a partir de l'última 
elecció i es procedeix a la formació de les diferents comissions. El secretari del consell aixecarà acta de la constitució i l'enviarà l'endemà a la 
Delegació Territorial corresponent del Departament d'Ensenyament, degudament visada pel director. 
 
Renovació de membres  
Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, del sector famílies i personal no docent, aquesta ha d'ésser ocupada pel següent candidat més votat 
en les darreres eleccions. El nou membre ha d'ésser nomenat per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la vacant. Si no hi ha més 
candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.  
En el cas que es produeixi una vacant del professorat degut al moviment de la plantilla, en el primer claustre del curs es procedirà a fer eleccions 
per cobrir-les.  
La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels 
requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació 
 
Convocatòria de les reunions dels Consell Escolar i actes  
Es farà per correu electrònic, fixant dia, lloc, i hora. Inclourà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. També s'hi adjuntarà còpia de la documentació 
que calgui ser llegida abans, per tal de preparar la reunió, així com la còpia de l'acta de la sessió anterior.  
La convocatòria ha d'arribar a tots els membres del Consell, en qualsevol cas, amb una antelació mínima de 48 hores, però normalment es 
procurarà que hi arribi amb una setmana d'antelació.  
Si la convocatòria del Consell Escolar és amb caràcter extraordinari i urgent, es pot fer per telèfon, o personalment, i sense respectar el termini 
mínim establert. En aquests casos cal que l'acta de la sessió faci constar aquest aspecte. 
La convocatòria la fa el director/a, i s' intentarà respectar el calendari ordinari de reunions fixat dins de la Programació Anual de Centre, per a cada 
curs escolar. 
De cada sessió de treball el secretari n'aixecarà acta, la qual ha de contenir la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de 
lloc i de temps en què s'han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords presos, 
i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer.  
L'acta ha d'anar signada pel secretari/a amb el vist-i-plau del president/a i s'ha d'aprovar en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari/a 
estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per l'òrgan, en cas que algú ho sol·liciti. En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius 
membres, el vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 
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Els membres del Consell que discrepin de l'acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta vuit hores, que 
s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, 
pugui derivar-se'n.  
Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte o en el termini que 
assenyali el president/a, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar a l'acta o afegint-hi la còpia. El centre haurà 
de tenir a disposició del sector de mares i pares membres del Consell Escolar les actes de les sessions del Consell.  
Els acords del Consell que a criteri dels seus membres siguin considerats d'interès general, es difondran a tota la Comunitat Educativa a través dels 
mecanismes que establirà el propi Consell 
 
Secció 2.  Claustre del professorat.  
 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, (LOE)  
Article 129  
El claustre de professors té les competències següents:  

a) Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual.  
b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.  
c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.  
d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre.  
e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la selecció del director en els termes que estableix aquesta 
Llei.  
f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.  
g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes 
en què participi el centre.  
h) Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre.  
i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.  
J) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.  
k) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives. 

 
Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC  
Article 146 
El claustre del professorat  
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1. El claustre del professorat és l’ òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ ordenació de les activitats educatives i del 
conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.  
2. El claustre del professorat té les funcions següents: 
 

a) Intervenir en l’ elaboració i la modificació del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)  
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director o directora.  
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
f) Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar.  
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre. 
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent. 
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  

 
3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre 
perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 2.  
 
DECRET 102/2010, de 3 d’agost de l’ autonomia dels centres educatius  
Article 29  
Claustre del professorat  
1. El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’acció educativa del centre.  
2. El claustre és presidit pel director o directora i està integrat per tot el professorat del centre.  
3. Les normes d’organització i funcionament del centre concreten la participació d’altres professionals d’atenció educativa, que s’ha d’ajustar al que 
estableixen, respectivament per als centres públics i privats concertats, els articles 146.3 i 151.2 de la Llei d’educació. 
 
 
Normativa específica del centre 
Funcionament del claustre  

a) El claustre es reuneix una vegada al mes amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels 
seus membres. Es preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar. L'assistència al claustre és obligatòria per a 
tots els seus membres. 
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b) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director/a als membres del claustre amb una antelació 
mínima de vint-i-quatre hores, llevat del cas d'urgència apreciada pel director/a, que es farà constar a la convocatòria. S’adjuntarà la 
documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i aprovació si s’escau, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En 
aquest cas, es farà constar en l'acta els motius que han impedit el lliurament d'aquests documents als membres del claustre.  
c) Es tractaran els temes que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la urgència d’algun altre tema, per acord de la majoria 
dels membres.  
d) Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es resoldrà per majoria dels assistents. Si cap 
proposta obté la majoria absoluta, es repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de intervencions.  
e) El secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual ha de contenir la indicació de persones que hi han intervingut, les 
circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el 
contingut dels acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. Una vegada aprovada l'acta, en el claustre 
següent, passa a formar part de la documentació general del centre.  

L'acta ha d'anar signada pel secretari/a amb el vist-i-plau del director/a i s'ha d'aprovar en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari/a 
estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats pel claustre. En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a 
l'acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable.  
Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta vuit hores, que 
s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, 
pugui derivar-se'n.  
Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte o en el termini que 
assenyali el director/a, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar a l'acta o afegint-hi la còpia.  
 
Normes de funcionament  

o Respectar l’hora de començament.  
o Participar i implicar-se en els temes de debat.  
o Les intervencions s'ajustaran a la proposta objecte del debat.  
o Caldrà expressar-se de forma correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components.  
o Respectar els torns de paraula. 
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Capítol 3.  Equip directiu 
 
Marc normatiu 
Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC  
Article 147  
Equip directiu  
1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu.  
2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap 
d’estudis i els altres òrgans unipersonals que s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre.  
3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció establert per l’article 144.  
4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 
5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, integrat per membres del claustre del professorat 
d’entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació.  
6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció. També li correspon l’assignació o 
la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions.  
7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del Projecte Educatiu, d’acord amb el projecte de 
direcció, i ret comptes davant el Consell Escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del 
centre.  
 
Disposició addicional Vint-i-quatrena  
Substitució temporal de membres de l’equip directiu dels centres públics El funcionari o funcionària docent d’un centre públic que, d’acord amb el 
que s’estableixi per reglament, sigui nomenat temporalment per substituir la baixa del titular o la titular d’un òrgan unipersonal de direcció o 
coordinació del centre té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i les mateixes obligacions que té el titular o la titular de l’òrgan.  
 
DECRET 102/2010, de 3 d’agost de l’ autonomia dels centres educatius  
Article 35  
Equip directiu  
1. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves 
funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.  
2. L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, el secretari o secretària i els òrgans 
unipersonals de direcció addicionals.  
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Article 36  
Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu  
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o 
funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i 
obligacions que corresponen a la persona titular. 
 
Funcions de normativa específica de centre de l’equip directiu  
L’equip directiu és integrat pel director/a, el secretari/a i el cap o la cap d’estudis.  

a. Assegurar transparència en la gestió del centre.  
b. Assessorar-se mútuament en matèries de la seva competència.  
c. Revisar i adequar el Projecte Educatiu, i les NOFC.  
d. Elaborar la Programació General Anual.  
e. Revisar el Pla d’Acollida dels alumnes i mestres nous, el Pla de funcionament del menjador així com d’altres documents de centre. 
f. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca col·lectiva del centre.  
g. Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.  
h. Fomentar la participació en projectes d’innovació aprovats en claustre.  
i. Implicar el professorat en la participació en cursos de formació.  
j. Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre.  
k. Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna.  
l. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament.  
m. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre  

 
Funcionament de l'equip directiu  
o L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L'horari i el temps de reunió es fixarà en la Programació General Anual de cada curs.  
o La forma habitual de treball de l'equip directiu serà en equip i les decisions sobre temes relacionats amb l'organització i el funcionament del 
centre es prendran normalment de forma consensuada. 
o L'equip directiu impulsarà la participació i col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa com a model del treball en equip i 
educació conjunta en els diferents àmbits del centre.  
o Trimestralment es realitzarà la planificació d’activitats lectives i no lectives i es lliurarà a tot el professorat. 
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Capítol 4.  Òrgans unipersonals de coordinació.  
 
Marc normatiu 
DECRET 102/2010, de 3 d’agost de l’ autonomia dels centres educatius  
Article 41  
Òrgans unipersonals de coordinació  
1. En funció de les necessitats del centre, d’acord amb els criteris del seu Projecte Educatiu concretats en el projecte de direcció que en cada 
moment sigui vigent, i també quan així ho prescriguin normes amb rang de llei, els centres es doten d’òrgans unipersonals de coordinació, amb les 
limitacions a què fa referència l’article 43.  
2. Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o 
adients a les necessitats del centre derivades de l’aplicació del Projecte Educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents i de 
departaments. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu.  
3. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de 
mandat del director o directora. En els centres que imparteixen educació secundària hi ha d’haver, com a mínim, dues persones caps de 
departament, el nomenament de les quals ha de recaure preferentment en personal funcionari docent dels cossos de catedràtics.  
4. La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-
se, tant a sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.  
5. El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa 
al Consell Escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents.  
 
Article 42  
Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coordinació  
A partir de l ’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o 
funcionària docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions 
que corresponen a la persona titular de l’òrgan.  
 
Article 43  
Nombre màxim d’òrgans unipersonals de direcció addicionals i d’òrgans unipersonals de coordinació  
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1. El Govern determina l’ import màxim anual que s’assigna a cada centre per la totalitat dels complements retributius a què fa referència la 
disposició addicional vint-i-dosena  atenent variables de dimensió i complexitat dels centres, així com de diversitat de tipologies dels ensenyaments 
que imparteix.  
2. A la fi del període de mandat de la direcció, el Departament revisa el valor de les variables de dimensió i complexitat que corresponen a cada 
centre.  
 
Article 44  
Encàrrec transitori de funcions a òrgans unipersonals de direcció addicionals, òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del 
claustre, amb caràcter accidental o transitori Sense perjudici del que s’estableix en els articles anteriors i quan no estiguin atribuïdes expressament 
a altres òrgans unipersonals de direcció o coordinació per les normes d’organització i funcionament del centre, el director o directora del centre pot 
encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió, 
coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té 
l’obligació d’assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal que tingui assignada. 
 

Funcions de normativa específica del centre dels òrgans de coordinació 
Són òrgans unipersonals de coordinació: les Coordinacions de Cicle, la Coordinació TAC, la coordinació de Llengua i Cohesió i la coordinació de 
Riscos Laborals. Cada coordinador/a disposarà d’unes hores per realitzar les tasques del seu càrrec, podran ser dins l’horari lectiu o en hores no 
lectives. El nombre d’hores dependrà del que dictin les normes del Departament a l’ inici de cada curs escolar o de la ràtio de professorat de que 
disposi el centre. 
 
Coordinació de Cicle 
S’estableix un coordinador/a per a cada cicle: Petit (P3, P4 i P5), mitjà (1r, 2n i 3r) i gran (4t, 5è i 6è).  
 
Funcionament organitzatiu dels coordinadors: 
Dins l’horari, lectiu o no lectiu, disposarà de 1’5h de dedicació al càrrec.  

a. Els coordinadors es reuneixen setmanalment amb l’equip directiu en la reunió de coordinació. 
b. El cicle es reunirà setmanalment i les reunions seran presidides pel coordinador o coordinadora, que prendrà nota dels acords i 
n’informarà a la reunió setmanal de coordinació.  

 
Coordinador TAC 
Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  
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a. Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos informàtics, així com l’adquisició de nou 
equipament.  
b. Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica 
del Departament d'Educació.  
c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.  
d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i 
orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.  
e. Impulsar la competència digital de l’alumnat i professorat  
f. Facilitar Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals.  
g. Ajudar a desenvolupar eines adequades per al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge. 
h. Donar a conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu que les eines digitals ofereixen i també les diferents formes de participació en 
què es pot donar aquest treball.  
i. Ajudar al professorat i alumnat a desenvolupar bons hàbits de civisme en els usos de la tecnologia i identitat digital. 
j. Col·laborar en l’actualització del Pla TAC del centre.  
k. Assistir al pla de formació de coordinadors del Departament d’Educació i a totes les reunions que es derivin del càrrec.  
l. Elaborar la proposta de la Programació General Anual de la comissió d’ Informàtica.  
m. Elaborar la memòria de la Programació general de la Anual comissió d’ Informàtica.  
n. Dinamitzar les reunions del Grup de Treball d’Informàtica i planificar les activitats a realitzar, proposades en la PGA.  
o. Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics o que li pugui atribuir el Departament 
d'Ensenyament.  

 
Coordinació de Llengua i Cohesió  
Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  

a. Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració del projecte lingüístic.  
b. Vetllar per la programació i l’execució de les activitats relacionades amb la concreció del projecte lingüístic, incloses en la programació 
general Anual.  
c. Fomentar i consolidar l’ús de la llengua catalana dins d’un projecte lingüístic de centre basat en el plurilingüisme.  
d. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i l’alumnat amb risc d’exclusió i participar en l’organització dels 
recursos. e. Coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  
f. Actualitzar anualment les dades del projecte lingüístic de centre, tenint en compte les noves matriculacions.  
g. Elaborar la proposta de la Programació General Anual, així com la memòria. 
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Coordinació de Riscos Laborals  
Correspon al personal coordinador de prevenció de Riscos Laborals promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el 
centre.  
Les funcions que té són:  

a. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut.  
b. Fomentar l’ interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord amb les orientacions del Servei i de les Seccions de 
Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions del director del centre.  
c. Col·laborar amb el director del centre en l'elaboració del pla d'emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels 
simulacres.  
d. Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació i la funcionalitat.  
e. Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, els telèfons i l'estructura.  
f. Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les revisions oficials.  
g. Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja que garanteixin la seguretat.  
h. Donar suport al director/a del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el "Full de notificació d'accident, incident laboral o 
malaltia professional".  
i. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el 
centre.  
j. Promoure i potenciar la formació del personal treballador del centre dins d'aquest àmbit.  
k. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics del 
centre. l. Vetllar per detectar situacions de risc o estats potencialment perjudicials per a les persones que treballen i conviuen al centre.  
m. Col·laborar amb el professorat per al desenvolupament, dins el currículum de l'alumne, de continguts de Prevenció de Riscos. 
n. Promoure la cultura preventiva en el centre, tant a l’alumnat com professorat. o. Assistir a formació per atendre les necessitats que vagin 
sorgint, així com el canvi de normativa. 

 
TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 
DECRET 102/2010, de 3 d’agost de l’ autonomia dels centres educatius  
Article 22  
Criteris per a l’organització pedagògica dels centres 
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1. En matèria d’organització pedagògica, el contingut de les normes d’organització i funcionament del centre a què fa referència l’article 19.1.a) 
ha de preveure, com a mínim:  

a) Els criteris per a l’organització dels grups d’alumnes amb les limitacions quantitatives establertes pel Departament d’Educació per a les 
diferents etapes educatives.  
b) Els criteris per a la formació dels equips docents i els mecanismes interns de coordinació en els equips docents.  
c) Els criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi d’educació inclusiva.  
d) Els mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa sobre l’alumnat, molt especialment quan, per raó de l’etapa o nivell 
educatiu, l’especialització curricular del personal docent que hi actua sigui predominant en la docència.  
e) Els mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria.  

 
2. Així mateix, les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb les previsions del Projecte Educatiu i amb el principi d’inclusió, 
han de preveure els mecanismes i procediments d’assignació dels recursos disponibles per a l’atenció a les necessitats educatives específiques 
de l’alumnat, el tractament de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar, i l’atenció als 
alumnes amb altes capacitats. 
 
 
Capítol 1.  Organització del professorat. 
 
Marc normatiu 
 
Llei 12/2009 de 10 de juliol LEC  
Article 28 
Exercici de la funció docent  
1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. 
Aquesta responsabilitat, en el marc definit per l’article 104, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors. 
 
 
Secció 1.  Equips docents/de cicle  
 
Normativa específica del centre 
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Cada cicle està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents 
quedaran adscrits a un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència I de l’equilibri numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat 
puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual.  
 
Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, avaluació i recuperació de l'alumnat. 
 
Hi ha els següents cicles: 
 
- Cicle Petit: P3, P4 i P5 format pels tutors i tutores, personal de suport (vetllador/a en funció de les hores assignades pel Departament 
d’Ensenyament) i la Tècnica d’Educació Infantil  i un membre de l’equip directiu. 
- Cicle Mitjà: 1r, 2n i 3r format pels tutors i tutores i els especialistes corresponents i un membre de l’equip directiu. 
- Cicle Gran: 4t, 5è i 6è format pel tutors i tutores, els especialistes corresponents i un membre de l’equip directiu.  
 
Cada equip de cicle estarà coordinat per la persona que fa la funció de coordinació, treballant de manera conjunta, amb la supervisió del/la cap 
d'estudis. Per a l’assignació dels mestres tutors i especialistes als diferents grups-classe, nivells i cicles caldrà tenir en compte aspectes com  la 
mobilitat de la plantilla, el nombre de mestres nous, les mitges jornades, les excedències, els permisos o reduccions horàries; les especialitats , tot 
prioritzant: 

a) La continuïtat del treball pedagògic dins el nivell, evitant que dos/dues mestres nouvinguts/des o que no hagin estat en aquell cicle, 
coincideixin en el mateix nivell.  
b) La complexitat del grup classe  
c) Que cada grup classe estigui, a ser possible, amb el/la mateix/a tutor/a dos cursos seguits, almenys una vegada a Educació Infantil i una 
altra a Educació Primària.  
d) Que el/la tutor/a que tingui fills/filles al centre no estigui en el mateix nivell del/de la seu/va fill/a.” 

 
Funcionament  organitzatiu dels equips de cicle 

a. Els equips pa es reuniran setmanalment i sempre que el convoqui el coordinador o ho demanin com a mínim un terç dels seus membres.  
b. Cada sessió es convocarà amb l’ordre del dia i les informacions acordades en la reunió de coordinació a través de la intranet a tots els 
membres del cicle.  
C. Es recolliran els acords i propostes per escrit, que es comunicaran a la següent reunió de coordinació que es fa setmanalment amb l’Equip 
Directiu i la resta dels coordinadors dels cicles.  
d. Aquests acords es recolliran a les actes de les reunions de coordinació i passaran a formar part de la documentació general del centre. 



ESCOLA ANTONIO MACHADO. MATARÓ                 NOFC 

41 

 

 
 
Són funcions dels equips de cicle: 

a. Coordinar l'organització  i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle.  
b. Revisar de forma periòdica i sistemàtica les programacions didàctiques. 
c. Revisar i elaborar els criteris i sistemes  d’avaluació interna.  
d. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts  en comissió d'avaluació presidida pel/la cap d'estudis, un membre 
de l’Equip Directiu o, si s’escau, el coordinador de cicle.  
e. Aportar a l'equip directiu propostes per elaborar la Programació General  Anual.  
f. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la Inspecció.  
g. Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d'alumnes atenent aspectes relacionats amb l'atenció a la 
diversitat. Especialment dels alumnes que presentin necessitats educatives específiques: dificultats d'aprenentatge, altes capacitats, etc. 
h. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes,  l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats.  
i. Harmonitzar el pla d'acció tutorial,  l'orientació dels alumnes,  el traspàs d'informació a les famílies i revisar-ne els resultats.  
j. Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament dels ensenyament en el cicle: sortides, 
celebracions, activitats complementàries, etc.  
k. Propiciar l' intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i també amb membres d'altres equips del centre o d'altres 
centres.  
l. Plantejar  propostes de formació permanent del professorat al claustre, vinculades als interessos i necessitats del cicle.  
m.  Proposar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb aquelles que són noves al centre o els fills de les quals 
finalitzen l’escolaritat.  
n. Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui 
integrar-se plenament i participar activament a l’escola.  
o. Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que l'equip directiu li encomani. 

 
 
Secció 2.  Pla d’Acollida Docent 
 

o El centre aplicarà el seu pla d’acollida al nou professorat quan s’incorpori.  
o S’entén per nou professorat, tant aquell que s’incorpora a l’inici del curs escolar com aquell que ho fa  en qualsevol moment del curs.  
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o A banda del lliurament del pla d’acollida, l’equip directiu realitzarà tasques de presentació del centre i de les instal·lacions, presentacions 
dels companys i concreció de la feina.  
o L’equip directiu assignarà a un altre mestre, amb experiència a l’escola, com a tutor i recolzament durant el primer mes (en cas de 
substitucions llargues).  S’intentarà que, aquest tutor, formi part del mateix nivell, especialitat o cicle.  
o Com a bona voluntat del docent de baixa, sempre i quant no hi hagin causes majors que ho impedeixin, i en cas substitucions de duració 
igual o superior als 5 dies, es realitzarà, com a mínim, una trucada telefònica durant els 3 primers dies de la substitució pertinent amb 
objectius de comunicació i posada al dia del docent substitut. 

 
 
Secció 3.  Consell de Direcció 
 
És formada per l’equip directiu i pels coordinadors de cicle. 
Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica: 

a) Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 
b) Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats pedagògiques del centre, i específicament en la 

gestió del pla d'avaluació interna. 
c) Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general del centre amb caràcter anual. 
d) Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de treball de claustre. 
e) Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les 

directrius generals. 
f) Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos econòmics del centre. 

 
 
 
Secció 3. Comissions d’avaluació. 
 
Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que 
delegui. 
Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 
b) Establir, si escau, les MOE’s. 
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c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. 
d) Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el cicle. 
e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no hagin assolit completament els objectius del curs. Per 

a prendre aquestes decisions, es tindran en compte els criteris recollits en el document MPp. 
 

Les comissions d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre. 
El/La coordinador/a de cicle actuarà de secretari/a de les sessions i n'aixecarà acta. 
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que presenten, així com les estratègies d'intervenció 
proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment dels acords presos. 
 
En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i 
la proposta de promoció o retenció de l'alumne en el cicle. 
 
Secció 3.  Comissions. 
 
Comissió social:  
Formada per una persona de l’equip directiu, psicopedagog/a de l’EAP, treballadora social de l’EAP i l’educador/a social del barri. 
 
Capítol 2.  Contextos d’ensenyament i aprenentatge 
Tot el que passa a la vida és objecte de possibles experiències que esdevinguin aprenentatges. Per això, de manera deliberada, el professorat es 
proposa que a les aules es construeixi socialment una vida rica en vivències, sorgides de les necessitats i els interessos de totes les persones que en 
formen part que esdevindran històries que, en forma de contextos d’ensenyament i aprenentatge, aniran evolucionant en funció de les 
interaccions entre els membres del col·lectiu i d’aquests amb els sabers. 

- Aquests contextos tindran diverses característiques, en funció de les decisions que es vagin prenent sobre la seva durada, l’aprofundiment, 
la intensitat, l’organització social de l’aula, les activitats a realitzar, la metodologia a emprar, els recursos que calen, etc. 

 
Capítol 3.  Organització dels alumnes a l’aula. 
La classe és el grup bàsic d’atenció. És l’espai on els nens i nenes interactuen, l’espai d’ensenyament i aprenentatge, l’espai de comunicació i 
convivència. 
El que dóna identitat als grups classe i les aules és la forma d'organitzar-les i els criteris que es fan servir per funcionar. 
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La filosofia de l'escola estableix el sentiment de comunitat com l'eix que ha de regir la vida en el centre, una comunitat on tothom és acceptat, on 
tothom es preocupa dels demés, on els problemes i les contrarietats d'un també ho són pels altres. 

- Tothom té dret a ser com és, i es mereix el respecte de tots. 
- L’ajuda i la col·laboració sempre ha de partir de l’aula. 
- A l’aula es promou la col·laboració i la cooperació ( tutoria de companys, aprenentatge cooperatiu...) 

 
A les aules s'ha de buscar aquesta mena de complicitat entre els alumnes i els mestres, tothom ha de tenir clar quin és el seu rol dins el grup i la 
manera de complementar-se. 

- És molt important que a l'aula es pugui parlar de tot, el que es decideix es fa col·lectivament. Sovint serà necessari dedicar temps a les 
decisions, en la mida que es comprenen les decisions del grup també s'activa la responsabilitat i el compromís. 

- L'aula és l'espai comú, l'hem de conèixer, respectar i cuidar... d'aquesta manera els alumnes se la fan seva. S'ha de donar a conèixer els 
altres espais: la biblioteca, menjador, la cuina, la sala gran, els despatxos dels mestres, la sala de mestres... 

- Cada grup classe haurà de pensar i construir les normes de funcionament pròpies del grup, des d’una perspectiva positiva: no es tracta de 
prohibir sinó d'impulsar i pactar les maneres en què volem conviure per garantir el nostre benestar i el nostra aprenentatge, així com els 
dels altres. 

 
Secció 1. Formació de grups de P3 E.I. 
Les mestres tutores seran les encarregades de la formació dels dos grups de P3. Aquesta proposta s’elaborarà durant els primers dies de setembre, 
tenint present que els grups han de quedar equilibrats en relació a: 

 Nombre de nens i nenes 

 Bessons 

 Nens i nenes que han assistit a escola bressol 

 Nens i nenes segons les recomanacions de L’EAP 

 Nens i nenes de parla estrangera 

 Repetició de noms 

 Nens i nenes que tenen germans a l’escola 

 Edats cronològiques 
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Secció 2.  Reelaboració de grups d’alumnes de P5 a 1r i de 3r a 4t 
 
Tots els mestres i les mestres de l’escola ens proposem com a objectiu prioritari i ineludible que tot l’alumnat s’enriqueixi del treball amb els altres. 
Per això, és rellevant l’esforç que els grup-classe fan per viure de manera acollidora i positiva la conformació dels grups que, malgrat haver-se fet a 
P3 a partir de criteris molt pensats, no deixa de tenir un component aleatori. 
Sabem que, a mesura que passa els temps, les persones que configuren una aula es van construint com a col·lectivitat; i que la nostra feina és que 
aquesta interacció enforteixi les capacitats socials i de construcció del coneixement de tot l’alumnat. 
 
Aquesta proposta dels nous grups, serà elaborada durant els darrers dies de curs per els/les mestres tutors/es actuals (P5 i 3r) i la corresponent 
mestra d’EE i especialistes que es considerin necessaris, així com la persona coordinadora del cicle actual i del que acollirà els grups. 
Es presentarà a cicle i aquest l’aprovarà amb el vist i plau del/la Cap d’Estudis. 
Per elaborar la proposta es tindran en compte els següents criteris: 

 L’autonomia 

 El llenguatge verbal (expressió i comprensió) 

 L’atenció i l’esforç 

 El control i la gestió de les emocions i sentiments. 

 La relació amb els companys (grups d’amics naturals) 

 L’acceptació de límits 

 Els diferents ritmes d’aprenentatge 

 Participació en les activitats 

 Aportació de materials 
 
Es pot proposar una nova reelaboració de grups sempre i quan es defensi la necessitat a proposta del/la tutor/a. Aquesta proposta es presentarà i 
s’aprovarà als corresponents cicles i s’informarà al claustre. 
 
 
Capítol 4.  L’estona d’esbarjo 
Donat que vivim en societat, les relacions socials són inevitables, no podem eludir-les. És més, les relacions socials i les habilitats necessàries per 
establir-les amb èxit són fonamentals per al desenvolupament social, emocional i intel·lectual. 
És per això que el temps destinat a esbarjo, o pati, és summament important entre els infants ja que, de manera lliure i plaent en un entorn lúdic, 
no només estableixen relacions socials entre iguals sinó també amb altres infants d’altres aules i amb d’altres adults. 
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- És un espai obert i lliure on es comparteixen jocs, converses, hi ha un contacte directe amb la natura... i on es desenvolupen tota una sèrie 
d’habilitats socials i relacionals: compartir, relacionar-se, establir unes amistats, saber organitzar-se per establir un joc, respectar i acceptar 
les propostes dels altres, mantenir una conversa... 

- El mestre/a ha de poder participar en les activitats o jocs que desenvolupin els infants, com també dinamitzar-les. En cap cas, però, seran 
jocs totalment dirigits pels mestres, doncs els nens i nenes han de poder gaudir de l’autoaprenentatge que comporta jugar i passar l’estona. 
També és un bon moment per conèixer al nen o nena i mantenir una conversa. En edats més infantils, les moixaines i els jocs de falda 
propiciaran unes relacions més afectives. 

També és on es donen una multitud de conflictes que són inevitables però ofereixen una bona oportunitat per ensenyar-los a resoldre els 
problemes. 
En aquest sentit, las tasca del mestre ha de ser de mediació del conflicte, intentant fer reflexionar i buscar solucions positives al conflicte donat. En 
edats més primerenques l’ajuda de l’adult serà més constant. De vegades és molt necessari parlar d’aquella situació a l’aula per buscar entre 
tots/es la solució més idònia. 
 
Capítol 5.  Sortides i colònies 
Pensem que val la pena sortir de les aules per un munt de raons, ja que les excursions, les sortides i colònies ens ofereixen un gran ventall de 
possibilitats: conèixer i interactuar activament amb l’entorn i el medi més proper; observar en directe tot allò que ens envolta; formular hipòtesis, 
experimentar, comprovar; descobrir l’art, la música, la cultura; afavorir la convivència i la relació entre alumnes i mestres... en definitiva, ens ajuden 
a treballar coneixements, capacitats, actituds i valors del currículum. 
 

- Qualsevol d’aquestes sortides tindran sentit en el marc de les històries d’aula. En el cas de les colònies, hem acordat iniciar-les a P5 ja que 
els beneficis que en podrien treure no compensen els esforços que hauríem de demanar que l’alumnat fes per passar una nit fora de casa. 
Així, a P5 es passa una nit fora; de 1r a 4t, dues nits; 5è, 4 nits; i 6è les que el grup acordi. 

 
- Les destinacions de les colònies estan establertes com a escola, de manera que s’afavoreixi que l’alumnat, al llarg de l’escolaritat, hagi estat 

en indrets diversos i interessants i hi hagin fet activitats de diferent temàtica (recollides al Pla Funcional de cada curs). 
- Això passa de P5 a 5è. En canvi, a 6è es planteja el viatge de fi de curs de manera que són els dos grups-classe els que decideixen el destí, 

previ treball aprofundit a les aules. 
 
En aquesta línia, per a cada curs es preveuen sortides relacionades amb les especialitats d’anglès, de música i d’educació física (recollides al Pla 
Funcional de cada curs), repartides al llarg de l’escolaritat en funció de l’activitat que s’hi farà, de l’indret i del cost de la sortida. Els especialistes 
saben des de principis de curs el contingut i les dates d’aquestes sortides i ja les poden incorporar a la seva planificació a les aules. 
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Els tutors també tenen aquesta informació, de manera que poden vincular l’activitat o el lloc de la sortida amb alguna de les històries que passin a 
l’aula. 
A més, també hi ha pactades sortides al teatre a Mataró. En aquest cas, són els tutors els responsables de tenir present el contingut, les dates i el 
cost de la visita, així com de considerar-ho un altre context i desplegar-lo en la mesura que creguin convenient. 
 
Capítol 6.  Les festes  
Les festes formen part de la nostra cultura i configuren el calendari. Ens ajuden a situar-nos en el pas del temps, en els esdeveniments que passen 
al nostre barri, ciutat o país. Ens donen la possibilitat de reunir-nos tots junts, de cohesionar la comunitat educativa... Per això a la nostra escola les 
festes tradicionals estan molt presents. Les famílies també tenen l’oportunitat de participar en algunes d’aquestes celebracions. 
A les aules, les festes esdevenen un context d’ensenyament i aprenentatge. A partir de la proposta col·lectiva del centre, cada aula prepararà la 
seva participació com a grup-classe, nivell i/o cicle. Per poder-ho fer, caldrà dedicar un temps i unes activitats  encaminades a resoldre aquesta 
participació. 
 
Les festes que celebrem com a escola són: 

- Castanyada 
- Nadal 
- Carnaval 
- Sant Jordi 
- Comiat de 6è 

 
Apostem per centrar-nos en aquestes festes i poder-les preparar, aprofitar i gaudir-ne. Donat que cada festa és un context d’aula, preferim acotar 
la part col·lectiva i la participació que es demana de cada grup-classe per tal d’afavorir que a cada aula es puguin treballar totes les festes amb la 
rellevància i l’aprofundiment que convingui. 
 
Capítol 7.  L’educació especial a l’escola 
Totes les persones que participen a l’aula han de tenir present que la classe és el grup bàsic d’atenció. És l’espai central on els nens i nenes 
interactuen, l’espai d’ensenyament i aprenentatge, l’espai de comunicació i convivència. 
El que dóna identitat als grups classe i les aules són les persones que els conformen. La forma d'organitzar-les i els criteris que es fan servir per 
funcionar-hi ha d’afavorir que els processos de construcció del coneixement incloguin tothom. 
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La filosofia de l'escola estableix el sentiment de comunitat inclusiva com l'eix que ha de regir la vida en el centre: 
- Una comunitat on tothom és acceptat, on tothom es preocupa pels altres, on els problemes i les contrarietats d'un també ho són per als 

altres. Així, a cada aula hi ha un nombre determinat d’alumnes, cadascú dels quals requereix que el/s mestre/s es proposin uns objectius 
personals per a ell/a. Aquests objectius seran d’ordre divers (cognitiu, social, de llenguatge, psicomotor...). La persona tutora és la principal 
responsable d’establir aquests objectius i demanar, quan calgui, suport al cicle o a l’ED. Donat que cada alumne té les seves capacitats i 
dificultats, la visió de l’aula és personal i, a la vegada, col·lectiva; no hi ha “alumnes ordinaris” i “alumnes d’educació especial” “alumnes 
nouvinguts”. Una cosa és que administrativament cadascú té les especificitats que la documentació oficial demana. Una altra cosa, és la 
manera de plantejar-nos el treball amb l’alumnat a l’aula. Des d’aquesta perspectiva –personal i col·lectiva, i no de grups etiquetats- creiem 
que es pot endegar un bon treball que inclogui tot l’alumnat en el marc del grup-classe. 

Sempre que la persona tutora ho cregui convenient, es compartiran al cicle necessitats d’alguns alumnes i, si s’escau, es demanarà l’ajut de la 
mestra d’educació especial, de l’Equip Directiu, així com de qualsevo persona del centre que pugui contribuir-hi. 
 
El/la mestre/a d’Educació Especial (MEE) pren un paper encara més important, sobretot en el marc d’escola inclusiva en el que ens 
trobem. Com a persona especialista amb coneixements i experiència, ens ajuda a entendre encara més que amb les seves accions, propostes i 
atencions, els alumnes poden treballar individualment, en parelles, en petit o gran grup dins de l’aula, ja que és aquí on trobem les característiques 
més determinants per a què aquestes tasques de treball es desenvolupin de la manera més òptima. 
 
Així, la MEE haurà de vetllar perquè a les aules en què intervingui es donin unes propostes metodològiques i didàctiques prou flexibles, obertes i 
globalitzadores que permetin que tot l’alumnat s’hi pugui aproximar. Amb el convenciment que qualsevol modificació que s’estableixi en una aula 
fruit de les necessitat d’algun dels seus membres repercutirà positivament en benefici de la totalitat de l’alumnat 
 
Capítol 8.  Plans individualitzats. 
La CAD 2012-13 proposa un document en el que es tracta, de manera específica, la mirada que fem als Plans Individualitzats (PI) en el marc dels 
documents sobre escola inclusiva i atenció a la diversitat que tenim a l’escola. 

- Destaquem els elements que ens semblen rellevants de la documentació oficial consultada i que ens ajudaran a arribar a 
conclusions. 

- Anàlisi de mesures d’atenció a la diversitat adhocràtiques (ordinàries i específiques) que estan en funcionament en 
l’actualitat. 

- Concreció dels PI al nostre centre 
 
Capítol 9.  La cultura professional del centre. 
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Per l’escola és essencial que el professorat reflexioni sobre les pròpies pràctiques i les dels altres, pugui compartir-les i valorar-les amb criteris cada 
vegada més compartits. Per això, ens interessa relacionar el que ens passa amb el que fan, diuen i escriuen altres professionals. 
 
Pensem que la interacció entre les nostres vivències i altres experiències, realitats i maneres d’entendre i fer ens pot ajudar a construir la 
professionalitat del centre. 
La finalitat última de qualsevol acció formativa és poder atendre millor tot l’alumnat de l’escola. 
Des d’aquesta perspectiva ens proposem potenciar i afavorir aquelles accions formatives que alimentin la nostra professionalitat. Això vol dir que el 
centre dinamitzarà espais, horaris i contextos de formació interna, així com proposarà i facilitarà l’assistència a realitats educatives que valorem 
molt interessants i que tenen lloc en altres indrets. 
 
Modalitats 

- Dins del centre 
- Fora del centre 
- Informació de formacions fora de l’horari lectiu i telemàtiques 

 
Transferència 
Després de cada acció formativa fora del centre, es demanarà a la persona o persones assistents que en facin una devolució en claustre o grups 
verticals tant dels continguts treballats com de les impressions i reflexions personals que se n’hagin derivat. 
 
Criteris i condicions d’adscripció 

- Pel que fa a les modalitats dins el centre, s’espera la participació activa i compromesa de tot el claustre. 
- Quant a les modalitats fora del centre, cada curs es seleccionaran algunes i se’n prioritzarà l’assistència en funció de la rellevància i de les 

possibilitats de cobertura al claustre. 
- Quan siguin visites a altres centres (propers i llunyans), l’ED farà les gestions de contacte. En funció de la quantitat d’accions i del seu preu, 

el centre es farà càrrec del 25%, el 50% o el 100% del cost de la inscripció i/o desplaçaments. 
- L’assistència a altres activitats dins l’horari lectiu que siguin proposades personalment pel professorat es considerarà en funció de la 

rellevància per a l’escola i de les possibilitats de cobertura en cada moment. Es pot donar el cas que alguna d’aquestes activitats es consideri 
rellevant i passi a formar part de les proposades pel centre. 
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L’Avaluació 
En acabar cada curs es valorarà la rellevància que les accions dutes a terme han tingut o poden tenir per a l’escola. I es proposaran les accions per al 
següent curs. 
 
Capítol 10.  El treball a casa. 
Sabem que la complicitat entre l’escola i la família és important per als processos educatius de l’alumnat. També sabem que la responsabilitat del 
que passa a l’escola és de l’equip docent. Aquestes dues idees són les que donen sentit a les propostes de treball a casa que fem des de les aules. 
Els objectius que ens proposem són els que segueixen: 

 Incrementar les ocasions per compartir amb les famílies el que els seus fills i filles treballen a classe (mostrar treballs, explicar vivències, 
demanar l’opinió sobre fets de l’aula...). 

 Incrementar les ocasions per treballar conjuntament la responsabilitat i el compromís de l’alumnat en relació als treballs que es pacta que es 
facin a casa i que és necessari que vinguin fets per poder avançar (cercar informació, pensar idees, portar objectes, passar en net...). 

 Afavorir els hàbits d’organització personal (gestió del temps de què disposa cadascú per realitzar les feines demanades). 
Per tant, des de P3 i fins a 6è el treball a casa evoluciona i es modifica en funció de les característiques i les necessitats de cada edat. 
Conseqüentment, no es tracta d’acabar o suplir la feina que es fa a l’aula, sinó de reforçar-la i poder-la compartir amb les famílies. Els dies de 
lliurament de les feines i els terminis de realització vindran, doncs, marcats per l’edat, els ritmes i les necessitats de cada aula. 
 
 
 
 
 
TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
Capítol 1.  Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 
 
Secció 1.  Mesures de promoció de la convivència (Decret  

102/2010 Art. 23.1) 
 

Secció 2.  Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. 
 
Capítol 2.  Regim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
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TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICPIACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 
Capítol 1.  Informació a les famílies. 
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Seccio1.  Entrevistes 
l llarg del curs tant els tutors/es com les famílies poden demanar entrevista per tractar els temes que creguin oportú.  
Si es creu necessari, pot assistir-hi a algun altre mestre (suport, especialistes, EAP...). 
 
En el segon trimestre es farà una entrevista amb cada família, independentment de les que s’hagin fet abans o de les que es faran després. 

- Abans de les vacances de Nadal, juntament amb l’Informe 1, es lliurarà el full de demanda de temes per a les famílies que s’aniran retornant 
durant el mes de gener i sempre abans de tenir lloc l’entrevista.  

- Les entrevistes quedaran enregistrades a una graella de cada alumne des de P3 fins a 6è. 
- La finalitat de qualsevol entrevista és intercanviar informació i opinions i millorar la complicitat entre docents i família per atendre millor 

cada alumnes. 
 
Secció 2. Informes 
Informe 1 
Aquest informe es lliurarà abans de vacances de Nadal. 

- El contingut d’aquest primer informe es centra en la visió global de l’alumne, com treballa, com es relacions, etc. 
 
Informe 2 
Es lliura a finals de curs, juntament amb l’Informe 1, a la Trobada de Comiat. 

- La finalitat d’aquest informe és compartir amb les famílies la nostra valoració del seu fill/a a finals de curs. 
 
Secció 3. Trobades amb les famílies 
Reunió de nivell 
A principis d’octubre les famílies del mateix nivell es reuniran amb els dos mestres dels grups-classe per explicar: 

- Les principals característiques del nivell i com ens plantegem el curs. 
- Per als grups que s’han barrejat, caldrà tractar aquest tema. 
- Es facilitaran els objectius de cicles a les famílies que ho desitgin.  
- Colònies i sortides previstes des del centre. Quota de sortides. 
- Delgats/des d’aula 
- Comunicacions quotidianes: e-mails tutors i mestres-especialistes, agenda, llibretes, en persona... 
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Reunió d’aula 
Té lloc durant el mes de gener. 

- Aquest és el moment més important del curs per compartir amb les famílies del grup-classe com treballen i aprenen els seus fills/es. 
- Donada la seva importància, prèviament (al desembre, amb l’informe1) passarem un full per preguntar què els interessa, preocupa, què 

volen entendre, conèixer, de què volen parlar... 
 
Trobada de comiat 

- A finals de juny ens trobarem amb totes les famílies del grup-classe per cloure el curs d’una manera distesa i agradable. 
- En aquest moment s’entregaran els informes 1 i 2. 

 
Capítol 2.  Associació de Famílies dels Alumnes (AFA). 
 
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en conseqüència, poden associar-se constituint l’AFA. 
L’AFA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats: 

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

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació 
d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 

a) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre. 
 

L’AFA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la 
vida escolar, tenint en compte el normal desenvolupament d'aquesta. 
L’AFA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la director/a del centre els ha de reservar espais en el tauler o 
sistema d’anuncis del centre. 
L’AFA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la director/a haurà d’establir un calendari de trobades. 
 
Capítol 3.  Altres òrgans i procediments de participació. 
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del centre, a través dels seus representants en el consell escolar. 
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Capítol 4.  Carta de compromís educatiu. 
El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu. 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC), estableix la necessitat d’ una entesa entre l’escola i les famílies en el marc de la convivència i 
desenvolupament del projecte educatiu del centre. 
Aquesta entesa s’estableix mitjançant la “Carta de compromís” , que és un redactat on s’expliquen els trets més importants del projecte educatiu 
del centre (PEC). 
Els objectius i estratègies que formen part del PEC determinen les pràctiques pedagògiques del centre i la participació de les famílies en la 
comunitat educativa i en el procés educatiu d’ensenyament i aprenentatge dels seus alumnes. 
I, mitjançant la signatura d’aquest document s’estableix el marc de convivència, obligació i respecte pels desenvolupament de les activitats 
educatives. 
 
L’objectiu marc de l’escola es fonamenta en el procés educatiu de dos principis bàsics: la inclusió social i l’aprofundiment intel·lectual, principis 
bàsics que determinen les activitats i estratègies educatives. 
La base educativa és centra en la pertinença a la comunitat. El primer marc de referència dels alumnes i famílies és el grup classe, on s’estableixen 
els lligams d’acollida i pertinença. Tots els alumnes, són tutoritzats per un mestre/a que estableix conjuntament amb la família els compromisos 
educatius i el seguiment d’aquests. 
 
 
TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
Capítol 1. Aspectes generals 
Secció 1. Horaris del centre 
Horari lectiu: 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h 
Horari d’acollida matinal: 8h a 9h 
Horari de menjador: de 12:30h a 15h 
Horari d’activitats extraescolars: de 16:30h a 18h 
El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada 
habitual en les seves sessions de matí i/o tarda.  
Les portes del centre s'obriran 5 minuts abans de l’inici de les sessions de matí i tarda (8:55h i 14:55h) per tal que als alumnes puguin accedir al 
recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran (9:05h i 15:05h). 
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Secció 2. Entrades i sortides del centre. 
Entrades  
Els infants entraran per l’entrada principal de l’escola situada a la plaça Antonio Machado.  
P3: Les famílies de P3 acompanyaran els seus fills/es fins a la porta de la classe, els ajudaran a penjar les seves coses al penjador de passadís i 
s’acomiadaran, de manera que els infants entraran sols a l’aula.  
De P4 a 6è: Les famílies acompanyaran els seus fills/es fins a la porta principal, s’acomiadaran dels infants i entraran sols pel passadís fins a l’aula, 
on els esperaran els mestres.  
 
Els/les alumnes d’educació infantil ho faran per la porta de ferro de la dreta (mirant cap a l’escola des del parc) i entraran per la mateixa del 
vestíbul de l’escola. En canvi els d’educació primària ho faran per l’altra porta, la de l’esquerra.  
 
Sortides 
Les famílies vénen a recollir els seus fills/es a les aules. Entraran per la porta principal. A l’hora de fer la sortida els nens i nenes, sobretot d’educació 
infantil, estaran asseguts a la cadira i a mesura que vagin arribant les famílies, el/la mestre/a cridarà a cada nen/a pel seu nom. Aquest/a recollirà 
les seves coses, posarà bé la cadira (a partir de P4 ja la deixen pujada a la taula a la tarda) i marxarà acomiadant-se de la mestra.  
 
Les famílies que deixin marxar els seus fills/es sols/es a casa i/o que permetin que el germà/na gran reculli al petit/a han de signar la corresponent 
autorització.  

 Els nens i les nenes que es queden a menjador, activitats extraescolars, permanències... , els monitors/es els vindran a buscar a l’aula.  
 

El/La tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, s’engegaran els protocols pertinents dins la comissió social 
del centre.  
Quan una alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i, si 
no té autorització per marxar sol, és necessari que els pares el vinguin a buscar a l’escola.  
Tot l’alumnat serà donat en mà d’un adult responsable, a no ser que els pares l’hagin autoritzat per escrit a marxar sol o amb el/s seu/s germà/ns 
gran/s. 
 
Secció 3.  Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre. 
La responsabilitat de la puntualitat és de les famílies. El Claustre, en la mesura del possible, garantirà que l’alumnat entri i surti puntual a les aules.  
En el cas que això no es doni:  
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 Els alumnes que vénen i marxen acompanyats i fan tard reiteradament:  
Primer el/la tutor/a parla amb la família. En el cas que això no sigui efectiu, informarà al/la coordinador/a del seu cicle perquè ho comuniqui 
a l’ED que serà qui se’n farà càrrec.  

 Els alumnes que vénen sols i fan tard reiteradament:  
Primer el/la tutor/a parla amb l’alumne, posteriorment amb la família. En el cas que això no sigui efectiu, informarà al/la coordinador/a del 
seu cicle perquè ho comuniqui a l’ED que serà qui se’n farà càrrec.  

 Els alumnes que no marxen sols i no els vénen a buscar:  
Tant al migdia com a la tarda es trucarà a la família per informar que hi ha la possibilitat que es quedi al menjador o a permanències a càrrec 
de la família.  
Si no hi estan d’acord i és de manera puntual el/la tutor/a se’n farà càrrec del/la nen/a fins que arribi la família.  
Si la situació es repeteix, veure apartat anterior. 

 
Secció 5.  Activitats complementàries i extraescolars. 
Quan una classe tingui previst fer una sortida fora del centre, el/la tutor/a serà responsable d’organitzar-la amb l’ajut de la secretària. Només en el 
cas que la sortida impliqui la participació de totes les aules del cicle, serà la coordinadora qui se’n farà càrrec.  
A principi de curs cada alumne/a realitzarà un pagament únic (50€) que inclourà totes les possibles sortides que poden sorgir durant el curs. La 
suma d’aquesta aportació de tots els alumnes d’una aula és la quantitat total que ha de gestionar el/la mestre/a o l’alumnat segons l’edat.  
Alhora l’escola passa una circular a les famílies que té validesa per tot el curs escolar i que dóna autorització a realitzar totes aquestes sortides, ja 
siguin de matí, de tarda o de tot el dia.  
La relació d’alumnes/professors o acompanyants per a les sortides ha de ser la següent: 
 

Ràtio sortides d’un sol dia 

P3 a P5: 10/1 
1r a 4t: 15/1 
5è i 6è: 20/1 

 
Sortides fixes 
 

Teatres  
(Teatre Monumental) 

Cicle Petit: P3 i P5 

Cicle Mig: 1r i 3r 

Cicle Gran: 4t i 6è 
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Teatres d’anglès Tots els nivells 

 

Teatres de música 

Auditori: P4 

Palau de la Música: 2n 

Liceu: 5è 

 
 
Colònies 
 
Es fan colònies anualment de P5 a 6è. Les colònies, excepte les de 6è, estan programades i contractades a principis de curs. La destinació del viatge 
de final de l’escolarització dels infants de 6è es triarà a partir de les propostes dels alumnes, les famílies i l’escola.  
Tant els alumnes de 5è (colònies a la neu) com els de 6è (viatge de final de curs) proposaran, planificaran i duran a terme diferents activitats 
(berenars, calendaris, venda de ponsèties, venda de loteria, venda de roses, rifes...) que els ajudi a recaptar diners i els hi proporcioni un petit ajut 
econòmic.  
El nivell de 5è realitzarà aquestes activitats durant el primer trimestre fins les vacances de Nadal (berenars, venta de ponsèties...) i a partir del 
gener seran els alumnes de 6è els que estaran al capdavant d’aquestes activitats (també s’encarregaran de la venta de calendaris i loteria de 
Nadal). 
 

Ràtio colònies 

P3 a P5: 8/1 
1r a 4t: 12/1 
5è i 6è: 18/1 

 
 
Activitats extraescolars: Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les 
organitza l’AFA (directament o a través d’empreses especialitzades) anualment i han de ser aprovades pel Consell Escolar. És competència de 
l'entitat organitzadora de cada activitat vetlla. 
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Secció 6. Vigilància de l’esbarjo. 
El temps d’esbarjo d’educació infantil serà de 10:45 a 11:30h.  
Els alumnes de P3 a P5 sortiran al pati d’educació infantil. Cap al segon o tercer trimestre els infants de P5 podran baixar al pati gran durant les 
estones de pati algun dia a la setmana acompanyats de les seves respectives tutores.  
El temps d’esbarjo de primària serà de 10:30 a 11:00h i es realitza al pati gran  
  
 
És important respectar la puntualitat a l’hora de sortir i entrar de l’estona d’esbarjo.  
Tots els mestres surten al pati, tot i que, cada cicle s’organitzarà per dur a terme aquesta vigilància (torns), fet que donarà peu a que no calgui que 
tots els mestres - tutors del cicle estiguin durant aquesta estona, però sí estaran a disponibilitat per si faltés algú. Els mestres que es trobin al pati 
són els responsables de tots els nens/es que tenen al seu càrrec en aquell moment, siguin o no del seu grup-classe.  
En acabar el pati caldrà recollir totes les joguines, pales i estris de joc que s’hagin utilitzat.  
Cada curs s’agrupa en un espai del pati i ordenadament pugen a les seves aules acompanyats per els tutors o especialistes, que són els 
responsables.  
No pot quedar cap grup-classe sol al pati. 
 
Secció 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 
En cas que el mestre-tutor detecti alumnes amb absències repetides, els pares dels quals no justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les les 
absències afectin el rendiment acadèmic del nen o nena, passarà petició a la comissió social del centre per a estudiar el cas i intervenir-hi 
oficialment segons el protocol d’absentisme de l’OME.  
En el cas d'absències repetides, es procurarà en primer lloc la solució del problema amb l'alumne i el seu pare, mare o representant legal, el tutor i 
el/la director/a i, si cal, sol·licitarà la col·laboració dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics, en el cas d’alumnes amb necessitats 
educatives especials, i dels serveis d'assistència social del municipi. 
 
Secció 10.  Admissió d’alumnes malalts i dels accidents. 
L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola fins a la seva total recuperació.  
Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.  
És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els nens.  
El personal del centre no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de malalties cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre 
que hi hagi la prescripció mèdica i l’autorització de la família conforme el personal del centre li pot donar la medicina.  
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En cas de petits accidents es farà la cura a l'escola. Si el cas és greu i l'escola considera que l’alumne/a ha de ser visitat per un especialista es 
procedirà de la següent manera:  
- Es farà una atenció primària a l'escola.  
- S'avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències. En cas de no trobar cap familiar es trucarà al 112. 
 
Secció 11.  Seguretat i higiene. 
Incidents i accidents.  

 El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui 
lloc un accident, haurà d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència 
deguda, conforme al que estableix la normativa vigent. El/La mestre/a avisarà amb la major brevetat possible al centre i aquest, si s’escau, a 
la família. També es prendran les mesures adients - si escau - per tal que tots els alumnes romanguin atesos.  

 El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la director/a general del Departament d’Educació, a fi que l'òrgan 
competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o 
terceres persones perjudicades, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.  
 

Seguretat:  

 La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del recinte i les instal·lacions escolars, tenint 
cura en considerar els elements de seguretat de què ha d'estar proveït el centre.  

 La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no interfereixi la normal activitat del 
centre o bé es programi una distribució diferent de les activitats, de manera tal que resultin al màxim d'independents possible en els espais 
i/o temps.  

 L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a 
conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de personal.  

 Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la realització dels simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i 
es remetrà a la delegació territorial del Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la 
millora i actualització del pla d'emergències i evacuacions.  
 

Higiene:  

 És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, 
les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant personal com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest 
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aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i 
informant a la comissió social en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors.  

 Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes. Aquesta circumstància l’ha de comprovar el 
personal del centre (tutor/a, direcció) davant dels pares, quan el nen es vol reincorporar a l’activitat normal de l’aula. 

 
Secció 13.  Ús del centre - (Decret 102/2010 Art. 53 i 54) 
Secció 14. Actuació en cas d’accidents de l’alumnat  
 
Capítol 2.  De les queixes i reclamacions. 
Secció 1.  Actuacions en cas de queixes sobre la presentació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre. 
Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la 
discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del centre.  
De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos.  
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació 
de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o 
altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  
La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar el termini d’una setmana. 
 
Secció 2.  Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 
Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les qualificacions obtingudes pels seus fills.  
En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les 
qualificacions obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el 
presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa.  
 
Secció 3.  Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre. 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la direcció amb les dades descrites a la secció 1.  
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a inspecció. 
 
Capítol 3.  Serveis escolars. 
Secció 1.  Servei de menjador 
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El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de 
menjador escolar que l’empresa responsable elabora a l'efecte. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels 
àpats com el desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat. 
 
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació si s’escau, dels materials del centre que es puguin 
malmetre pel seu ús en horari de menjador. 
 
Capítol 4. Gestió econòmica. 
El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vistiplau del/a director/a (elaboració pressupost, seguiment 
del mateix, pagaments, liquidació...), amb el programa de gestió SAGA. 
 
Capítol 5.  Gestió acadèmica i administrativa. 
 
Secció 1.  De la documentació acadèmica 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació acadèmica i de gestió de l'alumnat, tant de l’arxiu 
individual com la relativa als grups d'alumnes.  
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes. Cada alumne disposa d’un porfoli on es guarda la 
seva documentació acadèmica personal:  
En tots els casos l’autorització dels drets d’imatge. 
Infantil: fitxa dades bàsiques, resum escolarització, informe global individual de final d’etapa (P5).  
Primària: expedient acadèmic amb les notes de final de curs i de cicle. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació 
enviada per l’altre centre (informe personal de trasllat i historial acadèmic).  
A més, els alumnes amb necessitats educatives específiques o de reforç disposen d’un altre portfoli on es guarda la següent documentació: 
Mesures d’adaptació curricular i informes EAP, plans individualitzats, resolucions d’escolarització n.e.e, etc... 
 
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències administratives. 
 
Secció 2.  De la documentació administrativa 
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposa de tots els llibres de registre preceptius 
degudament habilitats i diligenciats (registre de matrícula i baixes d’alumnes, registre dels historials acadèmics, registre d’actes de claustre, registre 
d’actes del consell escolar, registre de liquidacions econòmiques, registre d’actes d’avaluació, registre de Pla Anual i memòria valorativa). 
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Cada alumne disposa en el seu arxivador d’un portfoli on es guarda la següent documentació administrativa: 
Full de dades de matrícula, full de preinscripció, documents d’identitat dels tutors legals i de l’alumne si en té, targeta sanitària, full de vacunes, 
llibre de família o equivalent, certificat d’empadronament en cas necessari, documents judicials si es el cas, informes mèdics si és el cas, fulls de 
confirmació de matrícula. 
 
El centre disposa d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realització de les seves tasques ordinàries. 
Arxiu de centre: entrades i sortides de correspondència, arxiu del personal, arxiu d’instal·lacions i de maquinari, etc... 
Arxiu d’alumnes: autoritzacions de sortides (anuals), autoritzacions d’ús d’internet per primària, cartes de compromís i correus electrònics de 
famílies (per tota l’escolarització), d’assistència (bianual). 
 
La resta de la documentació s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades 
anuals). La documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys i de forma permanent els anys acabats en 1 i en 6. 
L’arxiu històric: tots els llibres de registre, els historials acadèmics mentre no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en 
l’escolarització i els expedients acadèmics dels alumnes s’han de conservar permanentment.  
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i 
certificació final de tancament on consten les actes que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 
 
Secció 3.  Altra documentació. 
El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació 
amb altres centres educatius ,menjador, serveis socials, etc.) 
 
Capítol 6.  Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. 
El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament contractats per les institucions, entitats, associacions 
o empreses corresponents prestin servei en el centre i/o professionals externs que en el desenvolupament de les seves funcions portin a terme 
tasques en el si del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest document, així com altres normes de rang 
superior que resultin d'aplicació en cada cas concret.  
Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés per raó del seu càrrec. 
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DISPOSICIONS FINALS  
 
Primera. Interpretació del reglament  
1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.  

 
Segona. Modificacions  
1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  

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

 per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular.  
 
2. El consell escolar participa en l’aprovació per majoria les modificacions de les NOFC.  
3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les associacions de pares i mares.  

 
Tercera. Publicitat  
 
1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus representants en el Consell Escolar (web, blogs, revista...). 
Se’n lliurarà un exemplar complet a l’AFA  
2. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit anteriorment.  
 
Quarta. Entrada en vigor  
Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia 16 d’octubre. 
 
   El Director  

       (nom i signatura)           (segell del centre)  
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DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel consell escolar el dia 16 d’octubre de 2017, tal com consta en el llibre 
d'actes d'aquest òrgan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vist i plau                
El director                       La secretària 

      (nom i signatura)       (segell del centre)            (nom i signatura) 
 

 


