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1.- INTRODUCCIÓ 
La vida als Centres educatius està determinada per la multiplicitat de relacions i 
funcions que s'hi duen a terme: la tasca docent, la relació alumnes-mestres, la 
comunicació i participació de les famílies, les relacions amb l'entorn social i la gestió 
administrativa. En aquest marc, cada sector de la comunitat educativa hi té el seu 
espai i l'oportunitat de fer sentir la seva veu, però, per damunt de tot, totes i 
cadascuna de les persones que la formen tenen la responsabilitat de fer de l'escola 
un lloc de convivència, respecte i educació. 

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) els centres han de determinar les 
seves Normes d'Organització i Funcionament (NOFC) que han d'aplegar el conjunt 
d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten per fer 
possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els 
objectius proposats en el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i en la seva programació 
anual. Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre públic, 
aprovar les Normes d'Organització i Funcionament i les seves modificacions. 

El present document, part integrant del PEC, pretén regular i resoldre les situacions 
que es poden presentar en la tasca docent, organitzativa i de convivència del centre, 
a la vegada que garanteix iniciatives i harmonitza els drets i els deures de tota la 
comunitat escolar. Té, a més, la finalitat de servir de guia que reguli, animi i orienti 
l'activitat educativa i faciliti el seu desenvolupament i la seva organització. 

 

1.1.- Marc legal 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE. 
• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC. 
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
• Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i 

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, 
d’autonomia dels centres educatius. 

• Decret 181/2008, de 9 de setembre, de l’ordenació del segon cicle de 
l’educació infantil (DOGC núm 5216, de 16.09.2008) 

• Decret 142/2007, de 26 de juny, de l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària (DOGC núm 4915, de 29.06.2007) 

• Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del 
Departament d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els 
procediments a seguir en el cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, 
professorat o altra persona interessada que qüestionin la prestació del servei 
en un centre docent públic del Departament d'Ensenyament. 

• Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a 
l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació 
especial per al curs 2011-2012. 
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1.2.- Principis bàsics 

Els objectius més destacats del NOF són: 

a- Dotar al Centre d'un marc de referència per a la seva organització i funcionament. 

b- Establir un context que faciliti les relacions i les decisions entre tots els membres 
de la comunitat educativa. 

c- Estructurar, definir i repartir les responsabilitats. 

d- Establir mecanismes de comunicació i d'informació. 

e- Desenvolupar els mitjans necessaris per facilitar la participació de tots els sectors 
de la comunitat escolar. 

f- Potenciar el nivell de convivència entre tots els membres que integren la comunitat 
educativa. 

 

1.3.- Àmbit d’aplicació 
L’aplicació del present NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat educativa de 
l’Escola “Mare de Déu del Roser” i serà d'obligat compliment per part de tots els 
col·lectius que la formen. 

El seu àmbit físic d’aplicació serà: l’edifici propi de l’escola i qualsevol lloc o edifici on 
s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o un grup. 

El Director del Centre, ajudat per l'Equip Directiu, la Comissió de Convivència i la 
col·laboració de tot el Claustre, serà l'encarregat de vetllar pel seu compliment. 

 

1.3.1.- Dades del Centre 
Denominació: 

Escola "Mare de Déu del Roser" 

Adreça: Av. d’Alforja, s/n 43390 - Riudecols 

Telèfon / FAX: 977 56 00 23 

Codi del centre: 43005561 

NIF:  Q9355239F 

Adreça correu electrònic: e3005561@xtec.cat 
 
 
Composició 

El nombre d'unitats es revisa cada curs en funció de la matrícula i de l'evolució 
demogràfica del municipi, dades que queden recollides i actualitzades en el Pla Anual 
de cada curs escolar. 
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1.3.2.- Organigrama 
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2.- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 

2.1.- Òrgans unipersonals de govern 

El/la Director/a, el/la Cap d’Estudis i el/la Secretari/ària constitueixen l’Equip Directiu. 
Són funcions de l’Equip Directiu: 

a. Elaborar la Programació General, el Projecte Educatiu, les Normes 
d’Organització i Funcionament i la Memòria Anual de Centre. 

b. Afavorir la participació de la comunitat educativa. 
c. Establir criteris per l’avaluació interna del Centre. 
d. Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

Les hores de destinació al càrrec s’especificaran en la Programació General de cada 
curs escolar. 

 

2.1.1.- El/la Director/a 
El/la Director/a és qui assumeix la direcció i responsabilitat general de l’activitat 
escolar del Centre i vetlla per la coordinació de la gestió i l’adequació al Projecte 
Educatiu i a la Programació General. 

Les competències del Director són les següents: 

a) Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el 
centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i 
les necessitats de la comunitat educativa. 

b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les  
competències atribuïdes al Claustre de Professors i al Consell Escolar. 

c) Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar 
plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 

d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre. 

f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels 
conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, 
en el compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències 
atribuïdes al Consell Escolar.  

g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes 
que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que 
afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn 
una formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 

h) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions  
externes i en l’avaluació del professorat. 

i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del 
Claustre de Professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de 
les seves competències. 
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j) Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com 
autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els 
pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això 
d’acord amb allò que estableixin les administracions educatives. 

k) Proposar a l’Administració educativa el nomenament i el cessament dels 
membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al Claustre de 
Professors i al Consell Escolar del centre. 

l) Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa. 

 

2.1.2.- El/la Cap d’Estudis 
Correspon al/a la Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de 
les activitats del Centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament 
del/de la Director/a. 

Les competències del/la Cap d’Estudis són les següents: 

a) Coordinar les activitats reglades, tant en el sí del propi Centre com amb el 
Centre públic que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria, al qual estigui 
adscrit. Coordinar les activitats 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 activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar del 
Centre i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. Coordinar les relacions amb 
els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament i especialment amb els 
Equips d’Assessorament Psicopedagògic. 

c) Presidir les reunions de la CAD. 

d) Substituir el/la Director/a en cas d’absència. 

e) Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular del Centre i vetllar 
per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, 
especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot 
procurant la col·laboració i participació de tots els mestres del Claustre en els 
grups de treball. 

f) Vetllar per a què 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 PCC. Coordinar la realització 
de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle. 

g) 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 Centre. 

h) Coordinar la programació de l’ acció tutorial desenvolupada en el Centre i fer-
ne el seguiment. 
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i) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i 
reciclatge del professorat que es desenvolupin en el Centre, quan s’escaigui. 

j) Aquelles altres que li siguin encomanades pel/per la Director/a o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

2.1.3.- El/la Secretari/ària 
Correspon al/a la secretari/ària dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i 
administrativa del Centre, sota el comandament del/de la Director/a i exercir per 
delegació seva, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al col·legi 
quan el/la Director/a ho determini. 

Les competències del/la Secretari/a són 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 Centre, atenent la seva 
programació general i el calendari escolar. 

c) Estendre les certificacions i documents oficials del Centre, amb el vist-i-plau 
del/de la Director/a. 

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/la Director/a. Elaborar el 
Projecte del Pressupost del Centre. 

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) Confeccionar 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/de la 
Director/a 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/per la Director/a del 
Centre o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 
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2.2.- Òrgans col·legiats de govern 

2.2.1.- El Consell Escolar 

El Consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar en el govern del Centre. 

 

2.2.1.1.- Composició 
Els components del Consell Escolar són: 

 Per designació directa 
• President/a: Director/a de l'escola. 
• Cap d’Estudis 
• Secretari/ària, amb veu i sense vot. 
• 1 representant de l’AMPA. 
• 1 representant de l’Ajuntament. 
 
 Escollits per votació 
• 4 representants de mestres. 
• 3 representants de pares. 

El nombre de representants dels mestres (4) i el nombre de representants dels pares 
(3 elegits + 1 designat per l’AMPA) no podrà ser inferior a un terç del total dels 
components del Consell. 

 

2.2.1.2.- Competències 
El Consell escolar del Centre tindrà les competències següents: 

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del 
títol V de la LOE (autonomia de centres). 

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

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

d) Participar en la selecció del/de la director/a del centre en els termes que 
estableix la LOE. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres 
membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, 
adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del director. 

e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció a allò que estableix la LOE i 
les disposicions que la despleguin. 



Escola Mare de Déu del Roser 
Riudecols 

Normes d’Organització i Funcionament  pàgina 12 

 

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la 
normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director 
corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la 
convivència del Centre, el Consell Escolar, a instàncies de pares o tutors, pot 
revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes. 

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del Centre, la 
igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els 
àmbits de la vida personal, familiar i social. 

h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i 
aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix 
l’article 122.3 de la LOE. 

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb 
les administracions locals, amb els altres centres, entitats i organismes. 

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el 
Centre. 

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració 
competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la 
gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat. 

l) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes 
d’organització i funcionament respectives. 

 

2.2.1.3.- Funcionament 

El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoqui el seu/la seva President/a o ho sol·liciti el seu/la seva 
President/a o almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà 
una reunió a l’inici i al final de curs. 

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel/per la 
Director/a als membres del Consell amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del 
cas d’urgència apreciada pel/per la President/a, la qual es farà constar a la 
convocatòria, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de 
debat, i en el seu cas d’aprovació. 

Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel/per la Director/a del Centre, i en 
cas d’absència d’aquest, pel/per la Cap d’Estudis. 

Correspon al/a la Director/a del Centre establir l’ordre del dia, tenint en compte les 
peticions de la resta de membres de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient 
antelació. El/la Director/a és qui determina la confecció definitiva. 

El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de la majoria absoluta 
dels seus components i també caldrà la presència del/de la  President/a i el/la 
Secretari/ària, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan 
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col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria 
una hora després de l’assenyalada per la primera. 

Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, 
procurarà: 

a. Facilitar el diàleg 
b. La recerca del consens 
c. El compliment de les lleis 
d. La regularitat de les deliberacions 
e. Moderar el debat 

Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. Si 
no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 
membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en què la normativa determina 
una altra majoria qualificada i els empats els dirimirà el vot de qualitat del/de la  
President/a. 

L’abstenció del professorat en les votacions no és permesa. 

Solament es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha 
establert, llevat que hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada 
la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria, abans d’iniciar la 
sessió. 

Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per 
tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els 
membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través 
dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el/la 
Secretari/ària amb el vist-i-plau del/de la Director/a, d’acords concrets que constin a 
l’acta. 

De cada reunió, el/la Secretari/ària del Centre, qui tindrà veu, però no vot, n’aixecarà 
Acta, la qual contindrà la indicació de les persones assistents, les que hi han 
intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de la reunió, els punts principals de les 
deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords. 

Els components d’un òrgan col·legiat podran fer constar en Acta el seu vot en contra 
d’un acord adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol 
responsabilitat que es pogués derivar de l’acord pres. 

Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, els 
components podran formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los 
constar a l’Acta de la sessió. 

Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, pel /per la 
Director/a del Centre. 

Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector mestres, aquesta 
serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou 
membre serà nomenat per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la 
vacant en el sector. Cas que no hi hagi cap persona en aquesta situació, la vacant no 
serà coberta fins a les properes eleccions. 
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2.2.1.4.- Comissions 

Al sí del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Econòmica 
i Comissió de Convivència. 

Aquestes comissions tenen les competències que estan recollides en aquest 
Document de Normes d’Organització i Funcionament i les que expressament li delega 
el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no són delegables. 

Qui convoca les comissions és el/la President/a del Consell Escolar. 

Tots el membres de les comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per 
aquest òrgan. 

Quan hi hagi eleccions en la composició del Consell Escolar es renovaran tots els 
membres de les comissions. 

 

2.2.1.4.1. Comissió Econòmica 

La Comissió Econòmica està integrada pel/per la Director/a, el/la secretari/ària, 
un/una mestre/a, un pare/mare i el/la representant de l’Ajuntament. 

Les competències de la Comissió Econòmica són: 

a. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els 
aspectes econòmics del Centre. 

b. Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos del 
Centre, que únicament pot aprovar el Consell Escolar. 

c. Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.  
 

2.2.1.4.2. Comissió de Convivència 

La Comissió de Convivència està integrada pel/per la Director/a, dos mestres i dos 
pares. 

Les competències de la Comissió de Convivència són: 

a. Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i 
deures dels alumnes. 

b. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les 
normes de convivència del Centre, en els supòsits e), f), g), i h) de l’apartat 
de “Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures 
correctores”. 

c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. 

d. Assessorar el/la Director/a en determinats casos sobre l’aplicació de mesures 
correctores i sancions. 

e. Les actes de la reunió de la Comissió de Convivència seran fetes pel membre 
més jove de la Comissió. 
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2.2.2.-- El Claustre de professors 
El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la 
planificació educativa del col·legi. 

 

2.2.2.1.- Composició 
El Claustre de professors està integrat per la totalitat dels/de les mestres que hi 
presten serveis i és presidit pel/per la Director/a. 

 

2.2.2.2.- Competències 
Són funcions del Claustre de professors/es: 

a) Formular a l’Equip Directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels 
projectes de centre i de la programació general anual. 

b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels 
projectes i de la programació general anual. 

c) Fixar criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels 
alumnes. 

d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i 
en la formació del professorat del centre. 

e) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la 
selecció del/de la director/a en els termes que estableix la LOE. 

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

g) Analitzar i valorar el funcionament general dels centre, l’evolució del 
rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què 
participi el centre. 

h) Emetre informes sobre les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i 
vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 

j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

k) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes 
d’organització i funcionament respectives. 
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2.2.2.3.- Funcionament 
Es procurarà una reunió setmanal del Claustre de Professors. Es realitzarà cada 
divendres amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el/la Director/a o ho 
sol·liciti un terç, al menys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al 
començament i al final de cada curs. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El Claustre és convocat i presidit pel/per la Director/a, i en cas d’absència pel/per la 
Cap d’Estudis. 

Qui presideix la reunió tindrà com a funció pròpia assegurar el funcionament de les 
lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol 
moment per causa justificada. 

Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat dels casos 
urgents, per escrit i amb l’Ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel/per la 
Director/a, tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels altres components 
formulades amb prou antelació. 

El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió serà de la majoria absoluta dels 
seus components i també caldrà la presència del/de la Director/a i el/la 
secretari/ària, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan 
col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà, en segona convocatòria, el 
següent dia lectiu a la mateixa hora. 

Les decisions en el sí del Claustre es prendran normalment per consens. Si no és 
possible arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb 
dret a vot, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria 
qualificada i dirimirà els empats, el vot de qualitat del Director 

No està admesa l'abstenció en les votacions. 

S’aixecarà acta de cada sessió del Claustre. 

La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es 
tractaran els temes de l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres presents i 
sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria abans 
d’iniciar la reunió. Es procurarà que la sessió no sobrepassi l’hora de durada i l’ordre 
del dia s’ajusti a aquest horari. 

 

2.2.2.4.- Comissions 
Les Comissions són òrgans auxiliars de la funció docent que porten a terme treballs 
concrets encaminats a donar agilitat, eficàcia al funcionament del Centre i afavorir la 
convivència entre els membres del Claustre. 

En el sí del Claustre es creen aquestes Comissions que es constituiran durant el mes 
de setembre i cada curs es revisarà la constitució de les mateixes. 

Tots els membres de la comissió tenen l’obligació de vetllar per la correcta execució 
de les seves responsabilitats i assistir a les reunions convocades. 
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2.2.2.4.1.- Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) té com a objectiu la planificació i el 
seguiment de les actuacions necessàries per atendre la diversitat de necessitats 
educatives de l’alumnat. 

Són membres de la comissió d’atenció a la diversitat: 

a. El/la Director/a o el/la Cap d’Estudis, que la presideixen 
b. El/la mestre/a d’educació especial 
c. Un/a mestre/a de cada cicle 
d. El professional de l’EAP que intervé en el centre 

Corresponen a la comissió d’atenció a la diversitat, les següents funcions: 

� Concretar els criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
� Organitzar, ajustar i fer el seguiment dels recursos de què es disposa i de les mesures 

adoptades. 
� Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials i específiques  i la proposta de plans individualitzats. 

 

2.2.2.4.2.- Altres comissions 

a. Comissió de decoració 
b. Comissió de Jornades de fi de curs 
c. Comissió de cursa solidària 
d. Comissió d’àpats i celebracions 
e. Comissió de regals i loteria 
f. Comissió de relacions amb l’AMPA 

 

2.3.- Òrgans de coordinació docent 

2.3.1.- Equips de Cicle 
En els equips de cicle s'hi integren tots els/les mestres que treballen  en aquell cicle,  
ja siguin tutors/es, especialistes i mestres de reforç. 
Els cicles es reuniran amb periodicitat setmanal el dia que es determini a 
començament de curs. 

 

2.3.1.1.- Composició 
 A l'escola funcionen quatre cicles: 

a) Educació Infantil (P3, P4 i P5) 
b) Cicle Inicial (1r i 2n de primària) 
c) Cicle Mitjà (3r i 4t de primària) 
d) Cicle Superior (5è i 6è de primària) 
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 2.3.1.2.- Funcions 

a) Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del 
cicle. 

b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del Centre i a 
llur programació general. 

c) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en 
comissions d'avaluació presidida pel/per la Cap d'Estudis. 

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

e) Revisar de forma periòdica i sistemàtica les programacions del cicle (unitats 
didàctiques i els eixos transversals). 

f) Desenvolupar els projectes de centre, proves d'avaluació interna i documents 
que determini l'Equip Directiu. 

g) 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. 

h) 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 educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge. 

i) Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 
recuperació, l'atenció individualitzada i els recursos esmerçats. 

j) Planificar les activitats conjuntes del cicle com: festes, sortides, tallers,... 

k) Analitzar les necessitats de formació dels mestres del cicle i plantejar 
propostes al/a la Cap d'Estudis i al Claustre de Professors. 

l) Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies dels alumnes 
(reunions generals de pares/mares d'alumnes). 

m) Totes aquelles que estiguin relacionades amb els processos organitzatius del 
cicle, així com les que, d'acord amb la funció general, l'equip directiu li vulgui 
encomanar. 

  

 2.3.2.- Equips d’Etapa 

2.3.2.1.-  Composició 
A l'escola funcionen dos equips d'etapa que es reuneixen amb una periodicitat 
setmanal: 

• Etapa d'Educació Infantil, que coincideix amb l'equip de cicle d'Educació 
Infantil. 

• Etapa de Primària, composada per tots els mestres de primària, tutors/es, 
especialistes i mestres de reforç. 
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2.3.2.2.- Funcions 

a) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació de l'etapa. 

b) Vetllar per una bona coordinació entre cicles per afavorir la línia pedagògica 
d'escola. 

c) Formular propostes per a l'elaboració de projectes de centre i de la 
programació anual de curs. 

d) Aportar propostes  per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del centre 

e) Desenvolupar els projectes de centre, proves d'avaluació interna i documents 
que determini l'Equip Directiu. 

f) Analitzar les necessitats de formació dels mestres i plantejar propostes al/a la 
Cap d'Estudis i al Claustre de Professors. 

g) Totes aquelles que estiguin relacionades amb els processos organitzatius de 
l'etapa, així com les que, d'acord amb la funció general, l'equip directiu li 
vulgui encomanar. 

  

2.3.3.- Coordinador/a d’Informàtica 
El/La Coordinador/a d’Informàtica vetlla per l’ús de l’aula d’informàtica i la coherència 
i continuïtat de les activitats que en ella s’hi realitzin al llarg de l’Educació Infantil i 
Primària. 

El/la nomena el/la Director/a, escoltat el/la Cap d’Estudis. El seu nomenament 
abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del/de la Director/a. 

Les competències del/de la coordinador/a d’informàtica són: 

a) Proposar a l’Equip Directiu, els criteris per a la utilització i l’optimització dels 
recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

b) Assessorar l’Equip Directiu, el professorat i el personal de l’Administració i 
serveis del Centre, en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del 
Departament d’Ensenyament. 

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 altres que el/la Director/a del Centre li encomani en relació amb els 
recursos informàtics i telemàtics i que li pugui atribuir el Departament 
d’Ensenyament. 
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2.3.4.- Coordinador/a d’Escola Verda 

El/la nomena el/la Director/a, escoltat el/la Cap d’Estudis. El seu nomenament 
abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del/de la Director/a. 

Les seves competències són: 

a) Elaborar, a començament de curs, la planificació de les activitats a dur a 
terme al llarg del curs escolar, així com una memòria en finalitzar aquest. 

b) Establir una coherència entre la gestió dels recursos materials i energètics, i 
residus del centre i l'educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la 
finalitat de generar hàbits, actituds i valors respectuosos amb el medi 
ambient. 

c) Coordinar totes les activitats mediambientals que es duen a terme al centre. 
d) Assessorar l'equip directiu i el claustre de professorat en tots els temes 

relatius a l'ambientalització del Centre.  
e) Impulsar i coordinar el tractament de l'educació ambiental en els diferents 

cicles.  
f) Impulsar la creació del pla d’acció per a cada curs escolar i fer-ne el 

seguiment . 
g) Ser la persona encarregada de les relacions i comunicacions dintre la xarxa 

d’escoles verdes. 
h) Aquelles altres que el/la Director/a del Centre li encomani o que li pugui 

atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 

2.3.5.- Coordinador/a de Riscos laborals 
El/la nomena el/la Director/a, escoltat el/la Cap d’Estudis. El seu nomenament 
abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del/de la Director/a. 

Les competències del/de la coordinador/a de Riscos Laborals són: 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 
fomentar l’interés i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció 
preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del Pla d’Emergència i 
també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres 
d’evacuació.  

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb 
el Pla d’Emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la 
funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el Pla d’Emergència per assegurar-ne l’adequació a les 
persones, els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Emplenar i trametre als Serveis Territorials el model "Full de notificació 

d'accident o incident laboral". 
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h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

i) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 

j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

k) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el 
currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

l) Aquelles altres que el/la Director/a del Centre li encomani o que li pugui 
atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 

3.- Recursos humans 

3.1.- Professorat 

3.1.1.- Drets dels mestres 
• Dret a ser respectat de paraula i obra per tota la comunitat educativa.  

• A desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i 
d’ensenyament tenint com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el Projecte 
Educatiu de Centre i el present Document. 

• Dret al respecte per les seves  conviccions religioses, morals, ideològiques, a 
la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences 
o conviccions.  

• A participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola. 

• A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels 
pares i mares per a la formació dels alumnes. 

• A convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o 
col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests. 

• Al treball en condicions dignes. 

• A ser informat de la gestió del centre en el marc del Claustre de Professors. 

• A assistir a totes les reunions del Claustre de Professors amb veu i vot. 

• A assistir a totes les reunions de Cicle, d’Etapa i altres que li corresponguin 
amb veu i vot. 

• A ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonals i col·legiats del 
centre, d’acord amb la normativa vigent. 

• Dret a la formació permanent i gratuïta. 

• Dret a la llibertat d'expressió. 

• Dret a la llibertat de sindicació. 

• Dret a exposar les seves preferències en la tria de nivell, curs o grup, tenint 
en compte l'adscripció i l'especialitat. Serà el/la director/a qui, escoltat el 
claustre, determinarà  el lloc de treball. 
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• Dret a gaudir dels permisos i llicències que li atorga la Llei. 

• Dret a la informació sobre tot allò referent a l'activitat docent. 

• Dret a la reserva d'informació relativa  a les circumstàncies personals i 
familiars de tots els membres de la comunitat educativa, sens perjudici de 
satisfer les necessitats d'informació de l'Administració educativa i els seus 
serveis, de conformitat amb la Llei. 

• Dret  a la informació sobre el marc legal de les seves funcions. 

• Dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 
higiene adequades. 

• A la lliure reunió, tant per a tractar assumptes laborals com pedagògics, 
després d’haver-ho comunicat al/a la Director/a. 

• A altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva 
condició de mestre/a de l’Escola Pública. 

 

3.1.2.- Deures dels mestres 

• Comunicar a la direcció qualsevol sospita de circumstància que pugui implicar 
maltractaments per a l'alumne o qualsevol altre incompliment de les lleis de 
protecció del menor. 

• Comunicar a la direcció la detecció de  deficiències d’infraestructura de l'aula, 
del mobiliari i de neteja. 

• Comunicar  a la direcció les manifestacions contràries a la convivència de 
qualsevol membre de la comunitat educativa. 

• Els/les mestres tindran l'horari setmanal que determini el Departament 
d'Ensenyament. 

• En cada curs escolar els/les mestres compliran les condicions horàries 
concedides pels Serveis Territorials d’Ensenyament. 

• Els mestres estan obligats a complir l'horari i el calendari d'activitats establerts 
en la programació general del centre. El control de puntualitat en l’entrada al 
centre dels mestres anirà a càrrec de la persona que fa l’acollida matinal (en 
arribar, li anirem a dir “bon dia”. 

• Assistir als claustres i a les reunions extraordinàries, no previstes en la 
programació general, que siguin degudament convocades per la direcció.  

• Assistir amb puntualitat a les classes i reunions. 

• Establir una cordial relació amb els alumnes, tot facilitant un clima de 
col·laboració. 

• Mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament dels 
alumnes. 

• Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament. 
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• Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats 
aprovades a la Programació General de Centre. 

• Totes les sortides curriculars, pròpies del Centre,  seran comunicades a la 
direcció, per escrit, segons model del centre. 

• Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la seva 
família el resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert. 

• Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes 

• Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i en l’horari 
establert per a aquestes entrevistes i mantenir amb ells un clima de 
col·laboració per a l’educació dels seus fills. 

• Autoavaluar periòdicament la seva activitat com a docent. 

• Fer les substitucions pertinents. 

• Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu Projecte 
Educatiu. 

• Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents i les 
comissions que es determinin a començament de curs. 

• Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les normes establertes 
en cada cas. 

• En cas d’absència  comunicarà, el més aviat possible a la direcció, el motiu 
d'aquesta. Si és en cas de malaltia haurà de fer arribar, urgentment, la 
butlleta de la baixa mèdica, que juntament amb l'informe de la direcció es 
trametrà als Serveis Territorials. Durant el període de baixa no podrà exercir 
les seves funcions. 

• En cas de previsió d'una falta justificada d'assistència al centre, sol·licitarà el 
permís a la direcció, per escrit, segons model del centre.   

• No treballar en període d'incubació de malaltia infecto-contagiosa. 

• Respectar  l’exercici dels drets i llibertats dels membres de la comunitat 
educativa. 

• Complir les funcions que li siguin encarregades per  l'equip directiu del centre i 
per l'Administració Educativa, sens perjudici d’allò que disposa el present 
Document i la legislació vigent. 

• Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, actuant en 
conseqüència quan aquestes es detectin. 

• Cada mestre tutor portarà el control de l'assistència diària dels seus alumnes. 
En cas d'absentisme escolar caldrà comunicar-ho a la direcció i aquesta als 
Serveis Socials de l'Ajuntament i a Inspecció. 

• Comunicar a la direcció les baixes per malaltia contagiosa dels alumnes. 

• No  podran absentar-se del centre, sense el permís de la direcció. 
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• Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit, i 
s'hauran de comunicar amb antelació a la direcció. Així mateix es vetllarà 
perquè les baixes, siguin trameses amb la màxima urgència als Serveis 
Territorials. 

• Impartir un ensenyament que exclogui tota manipulació ideològica o 
propagandística dels alumnes, sens perjudici  del dret a la llibertat d'expressió. 

• No complir les funcions que li siguin encarregades quan aquestes puguin 
atemptar contra un principi o llei fonamental. 

• Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l’Escola 
Pública, segons la normativa i la legislació vigent 

 

3.1.3.- El mestre tutor 

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

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

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) Tenir cura, juntament amb el/la Cap d’Estudis quan correspongui, de vetllar 
per l'elaboració dels documents acreditatius  dels resultats de l'avaluació i de 
la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes, 
mitjançant els models que té l'escola. 

e) Dur a terme la informació i orientació  acadèmica dels alumnes. 

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies dels alumnes o 
representants legals, per informar-los del seu procés d'aprenentatge. És 
preceptiva una entrevista personal amb la família, durant el segon trimestre. 
Les famílies dels alumnes de nou ingrés al centre, tindran, també, una 
entrevista inicial a començament de curs. 

g) Destinar una hora setmanal de visita dedicada a  l'atenció de les famílies. 

h) Tenir cura, juntament amb l'Equip Directiu, quan correspongui, d'adoptar les 
mesures  preventives necessàries, per tal de garantir els drets dels alumnes i 
impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència del centre. 

i) Portar el control de l'assistència diària dels seus alumnes. En cas d’absentisme 
escolar caldrà comunicar-ho a la direcció i aquesta als Serveis Socials de 
l'Ajuntament i a Inspecció. 
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j) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les  
activitats de l’escola. 

k)  Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament 
d’Ensenyament 

3.1.4.- El mestre no tutor 
El Centre pot tenir assignats altres mestres que no siguin tutors de cap grup. Les 
seves funcions són: 
 

a) Formar part del Claustre en igualtat de condicions que la resta de mestres de 
l’escola. 

b) Impartir les àrees, fer els desdoblaments, suports o atencions individualitzades 
que li siguin encomanades per la direcció. 

c) Informar el mestre tutor del progrés dels alumnes en les àrees que en faci la 
docència i de totes aquelles altres incidències que es produeixin en el grup de 
la seva atenció. 

 

3.1.5.- Altre professorat 
Són l’especialista de religió catòlica i l’assessor de plàstica. 

a) El mestre de religió catòlica, designat pel Departament d’Ensenyament i que sí 
pertany al claustre de l'escola, té les funcions que li atorga l'Ordinari Diocesà 
de l'Església Catòlica, sense perjudici d’allò que disposi el present Document, i 
aquelles que el/la Director li encomani en funció de la seva especialitat. 

b) L’assessor de plàstica  té les funcions que l'equip directiu li encomani en 
relació a l'ensenyament de la plàstica, sense perjudici d’allò que disposi el 
present Document i aquelles que el/la Director/a li encomani en funció de la 
seva especialitat. En l'exercici de la docència, haurà de ser present, dins de 
l’aula, un/una mestre/a del Departament d’Ensenyament membre del Claustre 
de l’escola. 

 

3.2.- Alumnat 

3.2.1.- Matriculació 

Se seguiran els tràmits de la normativa que cada curs escolar determina el 
Departament d'Ensenyament. 

Davant de situacions conflictives, en les quals es produeixi una sol·licitud de canvi de 
centre, no consensuat entre ambdós progenitors, se seguiran les següents línies 
generals d’actuació: 

• Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen a qui tingui 
atribuïda la pàtria potestat. En cas de desacord s’estarà a allò que determini el 
jutge, complint-se de forma estricta les sentències judicials de separació i 
divorci. 
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• Mentre l’autoritat judicial no decideixi, en els supòsits de guarda i custòdia 
atribuïda a un dels progenitors: 

o Si aquesta petició es produeix per canvi d’empadronament del 
progenitor que té la guarda i custòdia atribuïda, atès que l’alumne ha 
d’estar escolaritza’t en la localitat en la qual té la seva residència i on 
estigui empadronat, es concedeix aquest canvi. 

o Si aquesta petició no va acompanyada d’un canvi d’empadronament a 
una altra localitat o municipi, sinó només un canvi de centre en la 
mateixa localitat i hi consta l’oposició de l’altre progenitor, l’alumne 
s’haurà de mantenir escolaritzat en el mateix centre en el qual estava 
escolaritzat el curs anterior. 

• En els supòsits de guarda i custòdia compartida en la qual es produeix una o 
dues peticions de canvi d’escolarització en centres diferents, ja sigui en la 
mateixa localitat o en localitats diferents, s’ha d’estar a allò que preveu la 
instrucció de la fiscalia 1/2009, de 26 de gener de 2009 i, per tant, s’ha de 
mantenir l’escolarització de l’alumne en el centre escolar en el qual estava 
matriculat, fins que l’òrgan judicial dicti una resolució sobre aquesta qüestió. 

 

3.2.2.- Drets i deures dels alumnes 

En aplicació allò que disposa el Decret  279/2006 , de 4 de juliol, sobre drets i deures 
de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que 
aquelles que es derivin de la seva edat i de les etapes o els nivells dels 
ensenyaments que cursin. 

L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i 
respecte dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. 

La Comissió de Convivència del Consell Escolar és l’encarregada de vetllar pel 
compliment dels drets i deures dels alumnes, així com vetllar per la bona convivència 
entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

 

3.2.2.1.- Drets dels alumnes 
Tots els nens i  nenes, en edat escolar, tenen dret a l’educació i ser admesos al 
centre. Segons s’estableix en la Llei  orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a 
l’educació, i en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del 
sistema educatiu. 

1.- Dret a la formació. 

1.1   L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el 
desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis 
ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. 
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1.2  Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de 
comprendre: 

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en 
l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics 
de convivència. 

b)  El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la 
llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes 
i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del 
patrimoni cultural. 

c)  L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits 
socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, 
històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. 

d)  L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de 
relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 

e)  La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.  

f)  La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions 
o, en el cas de l’alumnat menor d’edat, les dels seus pares, mares o 
persones en qui recau l’exercici de la tutela, dins el marc legalment 
establert. 

g)  La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i 
cultural. 

h)  La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat 
entre els pobles. 

i)  L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament 
de les capacitats físiques. 

1.3  Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

1.4  L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en 
consideració, entre altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els 
interessos de l’alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la 
seva personalitat. 

2.- Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

2.1   L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i 
rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i 
procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de 
l’ensenyament. 

2.2   L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar 
aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què 
s’avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de 
cada curs. 
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2.3   L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final 
d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert. Aquestes 
reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

a)  La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en 
relació amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a 
avaluació o amb el nivell previst a la programació per l’òrgan didàctic 
corresponent. 

b)  La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 

3.- Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

3.1   L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 
ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat 
en relació amb aquelles creences i conviccions. 

3.2   L’alumnat, i els seus pares, si l’alumne o l’alumna és menor d’edat, te dret 
a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el 
seu cas, el caràcter propi del centre. 

3.3   L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les 
persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

4.- Dret a la integritat i la dignitat personal. 

4.1  Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva 
dignitat personal.  

4.2  A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

4.3  A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 
higiene adequades. 

4.4  A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 
companys. 

4.5  Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella 
informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i 
familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de 
l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb 
l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent 
totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a 
l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis 
de protecció del menor. 

5.- Dret a la llibertat d’expressió. 

L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb 
llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 
respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 
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6.- Dret a la igualtat d’oportunitats. 

6.1   L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles 
mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la 
finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat 
d’oportunitats real. 

6.2   L’administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l’establiment 
d’una política d’ajuts adequada i de polítiques educatives d’inclusió 
escolar. 

7.- Dret a la protecció social. 

7.1   L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, 
malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, 
l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació, 
material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia 
no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

7.2   L’administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal que 
l’alumnat que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia 
prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els 
estudis que estigui cursant. L’alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a 
rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu 
rendiment escolar. 

8.- Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

8.1   Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres educatius que 
suposin una transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen en 
aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de 
denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és 
menor d’edat, davant del director o de la directora del centre. 

8.2   Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, 
al Consell Escolar, el director o la directora adoptarà les mesures 
adequades d’acord amb la normativa vigent. 

8.3   Les denúncies també poden ser presentades davant els Serveis Territorials 
del Departament d'Ensenyament. Les corresponents resolucions poden ser 
objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu 
aplicables. 
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3.2.2.2.- Deures dels alumnes 

1.- Deure de respecte als altres. 

L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de 
la comunitat escolar. 

2.- Deure d’estudi. 

2.1   L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament 
de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que 
s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i 
acadèmica. 

2.2   Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la 
programació general del centre i respectar els horaris establerts. 

 Quan en l’alumnat de l’ensenyament obligatori es produeixi un cas 
d’absentisme escolar, el centre es posarà en contacte amb els seus 
pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los 
les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels 
seus fills. 

 Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament 
absentista, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als 
serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació n’haurà de quedar 
còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció. 

 A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut 
solució efectiva a l’absentisme després de la comunicació als serveis 
socials del municipi, la direcció del centre n’informarà a la direcció dels 
Serveis Territorials. 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les 
seves funcions docents. 

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus 
companys i companyes en les activitats formatives. 

3.- Deure de respectar les normes de convivència. 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de 
l'alumnat implica les obligacions següents: 

3.1  Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

3.2  No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de 
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 
social. 

3.3  Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la 
legislació vigent. 
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3.4  Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica 
com a part integrant de l’activitat escolar. 

3.5  Complir les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

3.6  Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del 
personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri 
que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixin 
les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la legislació vigent. 

3.7  Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la 
comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de 
l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el 
Centre. 

3.8  Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 
l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

 

3.2.3.- Mediació escolar 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció 
d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les 
parts a obtenir, per elles mateixes, un acord satisfactori. 

La mediació escolar es basa en els principis de la voluntarietat, la imparcialitat, la 
confidencialitat i el caràcter personalíssim (no es poden valer de representants o 
intermediaris). 

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

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

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne/a, per tal 
d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del 
centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la 
convivència. 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha 
de disposar de la confirmació expressa dels seus pares, en un escrit dirigit al/a la 
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Director/a on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què 
s’arribi. 

En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen els 
terminis de prescripció previstos, i no es poden adoptar les mesures provisionals 
recollides a l’article 44 del Decret 279/2006 de Drets i Deures, o bé se suspèn 
provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat. 

El desenvolupament i la finalització es farà d’acord amb els articles 27 i 28 del Decret 
279/2006 de Drets i Deures. 

 

3.2.4.- Règim disciplinari 
D’acord amb el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i 
regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, 
s’estableixen els següents punts: 

Principis generals 

1.- Respecte a l’educació, la integritat física i la dignitat personal. 

1.1. L’alumnat no pot ser privat de l’exercici del seu dret a l’educació. 

1.2. En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la 
integritat física i la dignitat personal de l’alumnat. 

2.- Aplicació de mesures correctores i de sancions. 

Es poden corregir i sancionar, d’acord amb el que disposa aquest punt, els actes 
contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument 
perjudicials per a la convivència, tipificades com a falta, realitzades per l’alumnat dins 
del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars 
i en els serveis de menjador i transport escolar. Igualment, poden corregir-se i 
sancionar-se les actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del 
recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i 
afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions que preveu 
aquest reglament ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves 
circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva 
conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

3.- Gradació de les mesures correctores i de les sancions. 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s’han de tenir en 
compte les següents circumstàncies: 

3.1 Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat:  

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 
convivència en el centre. 
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c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 

d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d’intencionalitat. 

3.2 S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l’actuació de l’alumnat:  

a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de 
la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per 
qualsevol altra circumstància personal o social. 

b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat 
inferior o als incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores 

1.- Conductes contràries a les normes de convivència. 

1.1 S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre 
les següents: 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat escolar. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 
del centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 
comunitat escolar. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o 
del material d’aquest o del de la comunitat escolar. 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 
escolar, que no constitueixi falta. 

2.- Mesures correctores. 

2.1 Les mesures correctores que els Document de Normes d’Organització i 
Funcionament podet preveure són les següents: 

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del Director o la Directora del Centre. 

c) Privació del temps d’esbarjo. 

d) Amonestació escrita.  

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no 
lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o 
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bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes 
tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries 
del centre per un període màxim d’un mes. 

g) Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de 
quinze dies. 

h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o 
l’alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li 
encomanin.  

2.2 La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de 
l’apartat anterior s’han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les 
alumnes. 

3.- Competència per aplicar mesures correctores. 

L’aplicació de les mesures correctores detallades en el punt anterior correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el 
supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) del punt 
anterior. 

b) La persona tutora, el Director o la Directora del Centre, escoltat l’alumnat, en 
el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) del punt anterior. 

c) El Director o la Directora del Centre, el tutor del curs i la comissió de 
convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) del punt anterior. 

4.- Constància escrita. 

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, 
amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c), amb explicació de la 
conducta de l’alumne o de l’alumna que l’ha motivada. 

5.- Prescripció. 

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de 
convivència prescriuen pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la 
seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de 
la seva imposició. 

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a 
falta, i sancions 

1.- Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts en 
aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència 
en el centre: 

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 
comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració. 
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b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 
particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o 
xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves 
característiques personals, socials o educatives. 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 
sostracció de documents i material acadèmic. 

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres 
de la comunitat educativa. 

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 
activitats del centre. 

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 
convivència en el centre. 

2.- Sancions. 

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes en el 
punt anterior són les següents: 

a) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no 
lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització 
d’aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes. 

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o 
complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al 
que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

c) Canvi de grup o classe de l’alumne. 

d) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un 
període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti 
la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que 
l’alumne o l’alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El 
tutor o tutora ha de lliurar a l’alumne o a l’alumna un pla de treball de les 
activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control 
durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a 
l’avaluació contínua. 

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 
que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha comès la 
falta. 
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3.- Responsabilitat penal. 

3.1 La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis 
Territorials del Departament d'Ensenyament i Universitats qualsevol fet que pugui 
ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per 
a la continuació de la instrucció de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació 
de la sanció que correspongui. 

3.2 Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels 
menors, s’hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva 
presumpta participació en danys a les instal·lacions o al material del centre 
docent o per la sostracció d’aquest material, i el menor o la menor hagi 
manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de 
mediació penal juvenil, el director o la directora del centre o la persona membre 
del consell escolar que es designi, ha d’assistir en representació del centre a la 
convocatòria feta per l’equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta 
de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la. 

4.- Inici de l’expedient. 

4.1 Les conductes que s’enumeren en el punt 1 d’aquest apartat només podran ser 
objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient. 

4.2 Correspon al Director o a la Directora del Centre incoar, per pròpia iniciativa o a 
proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a 
l’alumnat.  

4.3 L'inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol 
cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.  

4.4 La tramitació de l’expedient seguirà els passos especificats en el DECRET 
279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 

3.2.5.- Criteris d’actuació en supòsits singulars 

En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes 
menors d’edat, s’estableixen, d’acord amb la normativa vigent, les següents normes 
d’actuació:  

• El centre, com a regla general, no adoptarà cap posicionament en les 
relacions privades entre els pares i complirà sempre les resolucions i 
requeriments judicials. 

• No es lliurarà cap informe dels alumnes a petició d’un advocat, sense l’oportú 
requeriment judicial. 

En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin en les dependències del 
centre per tal d’endur-se algun alumne/a, es tindran en compte els següents criteris 
d’actuació: 
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• Hauran d’acreditar-se com a policia. 

• Hauran d’exhibir el requeriment judicial o de la fiscalia que ordena l’actuació. 

• El centre avisarà els pares o tutors legals per tal que acompanyin el fill/a. Si 
no és possible comptar amb els pares o tutors, l’acompanyarà el/la director/a 
del centre. 

Així mateix, si demanen identificació o dades d’algun alumne, hauran d’acreditar-se 
com a policia i hauran d’exhibir el requeriment judicial o de la fiscalia. 

 

3.3.- Pares, mares o tutors legals 

3.3.1.- L’AMPA 

3.3.1.1.- Composició 
Podran ser membres de l'AMPA els pares, mares o tutors dels alumnes que estiguin 
matriculats al centre. Els òrgans de govern de l'Associació són l'Assemblea General i 
la Junta Directiva. 

L'Assemblea General és l'òrgan suprem i està constituïda per tots els socis. La Junta 
directiva és l'òrgan executiu de les disposicions emanades de l'Assemblea. La 
componen nou persones amb els càrrecs de President/a, Sots president/a, 
Secretari/ària, Tresorer/a i Vocals. 

 

3.3.1.2.- Objectius i funcions 
1. Donar suport i assistència als membres de l'Associació, i en general als pares, 

mares i tutors legals, als professors i alumnes del centre i als seus òrgans de 
govern i de participació, en tot allò que es refereix a l'educació dels seus fills i, 
en conjunt, de tots els alumnes matriculats al centre. 

2. Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes al 
Consell Escolar i d'altres òrgans que es puguin crear en el seu sí. 

3. Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del 
Centre segons preveu la normativa. 

4. Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i 
laboral de l’entorn. 

5. 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. 

6. Promoure la participació dels alumnes del Centre en activitats culturals, 
esportives i recreatives que complementin la programació curricular. 

7. Promoure les activitats de formació de pares i mares tant des del vessant 
cultural com de l'específic de responsabilització en l’educació familiar.  
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3.3.2.- Drets dels pares, mares o tutors legals 

1. Tots els pares tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que 
aquelles que es derivin de l'edat dels seus fills i filles i dels ensenyaments que 
cursin. 

2. L’exercici dels seus drets implicarà el deure correlatiu de coneixement i respecte 
dels drets de tota la comunitat educativa. 

3. Dret a ser informats sobre el desenvolupament curricular dels seus fills. 

4. Dret a sol·licitar aclariments, per part del tutor, respecte a les qualificacions  i 
valoracions d'activitats acadèmiques. Caldrà demanar entrevista amb el tutor 
amb la suficient antelació. Els tutors reserven una hora setmanal per atenció a 
les famílies. 

5. Dret a reclamar contra les decisions, qualificacions i valoracions, que com a 
resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un cicle o curs d'acord amb el 
procediment establert. Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en 
alguna de les causes següents: 

a) La inadequació del procés d'avaluació o d'algun dels seus elements en relació 
amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa avaluació i amb el 
nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

6. Dret  a ser escoltats  els seus suggeriments, aclariments o reclamacions, pels 
tutors, per la direcció, o els seus representants al consell escolar. 

7. Dret a ser informats de les decisions que els afectin pels òrgans corresponents. 

8. Dret a celebrar reunions en els locals del centre, sempre i quan no obstaculitzin el 
desenvolupament normal de les activitats docents i amb coneixement de la 
direcció. 

El punt 6 d’aquest Document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre, 
especifica les actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que 
qüestionin l’exercici professional de personal del Centre. 

 

3.3.3.- Deures dels pares, mares o tutors legals 

1. Respectar i fer respectar aquest Document. 

2. Cooperar amb el Centre en tot allò que estigui relacionat amb l'educació del seus 
fills i les seves filles. 

3. Acudir al Centre quan així li sigui requerit. 

4. Vetllar per l’assistència i puntualitat del seus fills i les seves filles. 

5. Complir i respectar les decisions que adoptin els seus representants en els òrgans 
col·legiats. 

6. Comunicar al/a la tutor/a o a la direcció del centre, en darrer terme, qualsevol 
dubte, problemàtica o necessitat d'aclariment d'aspectes relacionats amb 
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l'educació dels seus fills/es. 

7. Comunicar al/a la tutor/a qualsevol malaltia infecto-contagiosa que pateixi el seu 
fill/a. 

8. Vetllar, supervisar,... totes aquelles comunicacions que portin els seus fills/es 
procedents del Centre (circulars, notes, agenda personal, dossiers de treball, 
avaluacions,...) 

 
3.4.- Carta de compromís educatiu i altres documents 

La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el 
centre s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de 
ser els necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les 
famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i 
responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 

Els compromisos expressats en la carta s'entenen en el marc del respecte als drets i 
les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família 
al caràcter propi del centre. 

Els compromisos es refereixen al seguiment de l'evolució dels i de les alumnes, a 
l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions 
ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius 
establerts a les lleis, a l'adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a 
la comunicació entre el Centre i la família. 

Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel Centre, en el 
marc de les orientacions del Departament d'Ensenyament, amb la participació de la 
comunitat escolar, i són aprovats pel Consell Escolar. 

La carta de compromís educatiu és signada per la Direcció del Centre públic i pel 
pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne/a. 

De la carta signada n'ha de quedar constància documental al centre i a la família. 

En el nostre Centre, les famílies signen els següents documents: 

a) Quan s’incorporen de nou: 
• Conformitat amb les Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
• Conformitat amb el Pla de Funcionament del Menjador 
• Compromís per l’ús de les fotos que es lliuren 

b) A l’inici de cada curs escolar: 
• Autorització per a sortir del Centre 
• Carta de Compromís Educatiu 
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4.- Recursos materials 

4.1.- Mobiliari i material didàctic 
El mobiliari i el material escolar no fungible del Centre es relaciona de manera 
detallada a l'inventari general on hi consta: el tipus, el nombre d'unitats, la 
procedència i data , l'estat de conservació i el lloc on es troba. 

Hi ha un inventari pel: 

• mobiliari i material didàctic de cada aula 
• material informàtic 
• material de l’aula de ciències 
• material de música 
• material de llengües estrangeres 
• material d’Educació Especial 
• material d’Educació Física i Psicomotricitat 
• equipaments audiovisuals, aparells, ... 

Cada tutor/a, especialista o coordinador/a s'encarregarà a inici de curs de revisar i 
actualitzar l'inventari de la seva aula o especialitat. L'equip directiu farà el mateix 
amb el material general que no correspongui a cap aula o coordinació i amb el 
d'oficina. 

Es vetllarà pel bon ús del material didàctic inventariable així com per adquirir, dins la 
mesura del possible, nous materials i equipaments. 

El material i el mobiliari s'adquirirà segons la disponibilitat del centre. 

El material fungible estarà guardat en un espai concret. 

Es designarà un espai per guardar el material de les diferents especialitats. 

 

4.2.- Projecte de reutilització de llibres 
L’escola està duent a terme un Projecte de reutilització de llibres de text que abarca 
els cursos de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Aquest projecte ha estat aprovat i subvencionat pel Departament d’Ensenyament. 

La participació en el projecte és voluntària per a les famílies i suposa l’acceptació del 
mateix, una aportació econòmica inicial equivalent a l’import dels llibres d’un curs 
escolar i una quota de manteniment anual que cada any s’anirà revisant. Per 
contrapartida, els/les fills/es de les famílies integrants del Projecte, disposaran de la 
totalitat dels llibres de text dels cursos en què s’apliqui, sense cap altre cost. 

Per a dur-lo a terme s’ha creat una comissió de llibres formada pel/per la director/a, 
un/a mestre/a, i pares o mares col·laboradors. Entre altres coses s’encarrega de 
recollir, revisar i fer el manteniment dels llibres del Projecte, determinar quins llibres 
cal comprar, portar la comptabilitat, distribuir els llibres entre l’alumnat i solucionar 
possibles problemes. 

Aquest Projecte comporta per a les famílies un estalvi econòmic aproximat del 70% 
del valor dels llibres dels quatre cursos (de 3r fins a 6è). 
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4.3.- Distribució i ús dels espais del Centre 
D'acord amb la Programació General Anual del Centre feta cada començament de 
curs per l'Equip Directiu amb l'acord del Claustre, el/la Director/a assignarà una aula 
a cada tutor/a. Així mateix definirà quins són els espais comuns del centre i l'ús que 
se'n farà. 

L’AMPA podrà realitzar en el Centre les seves activitats i programes de formació, de 
la manera que estigui establerta a la normativa vigent.  

La utilització del Centre en activitats no integrades a la vida escolar requerirà la 
comunicació prèvia a la direcció. 

L'Ajuntament, dirigirà i atorgarà les peticions d'utilització del recinte escolar fora de 
l'horari lectiu per a totes les activitats extraescolars que es considerin convenients i 
ho comunicarà a la Direcció del Centre. 

L'Ajuntament, és responsable de tenir cura de l'ús social de l'edifici i les instal·lacions 
fora de l'horari escolar i durant el període de vacances escolars, d'acord amb la 
normativa que estableixin, la qual haurà de garantir també, en tot cas, el 
desenvolupament de les activitats incloses en la Programació General Anual del 
Centre que es realitzin fora de l'horari escolar. 

En tot cas, l'Ajuntament haurà d'adoptar les mesures oportunes en matèria de 
vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions, de tal manera que 
aquestes dependències quedin en perfecte estat per al seu ús posterior per l'alumnat 
en les seves activitats ordinàries.  

El Consell Escolar, davant la comunicació per part de l'Ajuntament de la utilització del 
Centre per a fins socials del poble, podrà reservar-se el dret d'expressar el seu acord 
o desacord en funció de l'ús i finalitat que se'n pretengui fer. 

En qualsevol cas, cal sempre garantir el normal desenvolupament de les activitats de 
l’escola. 

 

4.4.- Ús dels espais municipals 
A partir de la Programació General Anual del Centre, elaborada cada inici de curs, es 
comunicarà a l'Ajuntament la previsió de les necessitats d'ús dels espais i locals 
municipals a llarg de l'any escolar i se sol·licitarà el seu permís.  

La direcció es responsabilitza de garantir el perfecte ús d'aquestes instal·lacions.  

L'Ajuntament vetllarà per la seva neteja i manteniment.  

 

4.5.- Ajuntament - Infraestructures 
L'Ajuntament vetllarà perquè la infraestructura de l'escola estigui en unes condicions 
adients pel bon funcionament del centre.  
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5.- Recursos funcionals 

5.1.- Comunicació amb les famílies 
El traspàs d’informació es concreta amb les reunions amb les famílies i el lliurament 
dels informes. 

− En la reunió amb les famílies de nou ingrés, se’ls lliura un tríptic i la següent 
documentació, de la qual n’han de signar la conformitat: 

o Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
o Pla de Funcionament del Menjador 
o Compromís d’ús de fotografies 

La conformitat signada restarà en el centre durant tota l’escolarització de 
l’infant. 

− Cada començament de curs es fa una assemblea amb tots els pares i mares 
del Centre per tal d’explicar els aspectes generals de funcionament del Centre 
i se’ls lliura la següent documentació: 

o Calendari escolar 
o Resum de la normativa del centre 
o Full de sol·licitud d’administració de medicaments 
o Carta de compromís educatiu 
o Autorització per sortir del centre 

Els dos últims els han de retornar signats. 

− A continuació es fan les reunions de tutories per tal d’explicar els aspectes 
més concrets de funcionament de l’aula. 

− A començament de l’escolarització (P-3 o quan s’incorporin alumnes nous al 
centre), es farà una entrevista amb els pares a fi de recollir informació i 
determinar les necessitats de l’alumne/a, així com determinar a quin nivell se 
l’ha d’adscriure. 

− A partir de 3r d'Educació Primària també es farà servir l'agenda com a vehicle 
de comunicació del professorat amb els pares i mares i a l'inrevés, i per a què 
els alumnes aprenguin a organitzar-se la feina. Cal que els pares la mirin 
periòdicament. 

− Cada final de mes (els mesos que no es lliurin informes), els tutors anotaran a 
l’agenda els trets més significatius del treball i actitud de l’infant durant aquest 
període, tant dels aspectes positius com negatius, per tal que els pares 
n’estiguin assabentats. 

− Durant el segon trimestre es realitzarà, de manera preceptiva i sistemàtica, 
una entrevista personal amb els pares o tutors de cada alumne/a. 

− Sempre que els pares ho creguin convenient, poden demanar una entrevista 
amb el/la tutor/a de llurs fills/es per parlar d’aspectes relacionats amb la seva 
educació, el rendiment, el treball a l’aula i altres aspectes que es creguin 
oportuns.  
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− Els alumnes d'Educació Infantil rebran, el primer i tercer  trimestre de cada 
curs un informe del seu procés evolutiu. A Educació Primària hi haurà un 
informe per trimestre. 

 

5.2.- Normes internes de funcionament 

5.2.1.- Normes referides a roba 
Tots els alumnes han de tenir dues bates: una servirà exclusivament per les activitats 
de plàstica, de manera que no cal que sigui nova, i l'altra per a la resta de les 
matèries excepte educació física. 

La bata d’aula serà, preferentment,  d’uniforme, ratllada de color blau, verd o 
vermell. 

Excepte a les sessions d’Educació Física, els alumnes portaran en tot moment (matí i 
tarda) la bata ben posada i cordada, encara que portin l’equipament d’educació física 
a sota.  A criteri del/de la tutor/a es podrà determinar que els dies de molta calor, els 
infants no calgui que portin la bata posada. 

Cada dilluns els alumnes han de portar la bata neta. 

La bata de plàstica es prendrà per rentar quan es cregui necessari i com a mínim a 
final de cada trimestre. 

Totes les peces de vestir, gots, necessers... han de tenir una beta d'uns 20 cm, per 
poder-les penjar cada alumne al seu penjador. També han d'estar marcades amb el 
seu nom. 

Els alumnes d'Educació Infantil a començament de curs portaran en una bossa de 
roba marcada amb el nom i una muda de recanvi també amb el nom. Cada final de 
trimestre es lliurarà a les famílies perquè la canviïn segons l'estació de l'any en què 
ens trobem. 

Per  les classes d’Educació física, tots els nens/es de l'escola cal que tinguin xandall i 
equipament esportiu,  (samarreta i pantalons) preferentment d’uniforme (d'estiu i 
d'hivern), acompanyat d’un calçat esportiu. 

Com a distintiu per a les sortides que es realitzen, sempre que es cregui necessari, 
l’escola facilitarà un foulard de color groc als infants . Aquest foulard s’haurà de 
retornar net i planxat en els dies posteriors a la realització de la sortida. En el supòsit 
que no es torni, caldrà abonar la quantitat de 2 € al Centre, per tal que es pugui 
reposar. 
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5.2.2.- Normes referides als exàmens 
Els exàmens i controls constitueixen, juntament amb el treball a l’aula, l’interés en la 
matèria, l’esforç, el grau de participació i altres observacions del/de la mestre/a, una 
eina d’avaluació. 

Com a documents oficials que són, caldrà que el tutor/a els guardi durant tot el curs 
escolar. No obstant, per acord del Claustre es lliuraran a les famílies per a que siguin 
coneixedors del treball del seu fill o de la seva filla, puguin prendre les mesures de 
reforç a casa que creguin oportunes i el retornin signat, establint-se un termini 
màxim de tres dies.  Si no es respecta aquest termini, no es lliurarà cap més examen 
o control. 

 

5.2.3.- Normes referides al tracte personal 
Es vetllarà per a què el tracte amb tot el personal del Centre (mestres, pares, 
monitors de menjador, alumnes....) sigui respectuós en tot moment. 

Els/les mestres es dirigiran als alumnes pel seu nom i aquests es dirigiran als/a les 
mestres amb el tracte de mestre i mestra o senyoreta. 
 
 

5.2.4.- Normes referides a les aules 
En acabar l'horari escolar totes les dependències del centre restaran tancades. 

Les aules del centre romandran tancades sempre que no hi hagi cap mestre/a 
treballant. 

Els infants podran jugar dins de l'aula amb jocs didàctics amb el permís d'un/una 
mestre/a i vigilats per aquests. Els lavabos no són zona d'esbarjo. 

Els/les alumnes vetllaran per a què el seu espai de treball estigui net i ordenat. 

El centre, com a integrant de la xarxa d’escoles verdes, fomentarà la recollida 
selectiva en tots els espais, disposant de contenidors per al paper i cartró, envasos, 
matèria orgànica i rebuig. 

Al migdia i a la tarda, quan s’acabin les classes, caldrà tancar els llums de l’aula. 

 

5.2.5.- Normes referides a la calefacció 
Es desconnectarà quan hi hagi un pont llarg o període de vacances. L'Ajuntament 
s'encarrega de subministrar el gas-oil, fer les revisions oportunes i el manteniment 
d’aparells. 

Des de l’escola, la comunitat escolar vetllarà per a que en les èpoques que es faci ús 
de la calefacció les portes i finestres restin tancades per tal de no malbaratar-la. 
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5.2.6.- Normes referides a l’Educació Física 
Equipament 

És obligatori dur l’equip d’Educació Física: 

• Xandall, preferentment el de l’escola. 
• Samarreta de cotó. 
• Mitjons de cotó. 
• Sabatilles esportives. 
• Una samarreta de recanvi per tal de canviar-se, si es creu convenient, un cop 

finalitzada l’activitat. 

Cal que la roba vagi marcada amb el nom de l’alumne/a. 

• Tots els alumnes de Primària cal que tinguin, a l’escola, un necesser per 
Educació Física amb: colònia, pinta, sabó i tovalloletes humides. 

Justificació d’impediment per assistir a les sessions 
• Quan l’impediment sigui puntual (refredat, mal d’orella,...) els pares ho justificaran 

al/a la tutor/a per escrit fent-hi constar el motiu, la data i la signatura. 
• Si l’impediment és de llarga durada aquest justificant haurà d’anar acompanyat 

per un justificant mèdic. 

Normes d’actuació 

Quan un alumne/a no porti l’equipament adequat no farà la sessió d’Educació Física: 

• La 1a i la 2a vegada es farà un avís a l’alumne/a. 
• A partir de la 3a vegada es notificarà per escrit als pares. 

Així mateix, a començament de curs també es lliura una enquesta de salut per tal de 
determinar i actualitzar possibles dolències, al·lèrgies... dels/de les alumnes; el/la 
mestre/a d’Educació Física en fa el buidatge i lliura a cada tutor/a les dades referides 
als seus alumnes; una còpia també es penja al costat de la farmaciola i al menjador. 

 

5.2.7.- Normes referides a la resta d’institucions 

Un cop al trimestre i a començament i final de curs, l'Equip Directiu mantindrà una 
reunió amb l'Ajuntament per tal d'informar-los de la Programació General Anual del 
Centre i de la marxa del curs, així com per determinar quina hauria de ser la 
col·laboració de l'Ajuntament amb l'escola i viceversa. 

Quan es creu convenient, el/la Director/a es reuneix amb un membre designat per 
l’AMPA per tal d’analitzar la marxa del curs i la col·laboració mútua. 

Periòdicament també es mantindran reunions amb la junta de l'AMPA per tal de 
consensuar les activitats de l'escola de cada trimestre, l'ordre del dia de les reunions 
de Consell Escolar, el funcionament del menjador, etc. 

Sempre que es cregui oportú, es realitzarà una reunió conjunta Escola - AMPA - 
Ajuntament. 

En aquestes reunions es valorarà la necessitat, o no, de que hi sigui present tot el 
claustre. 
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5.3.- Organització 

5.3.1.- Entrades i sortides del Centre 
− Com a norma general les entrades i sortides del Centre es faran: 

 - Els alumnes d'Educació Infantil, per la porta del carrer Vilaseca. 
 - Els alumnes de Primària, per la porta de l'avinguda d'Alforja. 

− Per aquelles famílies que es trobin en la situació que un fill/a vagi a Infantil i 
l’altre /a a  Primària, 

- L’entrada la podran fer els dos per la porta de primària: el germà o 
germana gran acompanyarà el/la petit/a a la seva aula fins que arribi la 
mestra. 

- La sortia també la podran fer per la porta de primària: el germà o 
germana gran anirà a buscar el/la petit/a i sortiran els dos amb el seu 
grup. 

- Amb aquesta finalitat els pares signaran un document amb l’autorització 
pertinent. 

− Cinc minuts després de l'entrada es tancaran les portes del recinte i, a partir 
d'aleshores caldrà entrar per la porta de l'Avinguda d'Alforja. 

L’entrada la faran amb el/la mestre/a que atendrà el grup a la primera hora. 

A l’hora de sortir els alumnes seran acompanyats pel/per la mestre/a que ha estat 
amb el grup durant l’última sessió. 

Cada començament de curs, les famílies signen un document indicant si el seu fill o 
la seva filla pot sortir sol del Centre o el vindran a recollir. 

Per absentar-se de l'escola en horari lectiu: 

• Els alumnes de Parvulari i Cicle Inicial cal que els vinguin a recollir els pares o 
familiars directes 

• Els alumnes de Cicle Mitjà  i Cicle Superior podran sortir sols sempre que 
portin una autorització signada pels pares. 

Durant les hores de menjador no es podrà sortir del recinte sense una autorització 
prèvia. 

 

5.3.2.- Actuacions en el supòsit de retard en la recollida 
de l’alumnat a la sortida del Centre 

El centre exposarà a la cartellera l’horari màxim de recollida dels alumnes (10 minuts 
després de finalitzar les classes). Els mestres tutors d’Educació Infantil i Cicle Inicial 
es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la recollida, ja que 
en cap cas l’alumne/a es pot deixar sol/a si la família no ho ha expressat 
directament. 

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat 
un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors 



Escola Mare de Déu del Roser 
Riudecols 

Normes d’Organització i Funcionament  pàgina 47 

 

legals de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la 
família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial (20 
minuts), la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a 
comunicarà telefònicament la situació a l’Ajuntament o a alguna autoritat 
responsable i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 
comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors 
que els correspon, serà tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. 

En darrer terme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis 
socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada en el centre, a 
disposició de la Inspecció. 

A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a 
la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del 
municipi, la direcció del centre n’informarà a la direcció dels Serveis Territorials 
corresponents. 

 

5.3.3.- Actuacions en el supòsit de retards reiterats de 
l’alumnat a l’entrada al Centre 

A la cartellera s’exposarà l’hora de començament i acabament de les classe. Cal que 
els/les alumnes siguin puntuals a l’entrada a l’escola i les famílies vetllaran per a que 
aquesta puntualitat sigui efectiva. 

Els retards suposen distorsionar el normal funcionament de l’aula, afectant tant a 
l’infant que arriba tard com a la resta dels seus companys. 

Els mestres portaran un registre dels retards dels seus alumnes. 

Quan es produeix un retard de manera reiterada, el/l tutor/a n’informarà, en primer 
lloc, a la família per tal de posar-hi solució. Cas que questa no es produeixi, es 
deixarà constància escrita del registre de retards i les accions del/de la  tutor/a, a la 
direcció del Centre per tal que, si es creu convenient, s’informi als serveis socials del 
municipi, entenent que aquest fet suposa una manca d’assumpció de la 
responsabilitat dels pares. Paral·lelament se n’informarà als serveis educatius. 

 

5.3.4.- Vigilància de l’esbarjo 
Per a l'hora de l'esbarjo es crearà un torn de vigilància amb  dos/dues mestres 
encarregats/des, pel pati d’Infantil, i dos/dues pel pati de Primària. Serà aprovat pel 
Consell Escolar a començament de cada curs i constarà en la Programació General 
Anual del Centre. 

També a l'inici de cada curs es determinarà l'hora de sortida i d'entrada de l'esbarjo 
escolar. Sempre atenent a les instruccions que dicti la normativa d'inici de curs. 

Per al pati de Primària, es farà una distribució setmanal d’espais per als diferents 
cicles i tipologia de jocs. 
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Uns encarregats de Cicle Superior es cuidaran de treure els jocs que corresponguin 
cada dia i els recolliran en acabar l’esbarjo. 

També hi haurà uns encarregats de baixar al pati els contenidors de recollida 
selectiva i buidar-los després als contenidors grans. 

En els jocs i les activitats d'esbarjo l'alumne evitarà l'ús d'objectes perillosos (pedres, 
pals...). 

Quan el/la mestre/a observa que l'alumne passa per llocs no adients o fa accions  
poc adequades,  l'advertirà del risc que corre i si ho creu convenient privarà l'alumne 
de fer-ho. 

 

5.3.5.- Deures 
L'objectiu principal dels deures és educar la constància i la responsabilitat. Serveixen 
per reforçar aprenentatges. 

S'intentarà evitar la sobrecàrrega de l'activitat dels alumnes fora de l'horari escolar. 

Els alumnes que disposen d'agenda escolar, disposen d'una bona eina per a 
organitzar-se les seves tasques escolars i evitar aquesta sobrecàrrega. 

Quantitativament es graduaran, amb molta cura, aquesta mena d'activitats tenint en 
compte l'edat dels infants. 

Amb caràcter transitori i excepcional es podran assignar tasques més intenses i de 
forma individual a aquells alumnes que, per absència prolongada de l'escola o 
d'altres raons de pes, no hagin pogut seguir el ritme normal del treball de l'aula. 

 

5.4.- Seguretat i salut 

5.4.1.- Pla d’emergència 
El Centre disposa d’un Pla d’emergència que estableix els protocols d’actuació en 
diferents supòsits (evacuació del Centre i confinament). A començament de cada 
curs escolar es revisarà i s’actualitzarà. 

En cas d’una emergència o incident greu cada tutor/a, amb el grup d'alumnes que 
tingui, desallotjarà l'edifici segons les instruccions especificades en el Pla 
d’emergència del Centre. 

L'equip directiu vetllarà perquè des de l'Ajuntament es realitzin les revisions 
periòdiques de les instal·lacions que poden suposar un perill: caldera de la calefacció, 
radiadors, revisió dels extintors, instal·lació elèctrica i il·luminació, tancament de 
l’escola,... 

L'Ajuntament ha de tenir un pla d'emergència en cas de catàstrofe municipal per 
evacuar l'escola. 

Un cop al trimestre, com a mínim, s’efectuarà un simulacre d’evacuació del centre o 
de confinament. 
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5.4.2.- Protocol d’actuació en cas de malaltia o accident 
Els infants no poden venir a l’escola si estan malalts, tenen febre o estan incubant 
alguna malaltia. 

Quan un infant es posi malalt a l’escola es contactarà amb la família per a que el 
vinguin a recollir. 

El tutor/a tindrà una fotocòpia de la tarja sanitària dels seus alumnes, que haurà de 
prendre a les sortides, etc. juntament amb un full que indiqui si pateix o no alguna 
al·lèrgia o intolerància. Aquest últim full, s'actualitzarà a l' inici de cada curs. 

En cas d'accident, s'intentarà contactar amb la família de l’infant afectat i en el cas 
d'haver-lo de desplaçar, serà aquesta qui se n'encarregui. Ara bé, depenent de les 
circumstàncies es buscarà el sistema de transport públic més adequat. 

 

5.4.3.- Farmaciola del Centre 
El centre disposa d'una farmaciola amb material necessari per poder realitzar 
primeres cures de caràcter lleu.  

Prop de la farmaciola, en lloc visible, hi haurà les instruccions bàsiques de primers 
auxilis i de contingut. Així mateix hi haurà una relació dels alumnes que pateixen 
alguna al·lèrgia i/o intolerància especificant les mateixes. També hi haurà un llistat 
amb els telèfons d’emergència més usuals. 
 

5.4.4.- Administració de medicaments 
D’acord amb la normativa del Departament, si algun infant necessita prendre algun 
tipus de medicació dins de l'horari escolar, és imprescindible que els pares o tutors 
signin una autorització (a començament de curs se’ls facilitarà un exemplar). 
Adjuntaran a aquesta autorització una fotocòpia de la recepta del facultatiu que hagi 
prescrit la medicació.  

No s’administrarà cap tipus d’antitèrmic, si no és per prescripció facultativa.  

Totes aquestes autoritzacions restaran arxivades a la secretaria del centre. No es 
deixarà que els propis infants s'administrin medicaments, encara que siguin dels 
anomenats “naturals”. 
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5.4.5.- Prevenció del tabaquisme, l’alcoholisme i del 
consum d’altres substàncies que poden generar 
dependència 

D’acord amb la normativa vigent, no es poden vendre productes derivats del tabac ni 
tampoc es pot fumar ni consumir altres substàncies que poden generar dependència 
en els centres d’ensenyament de qualsevol nivell ni en les seves immediacions. 

Aquesta normativa afecta el professorat, l’alumnat, el personal d’administració i 
serveis, pares i mares i qualsevol persona que es trobi dins de l’àmbit escolar. 

Tampoc és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres 
d’ensenyament. Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 
graus d’alcohol. La cervesa es considera beguda alcohòlica. 

Qui incompleixi aquesta llei serà degudament advertit i, si escau, sancionat, d’acord 
amb el règim disciplinari vigent. 

 

5.4.6.- Higiene personal 
En tot moment es fomenten hàbits d'higiene personal. 
Com a normes més concretes tenim: 

• Rentar-se les mans abans d’esmorzar i quan entrin del pati 
• Tots els alumnes de primària han de tenir un necesser a l'escola per poder fer 

la seva higiene personal després de les classes d'educació física. 
• Rentar-se després d’acabar una feina artística o  de taller, si cal. 
• Evitar conductes i actituds que molestin als altres. 
• Un cop fet servir el lavabo, l'alumne el deixarà en bona disposició, és a dir, 

estirarà sempre la cadena després d'utilitzar-lo. Tot seguit es rentarà les 
mans. 

• Portar un got o una tassa de plàstic amb una beta i el nom marcat per a l’ús 
personal. 

• Portar una tovalloleta de roba per a eixugar-se les mans, amb una beta per 
poder penjar-la. 

• Els divendres es prendran a casa el got i la tovalloleta per a rentar-los i el 
dilluns es retornaran a l’escola. 

 

5.4.7.- Manipulació d’aliments 
L’elaboració d’aliments en el centre per part dels infants, les famílies o els docents 
com a activitat de la programació anual, es farà tenint en compte les normes 
generals d’higiene, evitant qualsevol possible contaminació aliena als aliments i, 
especialment respectant les normes de seguretat. 

En el cas d’alumnes que pateixin al·lèrgies i/o intoleràncies, es tindrà present que 
només es poden fer servir aliments i/o materials que no continguin els al·lergògens a 
evitar. 
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5.5.- Ús d’imatges dels infants 
L'escola ha acordat no publicar a internet cap imatge en què es pugui identificar 
clarament els infants. Sí que s'hi podran publicar imatges de vistes generals i 
aquelles en què no es distingeixin les cares. 

Quan, per motiu d'alguna celebració es convidi algun fotògraf per fer un reportatge 
gràfic, es demanarà als pares l'autorització expressa per a poder fotografiar els/les 
seus/seves fills/es. També es demanarà al fotògraf que signi un certificat on constarà 
que de les fotografies no se'n farà cap altre ús que no sigui l’estrictament autoritzat. 

Així mateix, donat que hi ha la possibilitat de lliurar fotografies a les famílies en 
format digital, aquestes hauran de signar un document pel qual es comprometen a 
no fer cap altre ús de les fotografies que se’ls lliurin, que no sigui el visionat de les 
mateixes; aquest document signat restarà arxivat al Centre durant tota 
l’escolarització de l’infant. 

 

5.6.- Activitats complementàries i extraescolars 
Les activitats complementàries (sortides de treball, excursions...) són promogudes 
pels equips de cicle o a nivell d'escola, depenent de l'activitat, per ampliar la tasca 
educativa, cultural i social, seguint la línia metodològica del Projecte Educatiu; per 
tant, tot i no ser obligatòries formen part del currículum i és interessant i 
recomanable que els infants hi assisteixin. 

Són aprovades per Consell Escolar. 

Les activitats extraescolars les organitza i són responsabilitat de l'AMPA i/o 
l'Ajuntament, seran aprovades pel Consell Escolar i constaran en la Programació 
General Anual del Centre. 

Tant en les activitats complementàries com en les extraescolars, es demanarà 
l'autorització per escrit dels pares o tutors dels infants.  

Quan el centre organitzi alguna excursió o sortida, es tindrà en compte el nombre 
d'acompanyants adults que hi han d'anar. Es respectarà la ràtio que determina la 
normativa vigent. 

Les sortides puntuals pel poble seran aprovades pel Consell Escolar. Aquestes 
sortides seran acompanyades, com a mínim, per dues persones, una de les quals ha 
de ser mestre/a. Per aquestes sortides no cal l’autorització signada dels pares o 
tutors. 

 

5.7.- Neteja 
La neteja del centre és responsabilitat de l’Ajuntament i des de l’escola es vetllarà 
per a què aquesta sigui efectiva i adequada. 
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6.- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei 
que qüestionin l’exercici professional de personal del Centre 

D’acord amb la RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del 
Departament d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els 
procediments a seguir en el cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, 
professorat o altra persona interessada que qüestionin la prestació del servei en un 
centre docent públic del Departament d'Ensenyament, s’estableix el següent 
protocol: 

1. Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia 

L'escrit  es presentarà al registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i 
haurà de contenir: 

• Identificació de la persona o persones que el presenten. 
• Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible 

(amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les 
anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s'han produït per 
acció o omissió del docent o d'un/a altre/a treballador/a del centre a 
què es refereixen). 

• Data i signatura. 

Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, 
documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a 
què es faci referència. 

2. Actuació de la direcció del centre davant de l'escrit 

Correspon a la direcció: 
• Rebre la documentació i estudiar-la. 
• Directament, o a través d'altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir 

indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a 
evidències sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat. 

• Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador 
afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la 
queixa, així com l'aportació de la documentació provatòria que consideri 
oportuna. L'informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de 
la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que 
la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En 
tot cas, la direcció ha de vetllar perquè el procediment específic 
establert al centre prevegi escoltar l'interessat. 

• Estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho 
considera oportú, demanar l'opinió d'òrgans de govern i/o de 
participació del centre sobre el fons de la qüestió. 

• Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de 
correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el 
marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant 
de l'Administració en el centre, a la qual correspon vetllar pel 
compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi 
té adscrit. 
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• Contestar per escrit als qui han presentat la queixa, amb constància de 
recepció, comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la 
desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal contestar al 
primer signant de la denúncia, i fer constar en l'escrit de resposta 
informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no 
queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) 
per la direcció del centre. 

En el cas que la Direcció sigui part directament interessada en la queixa, 
s'haurà d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el/la Cap d'Estudis. 

3. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació.  

Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar a la direcció dels Serveis 
Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, 
la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies 
autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la 
Inspecció d'Ensenyament. 

Un escrit de denúncia presentat al centre s'ha de poder resoldre, en primera 
instància, en l'àmbit de la institució escolar. És per això que el tràmit d'informar la 
direcció dels Serveis Territorials només s'ha de considerar com un tràmit potestatiu 
de la Direcció del Centre. Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri 
posteriorment la queixa o denúncia davant dels Serveis Territorials o, si formalment 
escau, hi presenti una reclamació, cas en què la Direcció del Centre serà 
posteriorment requerida des dels Serveis Territorials perquè aporti la informació i 
documentació a partir de la qual havia resolt en primera instància. 

Caldrà, doncs, seguir el protocol establert i ser respectuosos en les maneres a l’hora 
d’exposar i resoldre dubtes, queixes i reclamacions.  

Per a altres casos, per resoldre dubtes i aclariments sobre determinades actuacions i 
situacions, caldrà demanar una entrevista al/a la tutor/a qui atendrà la família dins el 
seu horari laboral. 

 

7.- Gestió i administració acadèmica 
El centre tindrà arxivats els següents documents: 
 

• Llibres de Registre de: Matrícula, Correspondència, Certificacions... 
• Actes d'avaluació d'Educació Infantil i Primària 
• Expedients personals dels alumnes del Centre 
• Inventari general del Centre 
• Arxiu de la correspondència i documentació general 
• Llibres d’actes dels òrgans col·legiats de govern 
• Planificació General Anual del Centre 
• Memòria Anual 
• Projecte Educatiu 
• Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
• Projecte Lingüístic 
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• Pla d’Acollida del Centre 
• Pla d’Atenció a la Diversitat 
• Pla d’Acció Tutorial 
• Projecte de Convivència 
• Currículums d’Educació Infantil i Primària, distribuïts per àrees i per cicles 
• Criteris d’avaluació distribuïts per àrees i per cicles 
• Continguts mínims de cada àrea i cicle 
• Pla de Funcionament del Menjador 
• Registres d’economia i comptabilitat 
• Arxiu de factures i justificants de pagament 
• Còpia del pressupost del Centre 
• Còpia de les liquidacions del pressupost 
• Pla d'Avaluació Interna 
• Pla d’Emergència del Centre 
• Registres d’administració de medicaments, d’absències dels mestres, queixes 

al professorat......... 
 
Cada tutor/a s'encarregarà d'actualitzar els expedients personals dels seus alumnes. 

 

8.- Disposicions finals 

8.1.- Primera. Interpretació 
El/la Director/a del Centre és el màxim responsable de fer complir aquest Document 
de Normes d’Organització i Funcionament. 

Els membres del Consell Escolar, del Claustre de Professors i de la Junta de 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes tenen també el deure de conèixer, complir i 
fer complir el document. 

Es faculta la Direcció del Centre per a la interpretació del present document. 

Pel que fa als deures de l'alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment la 
comissió de convivència per a la interpretació aplicativa al cas concret. 

 

8.2.- Segona. Modificacions 
Aquest document és susceptible de ser modificat per les causes següents. 

• Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que 
efectua el Departament d’Ensenyament. 

• Perquè canviï la normativa de rang superior. 

• Perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que 
s’hagin de regular. 

El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions d’aquestes Normes. 
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Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de 
coordinació i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes a l’Equip a través d’un escrit 
adreçat a la Direcció. 

El Claustre aportarà a l’Equip Directiu criteris i propostes a les modificacions 
presentades. 

Posteriorment, les possibles modificacions es presentaran al Consell Escolar per 
consensuar-les i aprovar-les, si es creu convenient. 

En el cas que es produeixen situacions no previstes en les NOFC o que per les seves 
característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de 
convocar el Consell Escolar, serà el/la Director/a qui prendrà la decisió que estimi 
més oportuna i posteriorment ho comunicarà als òrgans que siguin necessaris. 

 

8.3.- Tercera. Publicitat 
Aquest Document es difondrà a tots els membres de la Comunitat Educativa. 

Se’n lliurarà un exemplar complet a cada família i a cada membre del personal en el 
moment de la seva aprovació i abans de l’entrada en vigor. 

Igualment, se’n lliurarà un exemplar a cada nou membre del personal i a cada nova 
família que s’incorpori a aquesta Comunitat Educativa. 

S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs de 
la normalitat acadèmica, segons les respectives edats. 

 

8.4.- Quarta. Dipòsit 
D’acord amb allò que disposa la normativa, es dipositarà un exemplar del text 
d’aquest document al Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, qui han 
de vetllar per la seva adequació a la normativa vigent. 

Igualment es procedirà amb les modificacions que es facin. 

S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de la 
instància amb què s’efectua la tramesa de dipòsit del Document. 
 

8.5.- Cinquena. Entrada en vigor 
  
Aquest Document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre és d’obligat 
compliment per a tots els membres que constitueixen la Comunitat Escolar de 
l’Escola Mare de Déu del Roser i entrarà en vigor a partir de la seva aprovació 
definitiva pel Consell Escolar del Centre i un cop el Departament d’Ensenyament hi 
hagi donat la seva conformitat. 
 
 


