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1. Característiques de l’entorn. 

1.1. Situació / Localització del centre. 

El CEIP La Floresta és una escola situada als barris de Ponent a la zona Nord de Tarragona, al costat del 

centre comercial Carrefour i del polígon comercial Les Gavarres. El barri de La Floresta està format per dues 

zones diferenciades: el barri originari, on viu majoritàriament gent gran i immigrants, amb un nivell sòcio-

econòmic baix; i la zona de l’Albada, de construcció recent i amb una població formada per famílies de nivell 

sòcio-econòmic mitjà - baix. En total la població oscil.la entre 2000 i 2500 habitants. 

L’escola es va fundar l’any 1975 i, en general, està bastant deteriorada en quant a instal.lacions i mobiliari. A 

més hi ha una manca important d’espai que impedeix el bon funcionament del centre. 

L’escola consta de 4 edificis ubicats al mateix recinte: tres d’aules i un de vestuaris. Al pati hi ha una pista 

poliesportiva però amb el paviment abrassiu. 
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L’edifici d’Educació Infantil té dues aules, dos serveis i un magatzem de material. 

L’edifici principal té dues plantes. A la primera trobem 3 aules, serveis, el menjador i un quartet pel conserge; 

a la segona planta, 3 aules, l’aula de Música i d’Idiomes, la biblioteca/ludoteca, l’Aula d’Acollida, l’Aula 

d’Informàtica, un despatx de direcció i un de secretaria-administratiu, un quartet que fa d’Aula d’Educació 

Especial, un altre quartet per l’AMPA i un espai de reprografia. Les aules de 5è i 6è actualmente es troven 

ubicades en un mòdul prefabricat situat al pati de l’escola, la qual cosa fa que els alumnes es desplacin pel 

centre constantment canviant d’aula. El problema de l’espai és tan greu que tornar a recuperar la biblioteca 

de la escola ha estat un repte important per a la comunitat educativa. 
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1.2. Tipologia de l’alumnat. 

El centre és d’una línia amb 3 classes d’Educació Infantil i 6 (7 classes, ja que el curs de 2n de primària està 

desdoblat per qüestions d’organització i bon funcionament del centre) aules de Primària. En l’actualitat tenim 

199 alumnes, dels quals un 31,16 % són magrebins, 9,55 % centre i sudamericans,1%  són romanesos i  de 

Guinea i un 58,29 % són nascuts a l’estat espanyol. 

El nostre alumnat és castellanoparlant en un 65,83%, catalanoparlant en un 2,51% i un 31,66% dels alumnes 

tenen una altra llengua materna (majoritàriament, l’àrab) . 

El nivel sòcio-econòmic de les famílies del centre és mitjà-baix i baix. 

 La ràtio d’Infantil és de 24 alumnes per classe i la de Primària, de  21 alumnes per classe. 
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2.Finalitats i opcions educatives. 

2.1. Valors que volem al CEIP La Floresta. 

El nostre centre i tota la comunitat educativa vetllaran per tal de afavorir i fomentar els següents valors: 

- Respecte: a tot i a tothom sense excepcions, independentment de la raça, el país 

d’origen, el gènere i la situació econòmica i social. 

- Participació: l’escola i l’educació esdevenen un fet social que necessita de la 

col·laboració activa de tots els membres que la conformen, de tota la comunitat 

educativa. 
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- Integració: el nostre centre pretén donar una resposta educativa adequada a tots els 

nostres alumnes en un marc inclusiu que afavoreixi el desenvolupament integral de 

l’alumnat . 

- Salut mental i física: el foment d’hàbits saludables per a la vida quotidiana, com ara 

afavorir l’activitat física en detriment del sedentarisme, el gust per la lectura i l’actitud 

crítica envers valors socials nocius pel benestar general. 

- Coeducació: acabar amb els rols  socialment associats al gènere  i per tal d’educar 

persones en igualtat d’opotunitats envers la vida. 

- L’esforç: com a valor important per tal d’arribar a la realització personal de cada 

individu dins la societat actual de fácil inmediatesa. 
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2.2. Línia metodològica. 

L’escola vetllarà per la consecució el fet educatiu a través de les següents directrius: 

a) Educació basada en l’Aprenentatge significatiu i les Competències Bàsiques: partint dels 

coneixements previs dels alumnes i donant un sentit pràctic als continguts, que han d’estar relacionats 

amb la realitat quotidiana més propera. 

b) Educació basada en la participació:  

- de l’alumne com a protagonista del procés d’aprenentatge 

- del mestre/a com a recurs educatiu en el procés d’ensenyança-aprenentatge 
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- de les famílies com a vehicle motivador i cohesionador del fet educatiu en col·laboració amb el centre 

escolar. 

c) Educació basada en la continuïtat i coherencia educativa: educació realista que potencii les capacitats 

integrals dels alumnes. 

d) Educació basada en el treball en equip: afavorint les habilitats socials i la capacitat de treball dels 

alumnes. 

e) Educació basada en les emocions: parlem d’ensenyança – aprenentatge entre persones, la qual cosa 

implica una concienciació de la importància i de la influencia del fet emocional en l’educació integral. 
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3.Principis organitzatius. 

3.1. Òrgans de govern i les seves funcions. 

3.1.1. Òrgans unipersonals de govern: 

 Funcions del/la Director/a: 

o Representar el centre i representar l’Administració educativa en el centre, sens perjudici de les 

competències de la resta d’autoritats de l’Administració educativa. 

o Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre. 

o Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les 

competències atribuïes als òrgans col·legiats de govern. 
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o Elaborar, amb caràcter anual en el marc del projecte educatiu, la programació general del centre 

conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració, aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte 

curricular del centre  i la seva adequació al currículum aprovat pel Govern de la Generalitat.  

o Col·laborar amb  els òrgans superiors de l’administració educatiu. 

o Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al col·legi. 

o Convocar   i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats dels centre, visar les actes i 

executar els seus acords en el àmbit de la seva competència. 

o Tenir cura de la gestió econòmica del col·legi i formalitzar els contractes relatius a l’adquisició, alienació i 

lloguer de bens i els contractes de serveis de subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Obrir i 

mantenir els comptes necessaris en entitats financeres i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments 

d’acord amb el pressupost del centre. 

o Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

o Designar el Cap d’Estudis i el Secretari, i proposar el seu nomenament al Director dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament. També correspon al director nomenar els òrgans unipersonals de coordinació. 

o Vetllar pel compliment del Reglament de règim intern del centre. 

o Assignar el professorat als diferents cicles, cursos i àrees en la forma més convenient per a 

l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i les 

especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte 

educatiu escoltat el claustre.   
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o Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l’harmonia de 

les relacions interpersonals. 

o Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la 

informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. 

o Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual d’activitats del centre i trametre-la a la 

corresponent delegació dels Serveis Territorials d’Ensenyament, un cop el consell escolar del centre n’hagi 

emès el corresponent informe. 

o Altres funcions que per disposicions del Servei Territorial d’Ensenyament siguin atribuïdes als directors 

dels centres. 

 

 Competències del/la Cap d’Estudis: 

Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la seva 

organització i coordinació, sota el comandament del director del col·legi. 

 

Són funcions del/la cap d’estudis: 
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o Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els centres públics que 

imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també quan s’escaigui, 

les activitats escolar complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels 

grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el 

claustre.   

o Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les associacions 

de pares i mares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Servei Territorial d’Ensenyament i 

especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic. 

o Substituir el director en cas d’absència. 

o Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre i vetllar per l’elaboració de les 

adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de 

cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots els mestres del claustre en els grups de treball.   

o Vetllar perquè l’avaluació dels procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els 

objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professor en el 

projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions 

d’avaluació de fi de cicle. 

o Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzant en els diferents ensenyaments que s’imparteixen en el col·legi.  

o Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fen-ne el seguiment. 
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o Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es 

desenvolupin en el col·legi, quan d’escaigui. 

o Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Servei Territorial 

d’Ensenyament. 

 

 Competències del/la Secretari/a: 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del col·legi, sota el 

comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i 

serveis adscrit al col·legi, quan el director així ho determini. 

 

Són funcions específiques del secretari les següents: 

 

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

o Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació general i el calendari 

escolar. 

o Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist-i-plau del director.   
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o Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la 

documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el 

director. Elaborar el projecte de pressupost del col·legi. 

o Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació 

d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

o Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la 

normativa vigent. 

o Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients 

acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

o Confegir i matenir l’inventari general del centre. 

o Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipaments d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva 

reparació, quan correspongui. 

o Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o lloguer de béns i als 

contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la normativa vigentAquelles altres funcions que li 

siguin encarregades pel director del col·legi o atribuïdes per disposicions del Servei Territorial 

d’Ensenyament. 
 

En cas d’absència del cap d’estudis, es farà càrrec de llurs funcions del director. 
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En cas d’absència del secretari, es farà càrrec de llurs funcions el director, excepte en l’apartat a) de les 

funcions específiques del secretari. En aquest cas es farà càrrec el cap d’estudis. 

   3.1.2. Òrgans col·legiats de govern: 

 Claustre de professors/es: 

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives del 

col·legi. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel director. 

 

Són funcions del claustre de professors: 

 

o Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre. 

o Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l’equip directiu sobre l’organització i la 

programació general del centre i per al desenvolupament de les activitats escolars complementaries i de 

les extraescolars. 
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o Establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i 

decidir-ne possibles modificacions posteriors. 

o Escollir els seus representants al Consell Escolar del centre. 

o Informar el nomenament dels mestres tutors. 

o Informar favorablement la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació, abans que el director no la 

presenti al Consell Escolar del centre. 

o Fixar i coordinar criteris sobre el treball d’avaluació i recuperació dels alumnes. 

o Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 

o Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògiques i en la formació del 

professorat del col·legi. 

o Analitzar i valorar els resultat de l’avaluació dels alumnes i del centre en general. 

o Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració del Reglament de règim intern. 

o Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d’estudis del centre, la 

utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general. 

o Conèixer les candidatures a la direcció e les programes presentats del candidats. 

o Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició dels Serveis Territorials del Departament 

d’Ensenyament. 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A TARRAGONA 

Escola d’Educació Infantil i Primària 

ESCOLA LA FLORESTA 

 
 

 

 

 Consell Escolar: 

o El Consell Escolar del centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui 

el seu President o ho sol·licitin, com a mínim, un terç dels seus membres, a més, preceptivament, es farà 

una reunió a l’inici de curs i una al final.  

o Es procurarà que les decisions es preguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es 

determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini 

una altra majoria qualificada. 

o La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als membres del 

Consell Escolar amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel 

president, la qual s’ha de fer constar en la convocatòria, tal com disposa la Llei 13/1989, de 14 de 

desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o La documentació necessària per a la deliberació i adopció d’acords ha d’estar a disposició dels 

components del Consell Escolar des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagin motius 

justificats que ho impedeixin. En aquest cas es farà constar a l’acta els motius que han impedit la 
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disposició d’aquest documents, tal com disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 

procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Malgrat no haver-se 

complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat queda vàlidament constituït quan s’han 

reunit tots els seus membres i ho acorden per unanimitat, tal com disposa la Llei 13/1989, de 14 de 

desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o Abans del començament de la sessió, els membres del Consell escolar poden presentar esmenes 

addicionals o propostes alternatives que han de ser debatudes i votades en les sessions, tal com 

disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o A la primera convocatòria, el quòrum de constitució dels òrgans col·legiats és el de la majoria absoluta 

dels components. 

o Els acords del Consell Escolar són adoptats per majoria dels assistents. En cas d’empat dirimeix el 

resultat de les votacions el vot del president tal com disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 

d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o Només poden ser tractats els assumptes que figurin en l’ordre del dia, llevar que en sigui declarada la 

urgència per acord de la majoria absoluta, tal com disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 

d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o Sens perjudici de les facultats del president per a ordenar el debat, en les deliberacions d’un òrgan 

col·legiat prèvies a la votació hi pot haver un torn a favor i un altre en contra,  tal com disposa la Llei 
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13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

o Les votacions d’un òrgan col·legiat són ordinàries en el cas que no s’hagi promogut debat; altrament 

són nominals. Les votacions només poden ser secretes si afecten els drets fonamentals amparats en 

l’article 18.1 de la Constitució o bé si ho demana expressament la majoria absoluta dels assistents, tal 

com disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o En l’acta s’han de fer constar els acords presos pel Consell Escolar, el sentit dels vots i, a petició dels 

interessats, una explicació succinta del seu parer,   tal com disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 

d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o Els membres del Consell Escolar que facin constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat, 

queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se’n, tal com disposa la Llei 

13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

3.2. Equips de treball. 

3.2.1. Coordinacions i les seves funcions: 
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 Coordinació de Llengua i cohesió social (LIC): 

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

o Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització 

del centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’acollida i integració, programació general anual del 

centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració 

de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús 

de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el centre. 

o Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 

convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 

participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

o Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 

d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 

actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

o Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu 

d’entorn. 

o Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 

delegació de la direcció del centre. 
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 Coordinació TIC: 

o Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i 

per a l’adquisició del nous recursos. 

o Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal administratiu i serveis del centre en l’ús de les 

aplicacions de gestió acadèmica dels Serveis Territorials d’Ensenyament. 

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

o Assessorar els 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. 

o Aquelles altres que el director li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics que li pugui 

atribuir el Servei Territorial d’Ensenyament. 

 

 Coordinació de Riscos Laborals: 
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o Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut d'acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

o Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració del Pla d'Emergència, implantació, planificació i 

realització dels simulacres d'evacuació. 

o Revisar periòdicament la senyalització i les farmacioles del centre. 

o  Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis, com a activitat complementària a les revisions 

oficials. 

o Promoure actuacions d'ordre i neteja. 

o Complimentar i trametre als SSTT el full de Notificació d'accidents. 

o Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació d'accidents 

produïts en el centre. 

o Coordinar la formació dels treballadors i treballadores del centre en matèria de prevenció. 

o Promoure la participació activa dels alumnes en el moment del simulacre. 

o Assistir a les reunions que es convoquin dels  SSTT per planificar les tasques que durà a terme en el 

centre. 
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 Coordinació de cicle: 

o Hi ha un/a coordinador/a d’Educació Infantil i un/a coordinador/a d’Educació Primària. 

o Els coordinadors vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’educació 

infantil i l’educació primària, segons correspongui, sota la dependència del cap d’estudis. 

o Es nomenaran per a exercir les funcions de coordinadors de cicle els mestres amb destinació definitiva al 

centre. Només per insuficiència d’aquests, es cobriran la resta de llocs de coordinació amb mestres que no 

tinguin destinació definitiva. 

o Els coordinadors de cicle són nomenats pel director de col·legi, escoltats els equips de cicle. 

o El nomenament dels coordinadors de cicle abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del 

director. 

o El director del col·legi pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors de cicle 

abans de la finalització del període pel qual foren nomenats, una vegada escolat l’equip de cicle, i amb 

audiència de l’interessat.   
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o Del nomenament o cessament, segons correspongui, del coordinador de cicle, el director informarà al 

consell escolar del centre. 

 Coordinació Pla Català d’Esport a l’Escola: 

o Assistència a les reunions de formació 

o Compliment de la fitxa d’instalació esportiva 

o Compliment del full d’activitats inicials 

o Nomenament dels dinamitzadors/es 

o Constitució de l’associació esportiva escolar 

o Tramitació de l’assegurança esportiva 

o Elaboració i seguiment del programa d’activitats 

o Elaboració de la memoria final de les activitats. 

o Els centres educatius que formin part del Pla català d’esport a l’escola nomenaran un 

coordinador/a del Pla català d’esport a l’escola entre el professorat del claustre, preferentment 

de l’àrea d’Educació Física, amb la funció principal de coordinar les activitats esportives i 
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culturals del pla en horari no lectiu i garantir el seu lligam amb el projecte educatiu de centre. 

o En el cas de que el centre educatiu formi part d’un Pla educatiu d’entorn (PEE) aquest 

coordinador/a del Pla català d’esport a l’escola serà el responsable de garantir la coherència de 

les diferents actuacions. 

3.2.2.  Comissions: 

 Comissió d’Atenció a la diversitat. 

o La comissió està formada per: 

- El/la directora/a del centre 

- Coordinador/a LIC 

- Coordinador/a de cicle 

- Mestre/a educació especial 

- Mestres de suport 

- L’EAP 

- Mestres que estiguin implicats/des en reunions puntuals. 
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Funcions de la comissió: 

o La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) té com a objectiu la planificació i el seguiment de les 

actuacions necessàries per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. 

o Organitzar, regular, vetllar i fer el seguiment de la problemàtica pedagògica de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials del centre. 

o La comissió d’atenció a la diversitat determinarà les actuacions que es duran a terme per atendre 

les necessitats educatives específiques dels alumnes, els procediments que s’empraran per 

determinar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans 

individuals intensius per a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics de les formes 

organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més apropiats. 

 Comissió social. 

o La comissió està formada per: 

- El/la directora/a del centre 

- Secretari/a del centre 

- Serveis Socials del barri 
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- L’EAP 

- Mestres que estiguin implicats/des en reunions puntuals. 

Funcions de la comissió: 

És un espai multidisciplinar que té per objectiu recollir les demandes d’intervenció sobre alumnes del centre que 
manifesten una situació social molt desafavorida o de risc. És l’òrgan de treball en xarxa que ha de permetre als 
professionals esmentats coordinar i planificar les seves intervencions i definir les seves línies d’actuació. 
Aquesta comissió ha d’intervenir sobre casos greus que facin referència a: 

 Absentisme greu.  

 Situacions socials i familiars d’alt risc  

 Casos que requereixen intervencions i coordinacions amb serveis externs.  

 Problemàtiques derivades als serveis socials de l’Ajuntament.  

Els seus membres han de garantir: 

 Assistència a les aules.  

 Seguiment dels processos de derivació als centres de salut.  

 Seguiment i intervenció sobre les famílies.  
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 Coordinació amb altres organismes i serveis susceptibles d’intervenir en determinades 
situacions 

o Organitzar, regular, vetllar i fer el seguiment de la problemàtica socioeconòmica de l’alumnat del 

centre. 

 

 Comissió reutilització de llibres de text. 

o La comissió està formada per: 

- Membre de l’equip directiu 

- Mestres voluntaris del claustre 

- Pares/mares de l’AMPA 

Funcions de la comissió: 

o Organitzar, regular, vetllar i fer el seguiment del procés d’implantació del projecte de reutilització 

de llibres de text del centre. 

 

 Comissió de Pla d’Entorn. 
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o La comissió està formada per: 

- El/la directora/a del centre i/o Cap d’estudis 

- Coordinador/a LIC 

- Mestre representant del Claustre 

- Representant del sector pares/mares 

- Assessor/a LIC 

Funcions de la comissió: 

o Organitzar, regular, vetllar i fer el seguiment de les activitats relacionades amb el Pla d’Entorn del 

centre. 

 

3.2.3. Equips de cicle. 

o Els equips de cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és organitzar i 
desenvolupar els ensenyaments propis del cicle en els col·legis d'educació infantil i primària d'estructura 
lineal. 



 

 
Generalitat de Catalunya 

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A TARRAGONA 

Escola d’Educació Infantil i Primària 

ESCOLA LA FLORESTA 

 
 

o A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes relatives als projectes 
educatiu i curricular del centre i a llur programació general. 

o  En els equips de cicle s'hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el corresponent cicle. 

o Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la supervisió del cap 
d'estudis. 

o Els equips de cicle duran a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes i es constituiran en 
comissions d'avaluació, presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i promoció dels alumnes que 
finalitzen un cicle. 

o Els equips de cicle, que agruparan tot el professorat que imparteixi docència en el cicle, són els òrgans 
bàsics encarregats d’exercir les següents funcions, sota la supervisió del director. Les seues competències 
són les que assenyala l’article 78 del decret 233/97:  

o Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle educatiu, analitzar els objectius aconseguits i 
proposar mesures de millora.  

o Realitzar les adaptacions curriculars significatives per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, 
després de l’avaluació pel servei especialitzat d’orientació educativa, psicopedagògica i professional, que 
també ha de participar directament en la seva elaboració i redacció.  

o Realitzar propostes d’activitats escolars complementàries i extraescolars.  
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o Vetllar per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació 

Primària, segons correspongui. 

 

3.2.4. Tutoria. 

o La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els mestres que formen part del 
claustre d'un centre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 

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

o Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats d'avaluació de tots els 
docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes. 

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

o Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents 
acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o representants legals 
dels alumnes. 

o Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes f) Mantenir una relació suficient i periòdica 
amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la 
seva assistència a les activitats escolars. 
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o Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del col·legi. 

o Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d'Ensenyament. 

o En els col·legis d'educació infantil i primària d'estructura lineal, el cap d'estudis coordina l'exercici de les 
funcions del tutor i programa el pla d'acció tutorial dels alumnes del col·legi, d'acord amb el projecte 
educatiu; altrament, correspon al director l'exercici de les funcions de coordinació de l'acció tutorial. 

o Nomenament i cessament dels mestres tutors. 

o El mestre tutor és nomenat pel director del col·legi, escoltat el claustre de professors. 

o El nomenament dels mestres tutors s'efectuarà per un curs acadèmic. 

o El director del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud motivada de 
l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb audiència de 
l'interessat, abans que finalitzi el termini pel qual va ser nomenat. 

o Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el director n'informarà el consell 

escolar del centre 
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3.2.5. Recursos humans i materials. 

o Plantilla del centre 

El centre és d’una línia i té assignades les següents places: 

- Educació especial: 1,00 

- Educació infantil:    4,00 

- Educació primària, anglès:     1,00 

- Educació primària, educació física:      1,00 

- Educació primària, música:                   1,00 

- Educació primària:                                 8,50 

- Religió catòlica:                                      0,375 

- Aula d’acollida:                                       1,00 

Total de places:                                        17,875 

A Educació infantil tenim dues mestres en reducció de jornada, per tant, disposem de dues mitges jornades. 

A Educació primària tenim una mestra a mitja dedicació, tot i que disposem de la seva mitja jornada, aquesta 
està compactada.        
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o Adscripció del professorat 

La distribució i assignació del professorat per Cicles i "nivells" d´ Ed. Infantil i Primària es realitzarà d´acord amb 

els criteris següents: 

    - Rotació dins del cicle. 

    - Especialització i experiència en l´àrea. 

    - Antiguitat al centre 

    - Adscripcions 

    - Criteris pedagògics.   

    - Necessitats del Centre 

    - Normativa del Departament. 

 

3.2.6. Relacions amb altres institucions. 

o Reunions de coordinació amb IES, CEIP i Llars d’Infant de la Zona 
 
o Pla d’actuacions de l’EAP Tarragonès sector B 
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o 7.2. Serveis Socials de l’Ajuntament Tarragona 

o Participació al Pla d’Entorn Ponent II 

o Altres serveis  entitats ( UTAC, THAÏS, LIC, ...) 
 

3.2.6. Normes de convivència. 

o Les normes de convivència del centre queden reflectides en el Reglament de Règim Intern (veure annex). 

 

 

 

 


