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El nostre centre és una comunitat educativa de professorat, personal no docent, famílies, i alumnat,  una 

comunitat de treball en equip. Com tot grup de convivència, la nostra comunitat, per tenir consciència dels 

seus actes, obligacions i drets, necessita d'unes normes reguladores establertes i d'acord amb instàncies 

legislatives superiors. Per tal que tots els membres d'aquesta comunitat desenvolupin les seves tasques en 

ordre, respecte i disciplina, s'estableixen les següents Normes d’Organització i Funcionament (NOFC). 

ELS NOSTRES TRETS D’IDENTITAT: 

 

Som una escola pública, democràtica, catalana, laica i plural que proporciona un servei educatiu 

integral.  

Treballem per aconseguir la cohesió social a través del diàleg i el respecte a les opinions dels 

altres.  

Atenem les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes a través del 

respecte, la tolerància i la integració.  

Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats, posant a l’abast de tot l’alumnat els recursos TIC 

de què disposem i que formen part de les activitats i el quefer quotidians.  

Ajudem a desenvolupar les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors fixats per tal 

d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb l’entorn, tolerants, 

autònomes, autocrítiques i responsables.  

Gaudim d’un bon clima de treball entre el professorat, i tenim capacitat d’innovació.  

 

 

 

 

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
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MARC NORMATIU: 

El present NOF ha estat elaborat per l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del 

claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, 

d’acord amb la normativa vigent. 

Art. 1.Correspon al Director del centre vetllar pel compliment d’aquest NOF, essent obligació de 

tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-lo i complir-lo.   

Art.2.Entenem el NOF com l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta les 

relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, que  plasma 

normes i/o pautes que obliguen a tots aquells participen en  el procés educatiu dels alumnes del 

centre; que garanteix, al mateix temps, els drets que la legislació preveu. 

Aquest NOF ha estat elaborat tenint com a referència el marc legal següent: 

 La Llei Orgànica d’Educació (LOE, 20 d’abril del 2006), 

 La Llei d’Educació de Catalunya (LEC, 8 de juliol de 2009) 

 El Decret 102/2010 de  3 d’agost, d’Autonomia de Centres Educatius . 

Decret 155/2010 del 2 de novembre que fa referència decret de direcció dels centres educatius. 

 El Decret 279/2006, de 4 de juliol Dret i Deures Alumnat i Regulació de la Convivència en els 

Centres Educatius no universitaris de Catalunya. 

 Les Resolucions que aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels diferents 

tipus de centre.  

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

18.3) 
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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 projecte educatiu:  

 

a   L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del col·legi 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 del 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 consell escolar de la gestió del 

PEC. 

El PEC és un document escolar a llarg termini. 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.  

Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en el 

projecte de direcció.  

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.  

Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran proposats per la 

direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar.  

Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, gestionarà i 

farà el seguiment de l’acord establert.  

El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de l’administració 

corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar. 

 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC.  

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que es facin revisions parcials 

sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú.  

El Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 

 

 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDU CATIU 
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Art.4. D'acord amb la normativa vigent, aquest centre docent públic està estructurat de la 

següent manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 DE GOVERN 

ÒRGANS UNIPERSONALS 

DE DIRECCIÓ 

ÒRGANS COL·LEGIATS DE 

PARTICIPACIÓ 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

DIRECTORA 

CAP D’ESTUDIS 

SECRETÀRIA 

CONSELL ESCOLAR DEL 

CENTRE 

CLAUSTRE DE MESTRES 

1. EQUIPS DE CICLE 

2. UNIPERSONALS 

 

• COORDINADORS DE CICLE 

• COORDINADOR/A TAC 

• COORDINADOR/A  LIC 

• COORDIDOR/A D’ACTIVITATS I 

SERVEIS 

• COORDINADOR/A RISCOS 

 

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 
CENTRE 
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Capítol 1. Òrgans unipersonals de govern 

• Director 

• Cap d'estudis 

• Secretari 

 

Secció 1: Director/a 

Correspon al Director/a: ( Art.142 LEC, art. 31 Decret Autonomia 102/2010, Decret 155/2010 del 2 de 

novembre. Capítol 2 ) 

Correspon al  director/a les funcions següents:   

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. 

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 següents funcions de representació:  

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

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

corresponents. 



NOFC 9 / 60 

Escola 21 d’Abril                                                                                                    Curs 2014-2015 

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment) 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. 

c) 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. 

d) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

e) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

f) 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. 

g) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació 

general anual. 

h) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

i) 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. Correspon al director/a les funcions següents  en 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. 
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d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, 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 pera defensar l’interès superior de l’infant. 
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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. Cal també tenir en compte  

l’Art. 31 del  Decret 102/2010 Autonomia de Centres 

Secció 2: Cap d’Estudis 

Correspon al Cap d'Estudis: (Art.32 Decret102/2010 d’autonomia de centres; Art.147.4; 142 apart. 

5.b,5.c,6.a i 7.e  de  la LEC) 

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. 

• Correspon al o la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes al 

art. 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 a l’hora d’impartir  els ensenyaments i 

altres activitats del centre i d’atenció al alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció 

i s’incorpori a les normes d’ organització i funcionament del centre. 

• Per raó de la diversitats dels ensenyaments o dels torns d’horaris, la direcció del centre pot 

encarregar funcions de les esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció 

addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns que 

correspongui. 

• 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.   

• 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 de la LEC (art .147.4 LEC) 

Són funcions específiques del cap d'estudis:  

a) 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  

que quan  s'escaigui,  les activitats  escolars  complementàries  i  dur  a  terme  l'elaboració de  

l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i  altres  espais  docents  segons la naturalesa 

de l'activitat  acadèmica, escoltat el claustre. 

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

associacions de  pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del  Departament  

d'Ensenyament  i  especialment  amb  els equips  d'assessorament psicopedagògic. 

c) Substituir el director en cas d'absència. 

d) Coordinar  l'elaboració  i  l'actualització del projecte  curricular  de  centre  i  vetllar  per  l'elaboració 

de les  adequacions   curriculars   necessàries   per   atendre   la  diversitat  dels  ritmes 
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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. 

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

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

professors en el projecte curricular  de   centre. Coordinar   la   realització  de  les  reunions  

d'avaluació  i  presidir  les  sessions d'avaluació de fi de  cicle. 

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

complementari  utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en  el col·legi . 

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

h) Coordinar   les   accions  d'investigació  i  innovació educatives i de formació i reciclatge del 

professorat que es  desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 

i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o  atribuïdes per disposicions del 

Departament d'Ensenyament. 

Secció 2: Secretària 

Correspon al Secretari/a: (Art.33 Decret d’autonomia102/2010) 

• El secretari o la secretària es nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al 

del mandat de la direcció, entre el professorat que es destinat al centre , com a mínim per un curs 

sencer.  

• Correspon al secretari o 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. 

• 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.  

• 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. 
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 Són funcions específiques del secretari /secretària les següents:  

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

celebrin. 

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

calendari escolar. 

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

d) Dur   a  terme  la  gestió  econòmica  del  centre,  la  comptabilitat  que  se'n  deriva  i  elaborar i 

custodiar la  documentació   preceptiva. Obrir   i  mantenir  els  comptes  necessaris   en   entitats   

financeres,  juntament  amb  el  director. Elaborar el projecte de pressupost del col·legi. 

e) 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. 

f) Tenir  cura  que  els  expedients acadèmics dels alumnes  estiguin  complets  i  diligenciats d'acord 

amb la normativa  vigent. 

g) Ordenar  el  procés  d'arxiu  dels documents del centre,  assegurar  la  unitat dels registres i 

expedients acadèmics,  diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

h) Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 

i) 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.  

j) 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 vigent. 

k) Aquelles  altres funcions que li siguin encarregades pel  director  del  col·legi  o  atribuïdes  per 

disposicions del  Departament d'Ensenyament 

Capítol 2: Òrgans col·legiats de participació: 

Segons l’Art.26 Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres   

El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat 

escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d’existir en tots els centres 

que conformen el Servei d’Educació de Catalunya 

El funcionament genèric dels òrgans col·legiats s'ajustarà a l'establert a la Llei 13/89 de 14         de 

desembre (DOGC 22/12/89) 
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Convocatòria: 

La convocatòria de les reunions serà realitzada pel director/a, i haurà de ser acordada i notificada amb una 

antelació mínima de 48 hores ,llevat dels casos d’urgència, apreciada pel president, la qual s’haurà de fer 

constar en la convocatòria, i en tots els casos s’acompanyarà de l'ordre del dia. 

En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió 1/2 hora després, en el cas que per a 

la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d’assistents. 

L'ordre del dia serà fixat pel director/a, tenint en compte, si fa el cas, les peticions dels altres membres 

formulades amb temps  suficient i per escrit.  

També convocarà reunió el director si ho sol·licita almenys un terç dels membres de l'òrgan col·legiat, 

sempre que es faci aquesta petició per escrit. En aquest cas el director/a convocarà l’òrgan en un termini 

no superior a 3 dies des de la recepció de la sol·licitud.  

Quedarà vàlidament constituït un òrgan col·legiat encara que no s'haguessin complert els requisits de la 

convocatòria, quan estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat. 

El director/a o en absència d'aquest, qui presideixi la reunió, haurà d’assegurar el compliment de les lleis i 

la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa 

justificada. 

Per a la vàlida constitució de l'òrgan ("quòrum"), a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa 

d'acords, es requerirà la presència del president i del secretari o en el seu cas, de qui els substitueixi, i de la 

meitat almenys, dels seus membres (Art.26.1 Llei 30/92). 

En segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un 

mínim de tres.  

Acords presos:  

Els acords seran adoptats per consens i en cas de no ser possible, per  majoria simple dels assistents, 

dirimirà els empats el vot de qualitat del president.  

No podrà ser objecte de deliberació o d’acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, llevat que  

estiguin presents tots els membres de l’òrgan i en sigui declarada la urgència  per acord de la majoria 

absoluta (Art.26.3 Llei 30/92). 

De cada sessió se n’estendrà acta, que contindrà la indicació de les persones que han intervingut, així com 

les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de la deliberació, la forma i el 

resultat de la votació i el contingut dels acords.  

Les actes aniran signades pel secretari amb el vist i plau del president i s'aprovaran en la mateixa o 

posterior sessió. 

El secretari, no obstant, podrà emetre certificació sobre acords específics que s’hagin pres, sense perjudici 

de la ulterior aprovació en acta. 

Els membres de l’òrgan podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el 

justifiquin, quedant així exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pogués derivar-se dels acords 

presos. No queden exempts del seu compliment. 
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Quan es formulin propostes a altres òrgans de l'administració, els vots particulars dels membres de l'òrgan 

col·legiat es faran constar juntament amb l'acta.  

En casos d'absència o malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificada, el director i el secretari 

seran substituïts pel cap d'estudis i pel vocal més jove, respectivament.    

Els òrgans col·legiats prendran els seus acords mitjançant els següents procediments: 

Votacions: 

Votació d'assentiment a la proposta formulada pel president, quan una vegada anunciada no presenti cap 

oposició. 

Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l'aprovin, després els qui estiguin en contra, i per últim els 

qui votin en blanc. 

Votació nominal, cridant el secretari a tots els components de l'òrgan, els quals respondran sí, no o en 

blanc. 

Votació secreta mitjançant paperetes no identificables que es lliuraran als components a mesura que 

siguin nomenats pel secretari. 

La votació secreta mitjançant paperetes serà preceptiva en els casos contemplats en l'art.       34.1 de la llei 

13/89 de 14 de desembre (DOGC 22.12.89). 

Secció 1: Consell Escolar 

L’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre és el 

consell escolar. La LEC (art.148) i la LOE (art.127) determinen les facultats que li corresponen. 

El centre determina la composició del consell escolar en les normes  d’organització i funcionament, d’acord 

amb el projecte educatiu i respectant la  legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat 

per aquest, s’ integra en les normes d’organització i funcionament del centre. 

Composició del Consell Escolar 

Sense perjudici del que s’estableix en l’article 27, el consell escolar d’un centre públic està integrat per les 

següents persones membres:  

• El director o directora, que el presideix.  

• El/La cap d’estudis.  

• Un representant de l’Ajuntament.  

• Cinc representants del professorat elegits pel claustre.  

• Cinc representants dels pares elegits entre ells. Un d’ells el designa l’AMPA del centre.  
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• Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. Es 

considera PAS la TEI, l’administrativa i el conserge  

El/La secretària del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i 

exerceix la secretaria del consell. 

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

del consell.  

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 mes representativa del centre. 

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes 

d’organització i funcionament, d’acord amb el que estableix en aquest article i la resta de legislació 

vigent. 

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. 

Dins del termini establert per la normativa reguladora el director/a constituirà  el Consell Escolar del 

centre i les seves comissions. 

Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa seran renovats dins els 

terminis establerts per la normativa reguladora .Article 28 Decret d’autonomia de centres. 

Els  i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària 

obligatòria. 

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures 

educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

Les reunions ordinàries es celebraran com a mínim una vegada al trimestre i les extraordinàries les 

vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici 

i al final del curs. art. 46 Decret d’autonomia de centres. 

Renovació de les persones membres 

1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un 

període de quatre anys, sens perjudici del que s'estableix a la disposició addicional tercera (Centres de titularitat dels 

ens locals). (D102/2010. Art.28) 

2.  Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, 

en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període 

lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell 



NOFC 17 / 60 

Escola 21 d’Abril                                                                                                    Curs 2014-2015 

escolar les convoca el director o directora del centre públic i la persona titular del centre privat concertat amb quinze 

dies d'antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d'Educació. 

(D102/2010. Art.28) 

 

 

3. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s'ha d'ocupar pel procediment establert a les normes 

d'organització i funcionament del centre. Si aquestes no ho preveuen, la vacant s'ha d'ocupar per la següent 

candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que per cobrir una baixa d’un dels membres del consell 

escolar tant del  sector pares com del sector mestres degut a motius varis (trasllat de domicili, de treball...) es farà 

tenint en compte el nombre de vots obtinguts en l’últim procés electoral .  

La vacant s’ha d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats 

per cobrir-la, la vacant roman per cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre 

s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.  

Funcions del Consell Escolar 

Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei d'educació i l’article 127 de la LOE 

(modificada per la LOMCE). 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.(D102/2010. Art. 46.1). 

Artículo 127 (LOE). Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, 

en relación con la planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica establece. Ser 

informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 

disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las 

medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductes del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la 

igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere elartículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la 

resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de 

recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, 

con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
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k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

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. 

D’acord amb el que s’indica en la Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents 

per a l’organització dels centres per al curs 2014-2015, s’entén que el Consell Escolar NO aprova el PEC, 

el Pressupost del centre, les NOF ni la PGA. 

Atribució aquesta que ara li correspon al director del centre, si bé l’aprovació del PEC s’ha de fer prèvia 

consulta preceptiva al consell escolar, el qual n’expressa el seu suport per una majoria de 3/5 parts dels 

seus membres, i en el supòsit que la decisió del director no sigui concordant amb la del consell, el 

director haurà de motivar la seva decisió davant aquest òrgan col·legiat i es farà constar en acta. En el 

cas de la resta de documents de gestió se seguirà el mateix sistema d’aprovació, però en aquest cas el 

suport podrà ser per majoria simple. 

El Consell escolar. Funcionament 

Presidència i secretaria del consell. 

 

Correspon al director o directora presidir el consell escolar (LEC. art.142.4.c).7 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. (D102/2010. art.45.2). 

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. (D102/2010. art.32.4). 

La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove (en els casos d’absència, de 

vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. (L26/2010. art.16.4) 

 

 Funcions del president o presidenta i del secretari o secretària. 

 

Les funcions del president o presidenta són: 

a) Exercir la representació de l’òrgan. 

b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 

c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres 

formulades amb la suficient antelació. 

d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 

e) Assegurar el compliment de les lleis. 
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f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 

g) Suspendre les sessions per causa justificada. 

h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 

i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 

 Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són: 

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 

b) Estendre l’acta de la sessió. 

c) Estendre els certificats pertinents. 

d) Custodiar i arxivar les actes. 

e) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a 

l’exercici de llurs funcions. 

f) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

(L26/2010. art.15)) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 

 

Reunions. 

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.(D102/2010. Art.46) 

 

Convocatòria de les reunions. 

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. (D102/2010. Art.46) 

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. (D102/2010. Art.46). 

La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 

membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel 

president o presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria. Les normes pròpies dels òrgans 

col·legiats poden preveure una segona convocatòria i especificar el nombre de membres necessaris per a 

constituir vàlidament l’òrgan.(L26/2010. art.17.1). 
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 La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha 

d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici 

que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la 

seguretat.(L26/2010. art.17.2) 

 

Constitució de l’òrgan col·legiat 

Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i 

deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si 

escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. (L26/2010. art.17.4; 

L30/1992. art.26.1)  

Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat resta vàlidament 

constituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat.(L26/2010. art.17.3)  

En segona convocatòria, si les normes pròpies de l’òrgan no han especificat el nombre de membres 

necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part 

dels membres, amb un mínim de tres.(L26/2010. art.17.6) 

 

Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions. 

Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que figuren en l’ordre del dia, 

llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte 

amb el vot favorable de la majoria absoluta. (L26/2010. art.18.4 ; L30/1992. art.26.3) 

 

Adopció d’acords i règim de votacions 

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. (D102/2010. Art.46) . 

Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a 

un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. (L26/2010. art.19.3 ; 

L30/1992. art.27.4) 

En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o presidenta.(L26/2010. art.19.1) 

Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació específica de 

l’òrgan. (L26/2010. art.19.2) 

 

Comissions en el si del consell (Art. 148 LEC) 

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. 
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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. 

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. 

D’acord l’Article 47 del Decret d’Autonomia de Centres102/2010 

PERMANENT 
 

ECONÒMICA CONVIVÈNCIA 

President/a 
Secretàri/a 
Cap d’Estudis 
1 mestre/a 
1 mare/pare 

Director/a 
Secretri/a 
1 mestre 
1 mare 

President/a 
Secretàri/a 
Cap d’Estudis (amb veu i sense 
vot) 
2 mestre/a 
2 mare/pare 
Tutor/a (amb veu i sense vot) 

 
COMISSIÓ ABSENTISME 
ESCOLAR 
 

  

President/a 
1 mestre/a 
1 mare/pare 
 

Comissió econòmica:  Seran les d'estudiar, informar i elevar propostes al ple del consell en 

assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i dels seus serveis. No li són delegables 

l’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre. 

Comissió permanent: El Consell Escolar del centre delega en aquesta comissió totes les 

competències llevat de les descrites anteriorment. La Comissió Permanent podrà fer ús d’aquesta 
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delegació a criteri del seu president. De l’ús d’aquestes delegacions se’n donarà compte al ple del 

Consell Escolar en la primera sessió posterior que es realitzi. No són delegables les competències 

referides a les de creació d’òrgans de creació, aprovació del PEC, del pressupost i la seva 

liquidació i la PGA.  

Comissió de convivència: D’acord amb el Decret 279/2006 , l’art. 6 A cada centre s’ha de 

constituir una comissió de convivència, que té com a finalitat garantir una aplicació correcta del 

que disposa aquest Decret així com col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la 

mediació escolar. Les funcions d’aquesta comissió seran les que li encomana el Decret 279/2006 

de Drets i Deures dels alumnes, art. 6,art. 24 i 25.;Decret d’Autonomia de Centres. 23,24,25; LEC 

art. del 31 al 38 

Comissió d’absentisme escolar: formada per la directora del centre, 1 representant de pares, 1 

representant de professors 

Actes de les sessions 

En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps què s’ha 

efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats (L30/1992. 

Art. 27.1), el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta 

del seu parer.(L26/2010. art.20.1) 

En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari a l’acord 

adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. Així mateix, 

qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, 

sempre que aporti en l’acte, o en el termini que assenyali el president, el text que correspongui 

fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar així en l’acta o ajuntant-ne còpia a la 

mateixa.(L30/1992. art. 27.2) 

Els membres 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.(L30/92.art.27.3). 

Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el 

termini de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. (L26/2010. art.20.2) 

El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha 

d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament 

certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior 

de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància. (L26/2010. art.20.3)  
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Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim pot dirigir-se al secretari per a què li sigui expedida 

una certificació dels acords de l’òrgan.(L30/1992. art. 26.5). 

Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar-hi el 

contingut dels acords adoptats. (L26/2010. art.20.4) 

Secció 2: : Claustre de mestres (LEC Art 146) 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació 

de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el 

professorat i el presideix el director o directora del centre.  

 

El claustre del professorat té les funcions següents:  

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  

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.  

El director o directora 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 anterior.  

 

Reunions del claustre: 

El claustre es reuneix mensualment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el/la director/a o ho 

sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres.  

L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  

 

Funcionament del claustre:  

La convocatòria del claustre correspondrà al Director/a i haurà de ser acordada i notificada amb una 

antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència. A la convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia que 

pot recollir les propostes que sorgeixin del cicle, comissions i/o càrrecs.  

El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus membres. En aquest 

cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la informació necessària sobre els temes a 

tractar, abans de les 48 hores de la celebració del Claustre.  
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El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels seus membres. 

S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la convocatòria per determinar si hi ha quòrum. La 

sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus membres.  

De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després de l'hora 

assenyalada per la primera.  

 

 

 

Ordre del dia:  

L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts:  

a) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació.  

b) Punts de l'ordre del dia a debatre.  

c) Torn obert de paraules.  

En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes llegides es consignaran 

en l'acta del claustre on s'efectuen.  

Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es resoldrà per majoria 

absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, es repetirà la votació i s'aprovarà aquella 

que obtingui la majoria simple, previ torn de intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a. 

En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el titular no sigui  

present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament.  

Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en acta el seu 

desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui derivar-se’n, però no de la seva execució.  

Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat, i també tenen dret a 

exposar precs, formular preguntes i presentar propostes.  

Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma correcta i 

evitant molestar el claustre o algun del seus components.  

El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol altre mestre/a.  

Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar a començar el 

debat un cop conegut el resultat de la votació.  

Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o la demanda dels 

membres del claustre. 
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Capítol 3: Equip directiu  (LEC Art. 147, Decret 102/2010 d’autonomia de centres, 

Art. 35) 

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. 

L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, i el 

secretari o secretària. 

Segons l’article 36 la substitució temporal de persones membres de l’equip directiu es resoldrà 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.  

Seran funcions de la seva competència: 

a. Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència.  

b. Elaborar la programació general, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes 

nouvinguts del col·legi.  

c. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca col·lectiva del centre  

d. Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre.  

e. Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna.  

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

g. Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre.  

h. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre  

 

L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model de treball que pretén que es 

desenvolupi també en els treball de tots els equips del centre 

Capítol 4: Òrgans unipersonals de coordinació (Art. 41 Decret 102/2010 

d’Autonomia de Centres 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la coordinador/a d'informàtica, 

el/la coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals.  

Secció 1. Coordinadors de cicle:  

S’estableix un coordinador/a per a Ed. Infantil i Cicle Inicial i un altre per a Cicle Mijà i Cicle Superior.   

Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  

a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació infantil i 

l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del/la cap d’estudis 

b) Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, donar-lo a conèixer 

al/a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment.  
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c) Fer la representació davant dels altres òrgans de l’escola  

d) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació i ser el portaveu en el 

seu cicle.  

e) Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre.  

f) Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Pla de Cicle i de centre  

g) Mantenir actualitzat l'inventari del material fungible i didàctic del cicle, fer-se càrrec de les 

comandes i de la seva actualització i conservació en col·laboració amb l'equip de mestres.  

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

 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica:  

Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica :  

a. Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos 

informàtics i per adquirir-ne de nous.  

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. Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics o que li 

pugui atribuir el Departament d'Educació.  

Secció 3. Coordinador/a lingüístic/a:  

Són funcions del/la coordinador/a lingüístic :  

a. Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic.  

b. Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte curricular del 

centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic.  

c. Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del 

projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i col·laborar en la seva realització.  

d. Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li 

pugui atribuir el Departament d’Educació.  
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Secció 4. Coordinador/a de riscos laborals:  

Són funcions del/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:  

a. Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia de la secció 

de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial, les actuacions en matèria de salut i seguretat 

del centre. Així mateix, promoure l'ús dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la 

cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva.  

b. Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la netedat, la 

senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control.  

c. Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció a queixes i 

suggeriments i registre de dades.  

d. Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n deriven.  

Es nomena per exercir les funcions de coordinadors, prioritàriament els funcionaris docents en servei actiu 

i amb destinació definitiva al centre.  

Els coordinadors de cicle són nomenats pel/la director/a , escoltats els equips de cicle i la comissió 

pedagògica.  

El nomenament dels coordinadors abasta, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del/la director/a.  

El/la director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors abans de la 

finalització del període per al qual havien estat nomenats, una vegada escoltat l'equip de cicle o la comissió 

pedagògica, i amb audiència de l'interessat.  

Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de cicle, el/la director/a 

n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 

En la PGA s’explicitarà la part de l’horari lectiu que els diferents càrrecs unipersonals de coordinació 

dedicaran a tasques pròpies de les seves funcions.  
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Capítol 1: Organització del professorat 

1. Òrgans Col·legiats: Els equips docents  de cicle. 

2. Òrgans Unipersonals 

Secció 1: Equips docents de cicle 

L'equip docent de cicle estarà format per tots els mestres que imparteixen docència en el corresponent 

cicle. Són coordinats pel corresponent coordinador de parvulari o de primària, sota la supervisió del Cap 

d’Estudis. 

Al centre hi ha els següents equips docents de cicle: 

• Parvulari: P3, P4 i P5  

• Cicle Inicial: 1r i 2n  

• Cicle Mitjà: 3r i 4t  

• Cicle Superior: 5è i 6è 

Aquests equips  es reuniran amb la periodicitat establerta al començament de cada curs escolar en la 

corresponent Programació General de Centre. El coordinador dels equips docents recollirà els acords 

presos a les reunions. El Director nomenarà, escoltats els equips de cicle, els coordinadors corresponents, 

un dels quals ho serà del segon cicle d’Educació Infantil i l’altre de l’Educació primària.  Els coordinadors 

vetllaran per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació 

Primària i el Cap d’Estudis per la coordinació d’ambdues. 

Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho sol·licita 

almenys un terç dels seus membres.  

El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de cicle, fent-hi constar la indicació de persones que 

hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia el 

contingut dels acords presos. El/La coordinador/a el donarà a conèixer al cap d'estudis i passarà a formar 

part de la documentació general del centre 

 

 

 

 

TÍTOL IV: ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
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Funcions dels equips de cicle 

a. Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle en el col·legi, com a 

criteri prioritari.  

b. Proposar al director el nomenament del/la coordinador/a del cicle.  

c. Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la programació general.  

d. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en comissions d'avaluació 

presidida pel/la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle.  

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

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

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

h. Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb els criteris fixats 

en el projecte curricular i revisar-ne els resultats.  

i. Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d'alumnes , 

especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes, i en 

concret dels alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge.  

j. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació i l'atenció 

individualitzada, i els recursos esmerçats.  

k. Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació a les famílies 

d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats.  

l. Interpretar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup d'alumnes.  

m. Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament dels 

ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats complementàries, etc.  

n. Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels alumnes del 

cicle  

o. Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i també amb membres 

d'altres equips del centre o d'altres centres.  

p. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als interessos i 

necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.  

q. Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels alumnes, tenint 

en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb criteris pedagògics.  



NOFC 30 / 60 

Escola 21 d’Abril                                                                                                    Curs 2014-2015 

r. Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb aquelles que són 

noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat.  

s. Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que d'acord amb la 

funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar.  

t. Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, facilitant-li materials 

i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar activament a l’escola. 

Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho sol·licita 

almenys un terç dels seus membres.  

El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de cicle, fent-hi constar la indicació de persones que 

hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia i el 

contingut dels acords presos. El/La coordinador/a el donarà a conèixer al cap d'estudis i passarà a formar 

part de la documentació general del centre. 

Secció 2: Departaments/ Equips de treball 

Són els grups de treball formats per diferents professors del claustre per a la realització de les tasques específiques 

de les diferents àrees. 

És finalitat bàsica d'aquests grups de treball facilitar la coordinació vertical en l'àmbit de les diferents àrees 

del currículum al llarg de tota l'etapa. 

S'hi agruparan els mestres dels diferents cicles que tenen una qualificació específica en l'àrea en qüestió i 

també aquells que hi tinguin preferència.  En qualsevol cas, convindrà que tots els mestres s'integrin en un 

grup de treball. 

Les funcions principals d'aquests grups de treball són: 

Participar en la distribució vertical dels continguts curriculars de l'àrea corresponent en els diferents 

cicles/cursos de l'etapa. 

Elaborar, intercanviar i acordar criteris d'actuació per a les adaptacions curriculars. 

Actualitzar i orientar la metodologia didàctica i la pràctica de l'avaluació, sobre la base del contrast amb la 

pràctica diària a l'aula, i aprofitar les experiències i innovacions dutes a terme. 

Incrementar l'eficàcia dels recursos disponibles, les propostes relatives a nous materials curriculars a 

utilitzar i adequar-los a la línia metodològica  adoptada pel centre. 

Afavorir l'actualització didàctica dels membres del grup (formació permanent). 

Qualsevol altra que oportunament es determini pel claustre de professors o equip directiu del centre. 

La periodicitat de les seves reunions s’indicarà en la Programació General del Centre  o bé en el moment 

que es cregui adient. Un dels seus components actuarà com a coordinador de grup. 

A l’escola tenim els Departaments de Llengua i Matemàtiques.   
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Secció 3: Comissió d’Avaluació 

 
Comissió d’avaluació: Les comissions d'avaluació de cicle estaran formades per tots els mestres que 

exerceixen en el cicle, presidits pel cap d'estudis o per qui, a aquest efectes, n’exerceixi les funcions. Es 

podran incorporar a les sessions d’avaluació aquells professionals, ( EAP, Logopeda, ...)  que també hagin 

intervingut en el procés d'ensenyament dels alumnes. 

Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, convocades pel cap d'estudis , director 

del centre o coordinador. Un mestre tutor del cicle, proposat pel Cap d’Estudis, actuarà com a secretari de 

la sessió i n'aixecarà acta.   

Són funcions d'aquestes comissions analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne 

i establir com a conseqüència les mesures d'adequació i reforç, la modificació d'estratègies i els 

ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. 

En la darrera sessió del cicle faran la valoració final per àrees i la valoració global del progrés de cada 

alumne, així com prendran la decisió de la no promoció de cicle, tot explicitant quines activitats convenen 

en el cicle següent per assolir objectius no acomplerts. 

 
Secció 4: Altres comissions 

Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) 

Les funcions són fer una planificació global del centre de l’atenció a la diversitat de l’alumnat.  

Els components de la Comissió són:  mestre/a E.E, coordinador/a LIC, Cap d’Estudis, coordinador/a Ed. 

Primària i professional de l’EAP. El Coordinador és el Cap d’Estudis. 

Comissió Social 

Espai interdisciplinari, que sorgeix de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, on es recullen les demandes 

detectades a l’escola o en altres serveis, sobre problemàtiques socials que s’hi manifesten, i on es fa una 

anàlisi i reflexió per tal de consensuar el diagnòstic, delimitar la intervenció i establir un procés de 

seguiment. 

Els Objectius d’aquesta Comissió són:  

- Donar suport a la tasca socio-educativa. 

- Recollir i compartir informacions respecte situacions socials i familiars que afecten el 

desenvolupament integral i escolar de l’alumne/a, analitzant conjuntament aquestes situacions. 

- Acordar i planificar la intervenció dels professionals de la comissió per afavorir la millor 

escolarització dels menors en situacions socials i/o familiars desfavorides i/o de risc social. 

- Fer un seguiment de les actuacions portades a terme. 
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- Planificar accions preventives individualment, en grup i/o comunitat. 

- Generar propostes de millora, adreçades a les instàncies pertinents ( plans educatius d’entorn, 

EAIA, comissions d’absentisme...) i altres agents socioeducatius del territori 

Membres de la Comissió:  

La Comissió Social ha de ser una reunió operativa i àgil, ja que s’estableixen objectius i plans de treball de 

cada situació plantejada. Per tant cal prioritzar la participació dels professionals implicats en el cas, que 

poden ser: 

• Personal de l’equip directiu del centre educatiu. 

• Altres professionals que consideri convenient la CAD (mestres d’educació especial, 

• integradors socials, mestres d’aula d’acollida...) 

• Professionals dels serveis educatius de zona: psicopedagog/a i/o treballador/a social 

• dels serveis educatius, ELIC,..., 

• Professionals dels serveis socials bàsics municipals. 

• Institucions municipals, comarcals,. .. i altres professionals que tinguin rellevància en 

els temes i/o casos tractats. 

Comissió  TAC:  

• Coordinar la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació de l’alumnat 

• Promoure  l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula.  

• Vetllar per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.  

• Animar i difondre l’ús de les TIC entre la comunitat educativa 

• Elaborar i difondre el Pla TAC del centre.  

 

Els components de la Comissió: coordinador/a informàtica, un representant de cada cicle.  
 
Comissió de Biblioteca  

• Fomentar l’hàbit lector impulsant activitats dinamitzadores per a tot el centre. Iniciar l’elaboració 

del Pla Lector de Centre.  

• Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu i les 

normes d'organització i funcionament. 

• Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de la comunitat escolar i 

donar-ne resposta. 

• Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la Programació general anual del centre. 

• Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota 

la comunitat educativa. 
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Comissió de Festes 

Formada per tot el personal del centre que no és en cap de les comissions anteriors. S’encarrega de 

l’organització de la celebració de les festes tradicionals que es celebren al centre.  

La Comissió es reunirà periòdicament els divendres per tal de recollir les idees dels diferents cicles , que 

serà presentada al claustre per a la seva aprovació.  

Es celebraran de forma conjunta les festes de Nadal, Carnestoltes , Sant Jordi, Dia de la Pau i la no 

violència.  

 

Secció 5: Organigrama de centre 
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Capítol 2: Organització de l’alumnat.  

Tenint en compte que l’escola és d’una línia, l’alumnat s’organitza en un únic grup classe segons el nivell de 

P3 fins a sisè. Cada grup tindrà  com a referència una/ tutor/a.   

 

Criteris de promoció de l’alumnat 

En el segon cicle de l'educació infantil, el procediment d'avaluació dels alumnes i els documents i requisits 

formals del procés es regulen per l'Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre.  

 

En l'educació primària, el procediment d'avaluació dels alumnes i els documents i requisits formals del 

procés es regulen per l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny.  

 

L'avaluació dels alumnes ha de ser contínua, amb la finalitat de detectar les dificultats tan bon punt es 

produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumne pugui continuar amb 

èxit el seu aprenentatge.  

Prenent com a referent els criteris generals d'avaluació (article 2 de l'Ordre EDU/484/2009 i article 2 de 

l'Ordre EDU/296/2008), el projecte educatiu concreta els que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges 

i per decidir la promoció de cicle. Aquests criteris han de ser públics i els centres educatius n'han 

d'informar les famílies i els alumnes.  

• Veure annex 1 

L'alumne ha d'estar informat en tot moment del seu progrés per tal d'orientar el seu rendiment cap a l'èxit 

escolar i poder prendre, amb l'ajut dels mestres, decisions per millorar. De la mateixa manera, les famílies 

han de tenir informació sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills, referenciats al nivell exigit, i rebre 

orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per aplicar en l'àmbit familiar i amb el 

seguiment conjunt d'aquest treball per les famílies i l'escola.  

En cas que un alumne segueixi un pla individualitzat amb importants adaptacions amb relació als 

estàndards ordinaris, la família ha d'estar informada de la incidència d'aquest fet en l'assoliment dels 

nivells bàsics de les àrees instrumentals de l'educació primària o en l'acreditació de l'educació secundària 

obligatòria.  

Els informes escrits (article 7 de l'Ordre EDU/484/2009 i article 7 de l'Ordre EDU/296/2008) són l'element 

habitual de comunicació. De manera general, aquesta informació ha d'anar acompanyada d'orientacions 

qualitatives que permetin a les famílies i als alumnes trobar, en col·laboració amb els docents, estratègies 

per aconseguir millorar-ne els aprenentatges. Altres informacions sobre el seguiment de l'alumne es poden 

vehicular per mitjà d'entorns virtuals.  

En el cas dels alumnes que acaben el cicle inicial sense haver assolit el nivell de competències bàsiques en 

lectura i escriptura necessari per a la seva participació en les activitats habituals del cicle mitjà, es valorarà 

la conveniència que puguin romandre un curs més al cicle inicial amb un pla individualitzat o amb les 
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adaptacions i suports necessaris perquè puguin assolir aquestes competències abans de passar al cicle 

mitjà.  

Per als alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius de l'anterior, caldrà establir les 

mesures educatives necessàries per afavorir aquests aprenentatges. Les mesures poden ser organitzatives 

incidint fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques o un suport personalitzat. S'ha 

d'avaluar el progrés en l'assoliment dels objectius del cicle anterior i, en el moment que l'alumne assoleixi 

els objectius d'aquest cicle, fer-ho constar en el seu expedient acadèmic, en l'apartat: "Supera els objectius 

de cicle..."  

Per als alumnes que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir la repetició de curs en qualsevol 

dels tres cicles i per una sola vegada en tota l'educació primària (article 6.4 de l'Ordre EDU/296/2008), 

tenint sempre present que caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir l'adquisició 

d'aquests aprenentatges, amb l'acompanyament necessari i diversificat que li permeti assolir-los.  

Es garantirà que el cap d'estudis o un altre membre de l'equip directiu assisteixi a les reunions finals 

d'avaluació de 6è. Aquest és el curs on es valoren els aprenentatges de tota l'etapa i cal vetllar perquè 

l'alumne que en acabar l'educació primària no tingui assolits els nivells bàsics de les àrees instrumentals 

romangui en l'etapa un any més, si no ho ha fet abans.  

Així mateix, a partir de l'anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats de les proves 

d'avaluació facilitades pel Departament d'Ensenyament, es prendran, si escau, decisions de millora sobre 

els objectius, la gestió organitzativa i les estratègies d'ensenyament i aprenentatge que cal aplicar. 

Capítol 3: Atenció a la diversitat  

L'atenció a la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes i l'objectiu d'assolir les competències 

que els permetin el seu desenvolupament personal i escolar és un principi comú a tots els cicles i etapes de 

l'educació obligatòria, d'acord amb el que s'estableix sobre això a l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, 

per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en 

l'educació primària. 

Actuacions per a atendre la diversitat:  

a. Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments i/o atenció en petits 

grups.  

b. Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius  

c. Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics.  

 

Els alumnes de primària que presentin greus dificultats d'aprenentatge i especialment aquells que siguin 

considerats per l'EAP del centre com de necessitats educatives especials greus i permanents, tindran un pla 

individualitzat (PI) almenys en les àrees instrumentals.  
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L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual s'encarregarà de fer-lo amb la 

col·laboració del mestre d'educació especial i la participació de l'EAP i l’assessor LIC o, si és el cas, d'altres 

serveis especialitzats, com per exemple el logopeda.  

Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a referència les orientacions del 

Departament d’Ensenyament.  

Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, 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, l’escola disposa d’un especialista d’educació especial. 

 

La distribució de les hores de reforç es farà atenent els següents criteris:  

• Quantitat d'alumnes de cada classe.  

• Quantitat d'alumnes de cada classe que presenten dificultats.  

• Priorització als nivells educatius inferiors. 

Recursos per a l’atenció a la diversitat 

L’escola gaudeix d’una aula d’Educació Especial i una aula d’acollida per tal d’atendre la diversitat d’alumne 

nouvingut, així com una mestra d’Educació Especial i una vetlladora per tal de satisfer les necessitats 

temporals o permanents dels alumnes.  

Suports addicionals. Suport escolar personalitzat  

L’escola utilitza com a mesura de treball per a tot el grup classe i de manera individualitzada, quan 

s’escaigui,  el suport escolar personalitzat en horari lectiu i fora de l’horari lectiu. 

Del total d’hores que el centre disposa per a l’atenció a la diversitat en destina un mínim del 25% al SEP i 

organitza una part del SEP en horari no lectiu quatre dies  a la setmana en sessions de 30’ i dins la franja 

horària de 8:30 a 9:00h.  

 

El SEP estarà dirigit als xiquets i xiquetes que presentin mancances o retards en tots o alguns 

dels següents àmbits: 

· en l’adquisició del procés de lectura i escriptura, o en la seva consolidació funcional, 

· en l’assoliment d’habilitats matemàtiques, 

· en l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi 

Un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents cicles, el centre utilitza  les hores dels/les  

mestres que quedin disponibles per al suport als alumnes que pel motiu que sigui tenen més dificultats per 

aprendre; aquestes hores se sumen a les dels professionals que tenen assignades funcions de suport als 

diferents cicles. 
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Capítol 4: Actuació globalitzada sobre l’alumnat  

Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en claustre davant de 

tots els alumnes del centre.  

Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle pel que fa a 

actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés educatiu, tenint en compte les 

particularitats del grup.  

Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el professorat 

implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos 

Capítol 5: Acció i coordinació tutorial  

Segons el (Decret 102/2010, articles 38, 39):  

 

La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres integrants del 

claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui.  

 

Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions:  

 

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

b. 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.  

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

d. 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.  

e. 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 participació en les activitats del col·legi.  

g. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola.   

h. Participar en l'avaluació interna del centre.  

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

 

L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel/la cap d’estudis.  

El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el claustre de professors.  

El nomenament s'efectua per un curs acadèmic.  

El/la director/a de l’escola pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud motivada 

de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb audiència de 

l'interessat, abans que finalitzi el termini per al qual havia estat nomenat.  

Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a n'informa el 

consell escolar del centre.  
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Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als requeriments del projecte 

educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions d'alumnes tinguin el mateix tutor al llarg de tot un 

cicle.  

Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous en dos grups paral·lels. 

Capítol 6: Mestres especialistes  

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i l'educació especial, 

seran assignades preferentment als mestres que disposin de l'especialitat corresponent.  

La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que comprovi que tenen 

l'adequada titulació, formació o experiència.  

Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.  

Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en els àmbits següents :  

 

a. Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials  

b. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents  

c. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i mancances degudes a la 

situació sociocultural de les famílies.  

d. Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i amb la col·laboració de l'EAP.  

 

L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es podrà dur a terme de 

diferents formes , no necessàriament excloents :  

 

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

b. Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més individualitzada 

als alumnes que ho requereixin.  

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

 

Les funcions dels especialistes són:  

 

a. Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat.  

b. Impartir les classes a l'educació primària i parvulari, atenent a les dedicacions horàries establertes.  

c. La direcció de l’escola assegurarà que els mestres especialistes facin prioritàriament les tasques docents 

pròpies de la seva especialitat i desprès la docència en altres àrees, les tasques de tutor i les pròpies de la 

condició de mestre.  

 

Capítol 7: Deures de l’alumnat  

L’alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris:  

- Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d'ampliació (biblioteca, internet, 

experimentacions,...).  
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- Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç en algun aspecte 

acadèmic.  

- La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un reforçament dels aspectes 

treballats a classe. 

 

Pel que fa als deures d’estiu dels alumnes que acaben el cicle superior, el centre el organitzarà  d’acord 

amb  les orientacions proposades pel Departament i publicades  al web corresponent.   

 

 

 

Capítol 1: Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals  

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.  

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. (Decret 102/2010 Art. 23.1) 

El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència que afavoreixi l’aprenentatge.  

Els documents on queden  reflectits aquestes mesures de promoció de la convivència són:  

 

La carta de compromís educatiu és el referent per al fonament de la convivència i vincula individual i 

col·lectivament als membres de la comunitat educativa del centre. Veure annex 2.  

El Projecte de Convivència, el qual reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de 

capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de 

conflictes.  

Agenda escolar on es concreten les normes de convivència en relació a l’ordre, l’edifici, a l’esbarjo a les 

famílies i a l’assistència. Veure annex 3. 

La comissió de convivència té la finalitat de garantir una aplicació correcta dels documents esmentats 

anteriorment així com el  que disposa el  Decret 279/2006 a més de  col·laborar en la planificació de 

mesures preventives i en la mediació escolar. 

 

D’altra banda, amb aquesta finalitat, l’escola acorda treballar:  

• Educació emocional en tots els nivell educatius, amb actuacions programades dins les àrees de 

Ciutadania i Valors.  

• Acció tutorial  on el tutor/a es l’encarregat/da de  vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la 

seva participació en les activitats de l’escola.   

 

 

TÍTOL V: DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
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Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes.  

L’escola treballa l’educació emocional en tots els nivells com a camí per a millorar la convivència i la 

resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines principals per a 

aconseguir una bona convivència. El document que desenvolupa i concreta aquests mecanismes és el 

Projecte de convivència. 

 

Capítol 2: Mediació escolar  

Principis de mediació escolar, art 24 Decret279/2006 Drets i deures dels alumnes 

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

• La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a 

la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. 

• La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir l’acord pertinent 

sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot 

tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte. 

• La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la 

informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 

• El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació 

han d’assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants 

o intermediaris. 

 

 L’Àmbit d’aplicació de la mediació, art. 25 del Decret 279/2006 Drets i deures  

El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres 

de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument 

perjudicials per a la convivència en el centre. 

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de      l’alumnat contràries a 

les normes de convivència o greument perjudicials per a la   convivència del centre, llevat que es doni 

alguna de les circumstàncies següents: 

Que la conducta sigui una de les descrites en l’apartat b) o c) de l’article 38, i s’hagi emprat greu violència o 

intimidació, o la descrita en l’apartat h) del mateix article.   
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Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, 

durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests processos. 

Es pot oferir la mediació com estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura 

correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements 

de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

El Director nomenarà l’ instructor/a dels expedients disciplinaris que afectin els alumnes d’aquest centre. 

Capítol 5: Protocol d’actuació en cas de maltractaments infantils.  

En el cas de sospita o en el cas de certesa d’una detecció de maltractament a un alumne, l’escola posa en 

marxa el protocol d’actuació corresponent.  

• Veure annex 4. 

Capítol 6: Protocol d’actuació en situacions de dificultat en l’alimentació d’infants 

i adolescents.  

En el cas de sospita d’una situació de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents el centre activaria el 

protocol corresponent.  

• Veure annex 5.  
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Capítol 1 Qüestions generals   

L’escola Escola 21 d’Abril  és un centre acollidor i com a tal, respectuós amb els drets i deures de tots els 

membres de la comunitat educativa ( AMPA, famílies, Administració local i entitats del poble). 

El centre té cura que hi hagi una bona comunicació i col·laboració amb tota la comunitat educativa.  

Capítol 2: Informació a les famílies   

Reunions amb les famílies: 

 

A finals de juny: Reunió informativa a les famílies de P3 de nova incorporació al centre, a les quals se’ls 

entrega un dossier informatiu d’inici de curs, el qual consta del calendari, horari de reunions de 

professorat, organització i funcionament del menjador escolar, etc.  

 

Durant el mes de setembre: Reunió d’inici de curs de cada tutor/a amb les famílies de la seva classe, on es 

donarà informació de normativa general, d'horaris, xandall i bates, materials generals, funcionament, etc.  

- Alumnes que s’incorporen al llarg del curs: entrevista amb el tutor en els primers quinze dies.  

De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a les carpetes de documentació del grup-classe.   

- Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor/a del seu/va fill/a com a mínim una vegada. 

Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels alumnes, tant poden ser 

demanades pels mestres com per les famílies.  

Per entrevistar-se amb els mestre s'han de respectar els horaris de tutories establerts en el començament 

de curs. En cas excepcional i amb previ avís es podrà concertar l'entrevista en un altre horari. 

Sempre que siguin convocats, assistir a les reunions generals de curs, nivell o centre. 

 

Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides entre els 

propis alumnes. De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AMPA.  

 

l’agenda escolar serà el mitjà de comunicació diària família-escola per a qualsevol motiu que correspongui. 

Tanmateix, l’agenda incorporarà un extracte del contingut de les NOFC concretant així les normes de 

convivència.  

Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat tard, la 

informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre missatge quotidià, es realitzarà 

a través de l’agenda de P5 fins a  6è. Els alumnes de P3 i P4 la informació es lliura en ma a l’alumne.  

- L'escola donarà informe s  de notes a les famílies:  

• Ed. Infantil: gener i final de curs.  

• Ed. Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs.  

TÍTOL VI: COL·LABORACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITA T ESCOLAR 
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Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). 

Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en conseqüència, 

poden associar-se constituint l’AMPA.  

L’AMPA 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 com ara el 

menjador escolar.   

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

 

L’AMPA 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’AMPA 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’AMPA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la director/a haurà d’establir un 

calendari de trobades. 

 

L’AMPA haurà de tenir en compte la normativa regulada en el Decret 218/2001 de 24 de juliol, pel qual es 

regula l’ús socials dels edificis dels centres docents públics.  

 

Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació.  

Per potenciar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, a partir de 3r de primària, cada 

grup-classe escollirà un nen i una nena que en seran els/les delegats/des.  

El consell de delegats estarà format pels dos delegats de cada classe. Es reuniran periòdicament, ajudats 

per professorat del centre en la conducció dels debats, presentacions, recollida de propostes, etc. Els 

delegats de classe són el canal de comunicació entre el seu grup i el Consell de Delegats i viceversa.  

Són funcions del delegats:  

- Rebre i recollir informació d’interès pel grup  

- Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula al professorat a 

través del tutor.  

- Recollir la opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès general o quan siguin 

consultats per algun òrgan del centre.  

- Proposar temes per l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees de classe i ajudar a redactar els 

resums o actes de les reunions realitzades.  

- Representar el grup en la vida escolar i en el Consell de Delegats del centre emetent l’opinió 

majoritària del grup i no la pròpia.  

- Participar de les reunions del Consell de Delegats.  
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Capítol 5. 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. 

Capítol 6. Carta de compromís educatiu.  

 

El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 12 abril de 2011.  

S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta a les reunions d’inici de curs  i es signen 

per ambdues parts a l’inici de l’escolarització. 

Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la carta després que el 

tutor/a els informi del seu contingut en la primera entrevista individual que tinguin.  

El contingut de la carta de compromís es revisarà de forma general a les reunions de pares d’inici de curs, i 

de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a signar-la durant l’escolaritat de 

l’alumne/a a no ser que s’incloguin compromisos específics addicionals  

Les cartes de compromís son  signades per la direcció del centre. El/La tutor/a donarà una còpia de la carta 

de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original. Una còpia de l’original es 

quedarà a l’expedient de l’alumne i l’altra a l’aula dins de la carpeta de documentació de grup classe.  

Correspon als tutors i tutores custodiar les cartes a la carpeta de documentació del grup-classe i fer el 

seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família.  

L’agenda dels alumnes tindrà una concreció de les NOFC i de la carta de compromís. La signatura de les 

responsabilitats que s’especifiquen a l’agenda són la concreció anual de la carta de compromís. 
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Capítol 1. 

 

Secció 1. Horaris del centre 

 

o Horari lectiu: De 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h  

o Horari d’acollida matinal: De 8h a 9h.  

o Horari de menjador: De 12,30h a 15h.  

o Horari d’activitats extraescolars: De 16,30h a 18h.  

 

L’assistència a qualsevol activitat te caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal atenir-se al que 

disposin els corresponents reglaments específics.  

El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que per la seva 

naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o tarda.  

Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí, migdia i tarda per tal que als 

alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran. 

 

Secció 2. Entrades i sortides del centre.  

 

L’accés a l’escola es pot fer o bé per la porta-pista (accés  alumnat)  o per la porta principal (accés 

professorat i famílies).  Mitjançant un torn setmanal, el professorat es l’encarregat d’obrir i tancar la porta-

pista cinc minuts abans i cinc minuts desprès de l’entrada i sortida del centre.  

L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per la porta-pista . Els  pares d’Educació Infantil P3 

podran n acompanyar al seu fill o filla fins la porta del pati de parvulari fins finals d’octubre.  La resta (P4 i 

P5) romandran fora del centre. 

Els alumnes es lliuren a llurs pares o persones autoritzades que consten en el model d’autorització de 

sortides a secretaria. Els pares d’Educació Infantil P3-P4 entraran al recinte escolar per recollir als seus 

fills/es.  

Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte a la mestra, ho farà mitjançant una nota, un avís a 

l’agenda o ho comunicarà per telèfon.  L’objectiu és no destorbar els/ les mestres a l'entrar.  

o Puntualitat: Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està tancada (es 

tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés, es farà una amonestació 

verbal i si aquest  fet perdura en el temps, els pares i/o representant legals hauran de justificar per 

escrit el retard.  

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.  

TÍTOL VII: FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
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Quan una alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una autorització 

escrita a l’agenda 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.  

Entrades els dies de pluja: Els dies de pluja, s'obrirà la porta principal uns minuts abans, tot i que l’alumnat 

no podrà pujar a les aules fins que els mestres li ho indiquin.  

La circulació per l’escola es farà amb calma, ordre, caminant i respectant els llocs per on es passa, 

passadissos, escales... sense precipitacions ni atabalaments.  

Quan s’hagi d’entrar en una aula on s’està treballant es farà en respecte i quietud dement permís per 

entrar, sense interrompre bruscament.  

 

 
 

 

Llegenda: 

  

              Entrada dels alumnes de Ed. Primària i Ed. Infantil. 

                 

Direcció que pretenen els alumnes d’Ed. Infanti i famílies.  (Porta d’accés al pati a porta d’accés al 

pati d’E. Infantil). 

 

              Entrada dels metres o altres  (Porta principal a porta d’accés a l’escola) 
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Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre.  

 

Seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament a l’inici de cada curs escolar, en cas de no venir 

ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la família per telèfon i esperarà a què el recullin. 

Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de l’hora de sortida telefonarà a la 

Policia Municipal per comunicar la situació. Tot seguit la policia local assumirà  l’alumne fins a poder-lo 

lliurar als pares o tutors legals.  

 

Secció 4. Visites dels pares.  

 

Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en horari escolar. 

Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. Els horaris d’atenció als 

pares s’anomenaran el dia de la reunió d’inici de curs. 

Les visites o entrevistes dels pares dels alumnes amb els professors es realitzaran de manera ordinària, el 

dia de la setmana i en l'horari que al començament de curs es determina en la corresponent Programació 

General del Centre.  Per tal d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat d’excepcions que ho 

justifiquin, caldrà sol·licitar-les amb antelació. 

 

 

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars.  

 

Tan les activitats complementàries com extraescolars són aprovades pel Consell Escolar.  

L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca docent. 

Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte escolar o dins amb 

personal aliè al centre, i activitats extraescolars aquelles que organitza l’AMPA i que es fan fora de l’hora 

lectiu.  

No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un mestre, 

llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres condicions de manera fonamentada. 

Prioritàriament, tots els acompanyants de les sortides seran membres del claustre. 

 

PARVULARI 

Activitats complementàries: 10 

alumnes/adult 

 

CICLE INICIAL I MITJÀ 

Activitats complementàries: 15 

alumnes/adult 

 

CICLE SUPERIOR 

Activitats complementàries: 20 alumnes/adult 

 

ALUMNES ADULTS ALUMNES ADULTS ALUMNES ADULTS 

10 1 15 1 20 1 

1-24 2 1-37 2 1-50 3 

25-34 3 38-52 3 51-70 4 

35-44 4 53-67 4 71-90 5 

45-54 5 68-82 5 91-110 6 
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Pel que fa a la ràtio d’alumnes en Activitats extraescolars: 

• Parvulari: 8 alumnes/adult 

• Cicle Inicial i Mitjà: 12 alumnes/adult 

• Cicle Superior: 18 alumnes/adult 

En cas que les activitats es prolonguin més d'un dia, les relacions màximes són:  

• Segon cicle d'educació infantil, 8/1  

• Cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, 12/1  

• Cicle superior d'educació primària, 18/1  

Excepcionalment el consell escolar, justificant-ho adequadament i valorant les implicacions de seguretat, 

podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi de relació ràtio/alume/mestre. Sense aquest acord 

explícit i justificat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general.  

Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les relacions es conformaran 

d’acord amb les seves característiques.  

A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o 

representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre.  

Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin sorgir de 

forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que ho comunicarà en el següent consell 

escolar.  

En tots els casos serà preceptiu el full d’activitat complementària indicant data, lloc, telèfon, persona 

responsable, acompanyants, mitjà de transport... a fi i efecte que es pugui donar el permís corresponent.  

o Participació: Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, la 

participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. La participació a les activitats que 

tinguin cost econòmic estaran supeditades al seu pagament.  

Es demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides, la justificació del motiu de la 

seva absència.  

El tutor o tutora decidirà en cada cas, i un cop conegut el motiu de la no assistència del/dels seu/s 

alumne/s a les sortides, si és convenient que el nen o nena es quedi a casa, o bé si és millor que vingui a 

l’escola a realitzar la tasca que li encomani, en el benentès que s’haurà d’incorporar en un grup-classe que 

no és el seu.  

• Activitats extraescolars: Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de 

l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA (directament o a través d’empreses 

especialitzades) anualment per als seus socis i han de ser aprovades pel Consell Escolar.  

És competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les 

activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre.  Aquest 

ús de les instal·lacions quedarà regulat en el document  basat en el Decret 218/2001 de 24 de juliol.  

La relació alumnes/monitor en cada activitat és la indicada al punt anterior. 
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Secció 6. Vigilància de l’esbarjo. 

 

El centre disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a la docència 

de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i gran.  

El responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament el/la cap d’estudis, que vetllarà per 

tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius.  

L'horari d'esbarjo serà:  

Educació infantil: Matins, de 11.00 h a 11.45 h. Educació Primària: Matins, de 11.00 h a 11.30 h.  

La ubicació de l'edifici de l'escola fa que quedin dues zones ben diferenciades per a l'esbarjo:  

La zona del davant de l'edifici està destinada a l'alumnat de primària, i la zona amb la pavimentació tova 

davant de les aules del parvulari per a infantil. S’estipulen torns de vigilància tenint en compte els cicles i 

tutors/es. La vigilància correspondrà als tutors/es amb la col·laboració del personal del cicle que no té 

tutoria, faran pati dues persones a primària i dues a infantil. En la Programació General Anual es 

determinaran els torns dels mestres encarregats.  

 

L'alumnat pot jugar lliurement pel pati, llevat de la pista pavimentada, les quals es repartiran a principi de 

curs. Per a aquest repartiment es tindrà en compte:  

- potenciar la realització de jocs diferents  

- procurar que tot l'alumnat tingui accés a qualsevol zona del pati per a fer-la servir pels seus jocs i que no 

s'hagin de posar a la perifèria per no ser molestat.  

- Per tal de desenvolupar l’hàbit de cooperació en la comunitat, s’establiran torns rotatius entre tots els 

nivells per al correcte manteniment de la neteja del pati, tenint en compte la recollida selectiva de 

deixalles.  

Pel que fa a la distribució  de la pista/pati i del material del pati quedarà de la següent manera:  

 

 

DILLUNS DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

 
CICLE SUPERIOR 

 

 
CICLE INICIAL 

 
CICLE MITJÀ 

 
CICLE SUPERIOR 

 
LLIURE DE 
PILOTES 

ENCARREGATS DE 

5È BAIXARAN A 

BUSCAR LA CAIXA 

DE PILOTES I 

CORDES SITUADA 

BAIX L’ESCALA 

DAVANT L’AULA 

D’ANGLÈS 

ENCARREGATS DE 

CICLE INICIAL  

BAIXARAN A 

BUSCAR LA CAIXA 

DE PILOTES I 

CORDES SITUADA 

BAIX L’ESCALA 

DAVANT L’AULA 

D’ANGLÈS 

ENCARREGATS DE 

CICLE MITJÀ 

BAIXARAN A 

BUSCAR LA CAIXA 

DE PILOTES I 

CORDES SITUADA 

BAIX L’ESCALA 

DAVANT L’AULA 

D’ANGLÈS 

ENCARREGATS DE 

6È BAIXARAN A 

BUSCAR LA CAIXA 

DE PILOTES I 

CORDES SITUADA 

BAIX L’ESCALA 

DAVANT L’AULA 

D’ANGLÈS 

 

     
 

Els dies de pluja els nens i les nenes restaran dins la classe fent jocs de taula o d’altres.  

 

 

 



NOFC 51 / 60 

Escola 21 d’Abril                                                                                                    Curs 2014-2015 

 

Secció 7. De les absències. 

 

Del professorat: Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de 

permanència (exclusives, formació, etc.).  

Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències, i s’hauran de recuperar segons 

la normativa vigent. Els/Les mestres han de cobrir les substitucions dels companys/es que falten al centre 

segons els següents criteris:  

- Es procurarà que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites, o coneguin els alumnes.  

- S’agafaran per a substituir les hores destinades a coordinació, SEP, reforç, desdoblaments i càrrec, en 

aquest ordre. 

- No es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa classe, és a dir, les hores en les que 

hi ha reforç perquè la substitució queda coberta.  

 

De l’alumnat: L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar les absències 

dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El tutor o tutora custodiarà els justificants 

durant tot el curs escolar i en cas dels alumnes absentistes en què s’hi hagi fet actuacions a través de la 

comissió social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne.  

El mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants legals dels alumnes a través dels 

informes trimestrals.  

 

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 9. Utilització dels recursos materials.  

 

Beques i Ajuts  

 

L’escola informa a les famílies de les beques i ajuts que les diferents administracions públiques disposen a 

l’abast de les famílies. L’escola informa a les famílies de les bases de la convocatòria i prepara la 

documentació necessària.  
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Material fungible i inventariable 

L’AMPA és qui s’encarrega de la compra del material escolar fungible de Educació Infantil i Cicle Inicial  i 

posteriorment cobra una quota el cos d’aquest material. Les famílies de Cicle Mitjà i Cicle Superior seran 

les encarregades de la compra de  material fungible per als seus fills/es atenent al llistat de material 

proporcionat pel tutor/a.  

El llistat de material es revisa a finals de cada curs escolar per tal de confeccionar el nou llistat per al curs 

següent.  

Els alumnes des de p/5 fins a 6è de primària fan ús de l’agenda personalitzada de centre.  

Pel que al material inventariable es destinen de les despeses de funcionament de centre una partida 

econòmica per a cada cicle per comprar  material bàsic didàctic d’aula, del qual se’n farà un inventari que 

hi haurà una còpia a l’aula i l’altra a secretària. Caldrà que aquest material inventariat sigui revisat a l’inici i 

final de curs pel tutor/a de cada aula.  

 

Elecció de llibres de text 

L’elecció de llibres de text està subjecta a la normativa del Departament d’Ensenyament en quant a la 

durada d’ús ( permanència de quatre anys). Pel que fa a Cicle Inicial i Educació Infantil al tractar-se d’uns 

llibres d’activitats no es té en compte la seva durada. 

En relació al Programa de Reutilització de text cal dir que el centre segueix oferint la reutilització dels 

llibres de text a partir de Cicle Mitjà malgrat que el Departament ja no convoca el citat programa.  

 

Vestuari 

Tots els alumnes de centre han de portar: bata (a Educació Infantil) i xandall segons model del centre.  

Recomanem que la roba i estris personals de tots els alumnes estiguin marcats amb el nom i cognom . 

Per a les classes d’Educació Física cal dur el xandall del centre i sabates esportives. També caldrà portar el 

xandall  a les sortides del centre facilitant així el control dels alumnes. 

Per tal de fomentar els hàbits d’higiene personal a partir de 1r. de primària els dies d’educació física 

portaran un necesser d’higiene personal. A partir de 3r. de primària es canviaran la samarreta i per tant en 

portaran una de recanvi.  

 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola.  

No es permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les activitats 

curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat personal o la dels altres.  

No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin qualsevol 

tipus de violència 

 

Material informàtic 

Tot el material informàtic que es troba a l’escola (PDI, ordinadors de taula, portàtils, projectors...) queda 

registrat en l’inventari del Departament d’Ensenyament (GEPSE) i es fa referència en el Pla TAC de centre. 

El/la coordinador/a d’informàtica vetllarà pel correcte funcionament dels aparells i en donarà el pertinent 

avís en cas d’averia. 

A l’aula, cada tutor/a es responsabilitzarà de tot el material electrònic que hi ha dins d’ella (PDI, portàtil, 

projector, aparells d’audio...) vetllant pel bon ús d’aquests.  
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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 col·legi 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.  

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:  

-S'avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències. En cas de no trobar cap familiar 

s’avisarà  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.  

En el cas d’un accident laboral del professorat del centre, s’activarà el protocol establert pel Departament 

d’Ensenyament. Es notificarà al Departament l’accident amb el model “ Full de  de notificació d’accident, 

incident laboral o malaltia professional” degudament formalitzat, una copia de la tramesa s’haurà de lliurar 

a la persona afectada i l’altra es conservarà a l’arxiu del centre.  

 

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.  
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Higiene:  

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en aquest 

cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant personal 

com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant 

de la manera més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i informant 

a la comissió social en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors.  

Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes. 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. 

 

 

Farmaciola: 

Al centre hi ha  una farmaciola al laboratori, a l'abast del personal, tancada –però no amb clau–, no 

accessible als alumnes i pròxima a un punt d'aigua.  

També, a prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha la fitxa de situacions d'emergència i les 

instruccions bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola, les quals, de manera orientativa, 

poden ser les que el Departament d'Ensenyament facilita als centres a "La farmaciola escolar".  

El contingut de les farmacioles s'ha de revisar periòdicament per tal de reposar el material i controlar-ne 

les dates de caducitat. 

 

 

Festes i aliments:  

L'elaboració d'aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els professors, com a activitat de la 

programació anual aprovada pel consell escolar, s'ha de fer tenint en compte les normes bàsiques d'higiene 

alimentària establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària a "Quatre normes per preparar aliments 

segurs".  

En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas d'alumnes amb al·lèrgies, només es poden usar 

materials i aliments que no continguin els al·lergògens que cal evitar. Es pot consultar la publicació "Al·lèrgies 

alimentàries i al làtex. Guia per a l'escola". 
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Capítol 2. De les queixes i reclamacions.  

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional 

del personal del centre.  

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. El centre disposa dels criteris d’avaluació on consten les ponderacions per cicles 

corresponents als conceptes, habilitats i actituds. S’informa d’aquests criteris a les famílies durant la reunió 

d’inici de curs.  

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 del òrgans i personal del centre.  

Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la direcció 

amb les dades descrites a la secció 1.  

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a inspecció. 

 

 

 

 



NOFC 56 / 60 

Escola 21 d’Abril                                                                                                    Curs 2014-2015 

Capítol 3. Serveis escolars  

Secció 1. Servei de menjador 

L'escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de menjador.  Tots els  alumnes matriculats al centre 

tenen dret a fer ús del servei de menjador. Tan sols greus i/o repetits problemes de conducta, o bé la 

manca d'autonomia personal d'algun alumne, podria fer que el centre s'hagués de replantejar la seva 

admissió i/o permanència en l’ús del servei si no comptés amb la necessària assistència de personal 

auxiliar. 

En quant a l’organització i segons el Decret 160/1996, de 14 de maig, l’AMPA és responsable d’elaborar i 

aplicar  el pla de funcionament  del  menjador escolar. 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.  

Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera esporàdica avisant al 

centre puntualment.  

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’AMPA, la qual contracta un servei de 

càtering per proporcionar els àpats diàriament.  

El document “Pla de funcionament del menjador escolar” recull l’organització concreta de grups, horaris, 

espais disponibles, etc. del centre.  

Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes en aquestes NOFC.  

L’horari de menjador ocupa la franja intel·lectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota la 

responsabilitat de la monitora que l’AMPA estipuli.   

És responsabilitat de l’AMPA vetllar pel manteniment, conservació i reparació si s’escau, dels materials del 

centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador.  

 

 

Secció 2. Serveis externs  

Els professionals assignats  al nostre centre des dels Serveis Educatius de zona són: 
� SE/CRP: Assessors/res TAC dependents del Departament, els quals assisteixen en visites 

concertades.  

� EAP: Una psicopedagog/a dependent del Departament, la quals assisteix la 1a i 3a setmana de cada 

mes.  

� EAP: Una treballador/a social dependent del Departament, la qual assisteix segons demanda del 

centre.  

� ELIC: Un assessor/a LIC dependent del Departament, el qual assisteix segons el calendari marcat.  

� AJUNTAMENT: Un Treballador/a social dependent de Departament de serveis socials, el qual 

assisteix sota demanda.  

  
L’escola també es coordina amb altres serveis externs com ara: CDIAP (Centre d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència), CSMIJ (Centre de Salut mental Infantil i Juvenil), EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i 

Adolescència) o altres com ara  psicòlegs privats.  
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Capítol 4. Gestió econòmica 

 

El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau de la 

directora (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb el programa de 

gestió SAGA. Aquests pressupostos i liquidacions són aprovats pel Consell Escolar a l’inici del segon 

trimestre escolar.  

Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre que sigui 

possible factura de la compra. Si és un tiquet de compra,(per separat de les compres personals), hi ha de 

figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import.  

 

Material i llibres: El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’AMPA  l’adquireix i les famílies paguen 

l’import del material i llibres.  

 

L’escola destina a cada cicle una quota per tal que es pugui cobrir les necessitats d’aula pel que fa a 

material didàctic i inventariable. Aquesta quota vindrà determinada segons els pressupostos de les 

despeses de funcionament que ens assigna el Departament d’Ensenyament cada curs escolar.  

 

Els llibres de text de cicle mitjà i cicle superior són socialitzats: les famílies aporten una quota anual en la 

què està inclòs l’ús dels llibres socialitzats. Si l’alumne en fa un mal ús, haurà d’abonar el preu del llibre.  

 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres.  

 

Gestió econòmica de les Sortides 

 

Pel que fa les Sortides: Els/les tutors /es són els encarregats de portar el control dels pagaments de cada 

sortida, i passarà comptes amb la secretària, que es qui farà els ingressos i/o pagaments oportuns.  

 

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 de l'alumnat, que 

compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i 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 personal:  

 

• Infantil: fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe global individual de final 

d’etapa.  

• Primària: Sol·licitud de preinscripció/matrícula amb les fotocòpies dels documents necessaris: 

DNI/NIE dels pares, llibre de família, TIS, vacunes, autorització d’ús d’imatge, opció de religió, 

documents judicials en cas de separació/divorci dels progenitors si és el cas, fitxa mèdica, 

autorització per sortir sol o no, carta de compromís educatiu,. 
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Com a documents acadèmics hi haurà:  Expedient acadèmic, (consta de 6 pàgines), informe final de curs, 

informe final de cicle, informe final d’etapa, mesures d’adaptació curricular i informes EAP si és el cas, 

informes mèdic si és el cas. Historial acadèmic en cas d’alumnes de 6è que han acabat l’etapa. En el cas 

d’alumnes nouvinguts d’un altre centre també hi ha la documentació rebuda de l’altre centre (informe 

personal per trasllat i historial acadèmic).  

 

Les notes de cada trimestre es guarda una còpia en format PDF que després es gravarà en un CD i es 

guardarà a l’arxiu de cada nivell,  i una altra còpia al disc extern, per si es necessiten les dades en algun 

moment.  

Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències de 

Secretaria  

A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions:  

a) Temporització de cada assignatura.  

Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, distribuïdes per mesos i setmanes, per tal 

de tenir una visió global de la matèria.  

S'ha de presentar al cap d'estudis a principi de curs.  

b) Programació setmanal o quinzenal.  

Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es fan dia a dia a classe.  

Cal que les activitats estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro o al quadern de 

programacions, sobre la taula.  

Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui desenvolupar la classe 

sense trencar el ritme del grup.  

 

Secció 2. De la documentació administrativa  

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposarà de tots 

els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats.(registre d’entrada i sortida de 

correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre de certificacions, 

llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del consell escolar, 

llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les corresponents actes 

d’aprovació del consell escolar, inventari. registre de la coordinació d’activitats empresarials, registre sobre 

l’ús social dels centres educatius... 

 

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realització de les 

seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin 

generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de gestió econòmica s’ha 

de custodiar un mínim de 6 anys.  

L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin lliurats al 

titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar permanentment.  

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.  

 



NOFC 59 / 60 

Escola 21 d’Abril                                                                                                    Curs 2014-2015 

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 ha d'aprovar 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’AMPA  

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la normal activitat 

acadèmica, segons les respectives edats. A l’agenda de l’alumnat hi haurà un resum del reglament que en 

faciliti la comprensió.  

3. 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 29 de gener de 2015.  

La directora  

(nom i signatura) (segell del centre)  

DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel consell escolar el dia 25 de juny 

de 2013, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan col·legiat  

 

 

 

Vist i plau La secretària  

 

 

 

 

La directora (nom i signatura)  

 

 

 

 

(nom i signatura)  

(segell del centre)  


