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TITOL I.  INTRODUCCIÓ 

 

 La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha 

de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. L’exercici de l’autonomia es 

desenvolupa en torn al projecte educatiu de centre (PEC) i s’articula a través de les concrecions 

curriculars i de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). Aquestes normes, com 

indica el Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius s’han d’establir i sistematitzar. 

 Les Normes d'Organització i Funcionament de Centre  de l’Escola Mediterrània  són un 

document que recull el conjunt de normes i instruccions que constitueixen el marc d’actuació de tots 

els estaments de la comunitat escolar, que regulen la vida de l'escola i facilita l'organització del centre.  

 És l'instrument que possibilita el ple exercici dels drets que la legislació vigent reconeix als 

diferents membres de la comunitat educativa i també, és el mitjà que garanteix el control que cal i 

l'exigència en el compliment de les funcions pròpies de cada persona o òrgan de la institució.  

 Correspon a el/la director/a del centre vetllar pel compliment d’aquest document, essent 
obligació de tots els membres d’aquesta comunitat escolar conèixer-lo i complir-lo.   
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest document serà el propi recinte escolar i qualsevol altre lloc on es desplacin 
totes les persones que conformen l’escola. 
 
Veiem aquestes normes d’organització i funcionament de centre com un document viu que s’anirà 
adaptant als canvis que pugui experimentar el nostre centre i quan la legislació vigent variï.  
 
En el cas de variacions importants de centre s’afegiran addendes a l’actual document i, cada quatre anys 
corresponent al canvi i/o renovació de mandat de la direcció, es revisaran i/o modificaran aquestes 
normes d’organització i funcionament del centre. El consell escolar aprovarà totes les modificacions que 
es puguin produir. 
 
 El contingut d’aquestes Normes d’Organització i Funcionament es basa en les referències legals 
següents: 

- 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 (DA) 
- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent. (Dd) 
- 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, (DA). 

- Resolució de 21 de juny de 2013, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i el 
funcionament dels centres per al curs 2013-2014. 
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TITOL II.CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

Capítol 1. Per orientar l'organització pedagògica 

L’escola Mediterrània és un centre públic d’educació infantil i primària ubicat a la ciutat de Viladecans. És 
un centre de nova creació que es va inaugurar el curs 2008-09.  El naixement de l'escola és fruit de 
l'augment de la població a la nostra ciutat. Inicialment l'escola s'ubica en mòduls prefabricats i durant un 
curs i mig l'alumnat es desplaça en autocar ja que es troba fora de l'àrea d'influència de l'alumnat.   
El curs 2009-2010 es trasllada l'escola a l’ubicació  actual; reutilitzant els mòduls prefabricats de l'escola 
Miquel Martí Pol.  
  
El projecte educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat 
Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del segle XXI. 
 
La nostra missió:  
Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin consciència d’allò que estan fent, de com ho estan 
fent i del per què ho fan. Volem oferir una educació oberta a la nostra societat basada en els valors de 
civilitat, creativitat i l’autonomia personal. 
La nostra visió:  
Neix un projecte amb l’oportunitat d’innovar i proposar una escola més adequada a la realitat que ens 
envolta, que respongui més acuradament a les necessitats d’un alumnat més adaptable als canvis i amb 
més capacitat per resoldre’ls. 
Els professionals de l’escola Mediterrània ens caracteritzem per la participació activa en moviments 
d’innovació i de renovació pedagògica, i per una formació permanent constant que ens ajudi a millorar la 
nostra tasca diària. Formem un equip humà il·lusionat i compromès amb uns objectius a compartir amb 
les famílies. 
 
Els grans eixos sobre els quals gira l’escola són: 
La pluralitat lingüística, fent de l’anglès una llengua d’ús quotidià a l’aula des del nivell de P3, i amb la 
participació en programes innovadors. 
Fomentar i posar a l’abast de l’alumnat les tecnologies de la informació, l’audiovisual i la comunicació 
com a eina fonamental de l’aprenentatge. 
Desenvolupar un projecte mediambiental, potenciador de valors per a la sostenibilitat i el consum 
racional, amb l’objectiu del reconeixement d’Escola Verda. 
Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d’afecte i col·laboració entre els 
nens i les nenes, tan dins del seu grup classe com amb la resta de companyes i companys de l’escola. 
Necessitat d’afecte i col·laboració també extensible entre l’alumnat i les persones adultes. 
Apostem per un projecte integral que inspirin totes les activitats que realitzem en el marc de l’escola tant 
en temps lectiu com extraescolar i/o complementari. 

 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de 

la gestió del PEC       

Els objectius establerts en el PEC es van gestionant a través de la concreció en diferents documents: el 

projecte de direcció (PdD) amb una previsió de quatre anys, les programacions generals anuals (PGAs) 

a inici de cada curs, i les memòries anuals (MA) a final de cada curs.  
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Cada final de curs, en la MA, queden reflectits els resultats obtinguts amb les diferents estratègies i 

actuacions que s’han anat fent al llarg del curs. Aquests resultats venen definits per uns indicadors 

d’avaluació que es mesuren a través d’uns instruments: enquestes, qüestionaris, anàlisi de resultats 

(índex de superació...), indicadors de centre, etc.   

Aquests indicadors ens donaran informació sobre: 

- El seguiment que se segueix per assolir els objectius. Ajuden a mesurar aspectes de l’aplicació, 

de la qualitat i de l’impacte. 

- Els resultats obtinguts. Ajuden a marcar la situació inicial i valorar les millores obtingudes. 

A través de l’anàlisi d’aquests indicadors és com podrem rendir comptes al consell escolar i a 

l’Administració Educativa.   

Capítol 3. Aprovació, revisió i actualització del PEC 

Un dels objectius que es proposa l’equip directiu per els propers cursos, és la realització  i aprovació 
del PEC. 

D’acord amb l’Article 4 del Drecret 102/210 d’autonomia dels centres educatius: 

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna 
sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competènciesbàsiques i, més en general, el màxim 
aprofitament educatiu. 

El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors dela comunitat 

educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. 

Per definir el projecte educatiu, haurem  de tenir en compte lescaracterístiques socials i culturals del 

context escolar i, quan escaigui, de l’entornproductiu, i preveure les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

Així, el primer pas serà fer una anàlisis de la realitat actual del centre, per poder precisar: 

- Quins són aquells aspectes determinants que poden incidir en la millora dels resultats 

Educatius i en la cohesió social. 

- Les conclusions de l’anàlisi seran el fonament del que ha de ser el PEC. 

- Un cop elaborat el PEC per part del claustre de mestres, caldrà presentar-lo i aprova-lo pel 

Claustre de mestres i pel Consell Escolar. Posteriorment presentar-lo a l’Administració 

educativa. 

 
Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conèixer el projecte 

educatiu del centre. Amb aquests efectes, se’n farà difusió a través del correu electrònic i de la pàgina 

web del centre. 
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TITOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I 
COORDINACIÓ DEL CENTRE 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de govern 

D’acord amb la normativa vigent, el nostre centre docent públic estarà estructurat de la  següent manera: 
Òrgans unipersonals de govern 
    SECCIÓ 1. Director /a 
    SECCIÓ 2. Cap d’estudis 
    SECCIÓ 3. Secretari/a 
 

Secció 1. Director/a 

Les funcions dels òrgans unipersonals de govern del centre seran les assenyalades a la normativa vigent.  
 El Decret 102/2010, en el Títol 2, Capítol 1 
 El Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent 
  El Decret 102/2010, article 31, punt 3, diu:En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de 
direcció, i en exercici de les seves   funcions, correspon al director o a la directora: 
1. Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents, posar el projecte educatiu a disposició  de l’Administració educativa i impulsar, d’acord 
amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels acords de 
corresponsabilitat. 
 2. Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió. 
 3. Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i 
dirigir-ne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i 
impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre. 
 4. Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs 
de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis 
d’alguns llocs de treball. 
 5 .Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les activitats i els 
serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’equip directiu 
i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 
 6. Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades del projecte 
educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a proveir per concurs general 
per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació 
professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics. 
 7. Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les 
seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció del centre la facultat d’observació de la 
pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què 
s’hagi dotat el centre. 
 
En el Capítol 1 del Decret 155/2010, l’article 3, Funcions i atribucions de la direcció: 
 
 1. Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de 
direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, funcionament i gestió 
del centre i de cap del seu personal. 
 2. Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres 
públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el que s’estableixi 
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a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de 
direcció. 
 
A l’article 4 del Decret 155/2010, Consideració d’autoritat pública: 
 
 1. La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de 
presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat 
que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les sevesfuncions, la direcció és també autoritat 
competent per defensar l’interès superior de l’infant. 
 2. Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres 
autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan 
encomanades.  
 
A l’article 5 del Decret 155/2010, Funcions de representació: 
 
 1. Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives  adoptades per 
l’Administració. 
 2. Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de  direcció quan n’hi 
hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 
 3. Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies 
administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a  l’Administració educativa les 
aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. 
 
A l’article 7 del Decret 155/2010, Funcions en relació amb la comunitat escolar: 
 
 1. Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre, i 
garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies, per 
facilitar l’intercanvi d’informació sobre  l’evolució escolar i personal dels seus fills. 
 2. Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi refereixen i 
adoptar les mesures disciplinàries, d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre 
membres de la comunitat educativa que  corresponguin segons les normes d’organització i 
funcionament del centre.  
 3. Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i orientar-lo 
a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 
 4. Assegurar la participació efectiva el consell escolar en l’adopció de les decisions que li 
corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 
 5. Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter tècnico-
pedagògiques que li corresponen. 
 6. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan escaigui, amb 
les associacions d’alumnes. 
   
A l’article 9 del Decret 155/2010, Funcions específiques en matèria de gestió: 
 
 1. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i, quan 
s’escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 
 2. Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que s’escaiguin, per acreditar continguts 
documentals arxivats en el centre. 
 3. Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa mitjançant la 
secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades d’acord 
amb la legislació específica en matèria de protecció de dades. 
 4. Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el consell escolar, 
autoritzant-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 
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 5. Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, en el 
marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre, sense 
interferències amb l’activitat escolar i l’ús socials que li són propis i d’acord amb l’ajuntament, quan la 
propietat demanial del centre correspongui a l’ens local. 
 6. Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb els 
procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 
 7. Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d’Educació perquè hi 
faci les accions de millora oportunes. 
 8. Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li assigni 
el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació. 
 
A l’article 10 del Decret 155/2010, Funcions específiques com a cap del personal del centre: 
 
 1. Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al Consell Escolar, els altres òrgans 
unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los responsabilitats 
específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte els 
criteris que estableix el Govern i els recursos assignats al centre.  
 2. Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les 
funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i siguin 
adequades a la seva preparació i experiència.  
 3. Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la 
remoció del personal interí i/o funcionaris docents de carrera destinats en el centre, del lloc de treball 
ocupat i, en els termes establerts. La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes 
per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la 
docència. 
 4. Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització 
de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu. 
 5. Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els museus 
dependents dels poders públics. 
 
A l’article 11 del Decret 155/2010, Atribucions en matèria de jornada i horari laboral: 
 
 1. Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris docents 
adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 
 2. Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del professorat, 
resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre. A 
aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, la direcció del centre 
ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis  territorials del Departament 
d’Ensenyament la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers 
corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador. 
 3. Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades quan 
personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions proporcionals d’havers 
que corresponguin, que tampoc tenen caràcter sancionador.  
 
 

Secció 2. Cap d'estudis 

A l’article 32 del Decret 102/2010, correspon al / a la cap d’estudis: 
 
 1. El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer. 
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 2.Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció  d’entreles 
previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, 
preferentment en els àmbits curricular, d’organització,  coordinació i seguiment de la impartició dels 
ensenyaments i d’altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el 
projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre. 
 3. El  cap d’estudis substituirà el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. 
 
A l'article 147.4 de la Llei d’educació, seran funcions del/de la cap d’estudis: 
  
Correspon al/a la cap d’estudis la planificació, el seguiment i  l'avaluacióinterna de les activitats del 
centre, i la seva  organització i coordinació, sota el comandament del/de la director/a de l’escola. 
 
Seran funcions específiques del/de la cap d’estudis: 
  
 1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si  del propi centre com amb el centre 
d’educació secundària obligatòria, al qual estigui adscrit. Coordinar també quan s'escaigui, les activitats 
escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les 
aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 
 2. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar del centre i les 
associacions de  pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament 
i especialment amb els equips  d'assessorament psicopedagògic. 
 3. Coordinar l'elaboració i l'actualització dels projectes de l'escola,  per l'elaboració de les  
adequacions curriculars necessàries per atendre la  diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat 
de  cada alumne/a, especialment d'aquells/es que  presentin  necessitats educatives especials, tot 
procurant la  col·laboració i participació de tots els/les mestres del  claustre en els grups de treball. 
 4. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat 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/es en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i 
presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 
 5. 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 a l’escola. 
 6. Coordinar la programació de l'acció tutorial  desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 
 7. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin a l’escola, quan s’escaigui. 
 8. Aquelles altres que li siguin encomanades pel/per la director/a o atribuïdes  per disposicions 
del Departament d'Ensenyament. 
 

Secció 3. Secretari/ària 

A l’article 33 del Decret 102/2010, correspon a la Secretaria: 
  
El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no   superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer. 
 
Com a concreció de les funcions que pot delegar la direcció previstes a l’article  147.4 de la Llei 
d’educació, seran funcions del/de la secretari/ària: 
 
Correspon al/a la secretari/ària dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de l’escola, 
sota el comandament del/de la director/a, i exercir, per delegació d'aquest/a, la prefectura del personal 
d'administració i serveis adscrit al col·legi, quan el/la director/a així ho determini. 
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Són funcions específiques del/de la secretari/ària les següents: 
 
 1. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern - C. Escolar i Claustre-  aixecar les actes de 
les reunions que celebrin. 
 2. Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació general i el 
calendari escolar. 
 3. Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist-i-plau del/de la 
director/a. 
 4. 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 de pressupost de l’escola. 
 5. Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats d’acord 
amb la normativa  vigent. 
 6. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre,  assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics,  diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
 7. 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. 
 8. 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. 
 9. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/per la director/a de l’escola o atribuïdes 
per disposicions del  Departament d’ensenyament. 
 10. Substituir el/la director/a i el/la cap d’estudis en cas d’absència d’ambdós. 
 

Capítol 2. Equip Directiu 

A l’article 35 del Decret 102/2010, Equip directiu. 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar 
coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu 
la gestió del projecte de direcció. 
 
L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, el 
secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals. 
 
A l’article 36 del Decret 102/2010, Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu. 
 
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan 
unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir 
transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions 
que corresponen a la persona titular. 
Correspon al director o directora nomenar i cessar, entre les persones membres del claustre de 
professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació, les persones 
membres del consell de direcció. Les persones membres de l’equip directiu han de formar part del consell 
de direcció, que presideix el director o directora. 
 
Les reunions ordinàries de l’equip directiu seran les establertes en la corresponent programació general 
del centre a l’inici de cada curs escolar. 
 
La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec serà la que indiqui 
la normativa.  
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Els òrgans unipersonals de govern dedicaran una part del seu horari lectiu a les tasques pròpies del seu 
càrrec en la quantia explicitada en aquestes normes d’organització i funcionament, que es concreta en: 
Òrgans unipersonals de govern  35 hores setmanals. 
 

Seran funcions competència de l’equip directiu: 
 

 Elaborar la Programació General del Centre, el Projecte Educatiu i les Normes d’Organització i 
Funcionament. 

 Elaborar la Memòria anual del centre. 
 Afavorir la participació de la comunitat educativa. 
 Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre. 
 Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.  
 Aquelles que li siguin encomanades per l’administració educativa. 

 

Capítol 3. Òrgans col·legiats de participació 

El Consell Escolar i el Claustre de professors són els òrgans col·legiats de participació de  la comunitat 
escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d’existir en tots els centres 
educatius 
 
SECCIÓ 1- El Consell Escolar 
SECCIÓ 2- Claustre del Professorat 
 

SECCIÓ 1- El Consell Escolar 

A l’article 27 del Decret 102/2010, Consell Escolar: 
A l’article 127 LOMCE Competencias del Consejo Escolar: 
 
El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.Un 
cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives 
de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres públics i privats 
concertats, als articles 148 i 152 de la Llei d’educació. 
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un 
període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la disposició addicional tercera. Els consells 
escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, 
en el primer trimestre del curs escolar. 

Funcions que  estableixen l’article 148.3 de la Llei d’ educació.  
 

A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al complimentde la programació anual 
del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció 
del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei 
d’educació. 
 
El funcionament genèric dels òrgans col·legiats s'ajustarà a l'establert a la Llei 13/89. 
 1. La convocatòria de les reunions serà realitzada pel/per la director/a, i haurà de ser acordada i 
notificada amb una antelació mínima de 48 hores, llevat dels casos d’urgència, apreciada pel/per la 
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president/a, la qual s’haurà de fer constar en la convocatòria, i en tots els casos s’acompanyarà de l'ordre 
del dia. 
 2. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió 1/2 hora després, en el 
cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d’assistents. 
 3. L'ordre del dia serà fixat pel director/a, tenint en compte, si fa el cas, les peticions dels altres 
membres formulades amb temps  suficient i per escrit.  
 4. També convocarà reunió el/la director/a si ho sol·licita almenys un terç dels membres de 
l'òrgan col·legiat, sempre que es faci aquesta petició per escrit. En aquest cas el/la director/a convocarà 
l’òrgan en un termini no superior a set dies des de la recepció de la sol·licitud.  
 5. Quedarà vàlidament constituït un òrgan col·legiat encara que no s'haguessin complert els 
requisits de la convocatòria, quan estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat. 
 6. El/la director/a o en absència d'aquest/a, qui presideixi la reunió, haurà d’assegurar el 
compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol 
moment per causa justificada. 
 7. De cada sessió se n’estendrà acta, que contindrà la indicació de les persones que han 
intervingut, així com les circumstàncies de lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de la 
deliberació, la forma i el resultat de la votació i el contingut dels acords.  
 10. Les actes aniran signades pel secretari amb el vist i plau del/de la president/a i s’aprovaran en 
la mateixa o posterior sessió. 
 11. El/La secretari/a, no obstant, podrà emetre certificació sobre acords específics que s’hagin 
pres, sense perjudici de la ulterior aprovació en acta. 
 12. Quan es formulin propostes a altres òrgans de l’administració, els vots particulars dels 
membres de l’òrgan col·legiat es faran constar juntament amb l’acta.  
 13. En casos d’absència o malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificada, el/la 
director/a i el/la secretari/a seran substituïts pel/per la cap d’estudis i pel/per la vocal més jove, 
respectivament.    
 
D’acord amb el que s’indica en la Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents 
per a l’organització dels centres per al curs 2014-2015 hem d’entendre que el Consell Escolar NO aprova 
el PEC, el Pressupost del centre, les NOF ni la PGA. 
Aquesta atribució ara li correspon al director del centre, si bé l’aprovació del PEC s’ha de fer prèvia 
consulta preceptiva al consell escolar, el qual n’expressa el seu suport per una majoria de 3/5 parts dels 
seus membres, i en el supòsit que la decisió del director no sigui concordant amb la del consell, el 
director haurà de motivar la seva decisió davant aquest òrgan col·legiat i es farà constar en acta. En el cas 
de la resta de documents de gestió se seguirà el mateix sistema d’aprovació, però en aquest cas el suport 
podrà ser per majoria simple. 
 
FUNCIONAMENT CONSELL ESCOLAR ESCOLA MEDITERRÀNIA  
 

A. MEMBRES DEL CONSELL 
 

 El director o directora, que el presideix. 
 El cap o la cap d’estudis. 
 El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix 

amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. 
 Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 
 Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.El nombre de 

representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones 
membres del consell. 

 Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i 
entre ells.El nombre de representants de pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser 
inferior a un terç del total de persones membres del consell.  
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 Un/a representants de  l’Associació de Pares i Mares del centre. 
 Un o una representant del personal d’administració i serveis elegit per i entre aquest 

personal. 
 
B. RENOVACIÓ DE LES PERSONES MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (ART. 28) 

 
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un 
període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la disposició addicional tercera. 
 
Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada 
dos anys, en el primer trimestre del curs escolar.  
 
El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.  

 
C. ELECCIONS 

 
Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca 
el director o directora del centre públic i la persona titular del centre privat concertat amb quinze dies 
d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació. 

 
Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar pel procediment establert a les 
normes d’organització i funcionament del centre. Si aquestes no ho preveuen, la vacant s’ha d’ocupar 
per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits 
que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la 
vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre 
s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 
 
La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne 
membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat 
en revoca la designació. 
 
Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell 
escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat. En 
tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses 
candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o 
directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies 
entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions. 
 
Són candidats i candidates les persones següents: 

 
 Sector de representants del professorat: totes les persones membres del claustre. 
 Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i els 

tutors/es de   l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que 
figuren en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se 
acompanyades de l’aval d’una associació de pares i mares d’alumnat o d’una relació de 
pares i mares. 

 Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que 
figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis 

 
Les persones que en un mateix centre formen part de més d’un sector de la comunitat escolar 
únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors. 
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Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un determinat sector és inferior 
al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són elegibles com a 
representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona resulta escollida membre en 
representació del sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la 
representació, el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres. 
 
Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, els 
candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en 
la marxa ordinària del centre. 

 
a) Publicació  cens electoral  

El director/a ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre en l’interior del centre, 
les dades dels cens electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de les eleccions.  

Es publiquen únicament les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de permetre identificar 
les persones electores, i en cas que sigui necessari publicar el DNI, s’ha de fer amb els 4 últims dígits 
xifrats. 

Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions en relació 
amb les dades dels cens electorals publicades, i prendre les mesures adequades per a la resolució de 
les possibles reclamacions, de forma que els cens definitius, que aproven les respectives meses 
electorals, s’han de fer públics amb una antelació de set dies respecte la data de les eleccions de 
cada sector. 
Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal d’administració 
es constitueix una mesa electoral, presidida per la directora del centre, encarregada d’aprovar el 
cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres 
dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats 
de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar. 

Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, 
 La mesa electoral està formada per la directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel 

professora amb més antiguitat al centre i per la professora amb menys antiguitat, que actua 
de secretari o secretària de la mesa. Si totes les persones tenen la mateixa antiguitat, en forma 
part la professora de major o menor edat, respectivament. 

 Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de 
l’alumnat, La mesa electoral està formada per la directora del centre, o òrgan de govern en 
qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens 
d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de 
secretari o secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat. 

 Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis es 
constitueix una mesa electoral única,  
Formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari o secretària 

del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la persona que figura en el 
cens electoral del personal d’administració i serveis amb més antiguitat en el centre, i per la persona 
que figura en el cens electoral del personal. Quan coincideixen persones de la mateixa antiguitat, en 
forma part la de major edat. 

  
Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de 
representants d’aquest sector a renovar, en aquest procés electoral, en el consell escolar. 
 
Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne 
estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té dret de vot. 
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En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’administració  i serveis, cada 
elector o electora pot votar, com a representant d’aquest sector, un candidat o candidata. 
 
El director o directora determina l’horari de les votacions de cada sector en la convocatòria de les 
eleccions, d’acord amb les característiques del centre i atenent la possibilitat horària dels electors i 
electores, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot.En qualsevol cas, el període horari de 
votació és ininterromput. 
 
Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu. En 
les situacions d’empates resol a favor de la persona escollida de més edat. 

 
Una vegada finalitzat el procés electoral, es constitueix el consell escolar del centre en el termini de 
quinze dies a partir de l’ultima votació, i prenen possessió els nous membres. D’aquesta sessió, el 
secretari o secretària del consell escolar n’estén l’acta. 
 
En el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del consell escolar, s’han de constituir les 
comissions que escaigui, previstes en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres 
educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre. 

 
D. FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR 

 
 Són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’ educació.  

A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al complimentde la Programació 
Anual del Centre i del Projecte de Direcció el qual, en elmarc del Projecte Educatiu del Centre vincula 
l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei 
d’educació. 

1- El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui 
previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat. 

2- El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre 
que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones 
membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització. 

3- Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible 
arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què 
la normativa determini una altra majoria qualificada.  

La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una 
antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si 
escau, d’aprovació.  

El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la 
convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. 

Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del 
centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la 
comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal 
que informi sobre el tema o qüestió corresponent 

 
 
E.COMISSIONS DE TREBALL: 

 
1. Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva representació, un 

altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora o representant de les mares i els pares, 
sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent. 
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2. El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat 
educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió. 

 
Les comissions del centre, la seva composició i les seves funcions són: 
 

1- Comissió Permanent:  

Els seus components són:  
- El/la presidenta del consell 
- El/la cap d’estudis 
- El/la secretari/a del centre  
- Un representant de mestres  
- Un/a representant de pares i mares  
- Un representant Ampa 
 
Les seves funcions són 
a) Resoldre i analitzar situacions que es presentin i que no requereixin la presència de tot el 

consell escolar. 
b) Tractar temes urgents que es produeixin abans de la propera reunió del consellescolar: 

aprovació de projectes, sortides... 
 

2- Comissió econòmica:  

Està integrada per: 

- El/ la presidenta del consell  
- El/la secretari/a del centre. 
- El/la cap d’estudis. 
- Un/a representant de pares i mares 
- Un/a representant de mestres 
- El/la representant de l’Ajuntament 

 
Les seves funcions són: 

a) Revisar el balanç de comptes del centre. Durant el curs es duu a terme, amb caràcter ordinari, 
una sessió, prèvia a la reunió del consell escolar; és per revisar les factures i el balanç de 
comptes de final d’any. Se sol fer al començar el 2n trimestre escolar. Aquesta comissió es 
podrà reunir amb caràcter extraordinari, quan sigui necessari. 

 

3- Comissió del menjador escolar:  

 

La formen: 

- El/ la presidenta del consell 
- Un/una representant de pares i mares 
- Es convida a les reunions a la coordinadora de menjador i dos representants de l’empresa 

que gestiona el servei. 
 

Les seves funcions són: 

a) Vetllar i fer un seguiment trimestral per al bon funcionament del servei: menús, organització, 
monitoratge, activitats educatives, pagaments... 

b) Establir propostes de millora. 
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4- Comissió de convivència: 

 
Els seus components són 

- El/lapresidenta del consell 
- El/la cap d’estudis 
- El/la secretari/a del centre  
- Un representant de mestres  
- Un/a representant de pares i mares  
- Un/a representant de l’Ampa. 

 
Les seves funcions están regulades en l’(Annex de les normes de convivencia del centre). 
 
 

5- Comissió de socialització de llibres de text: 

 
Els seus components són:  
- El/la presidenta del consell 
- El/la cap d’estudis 
- El/la secretari/a del centre  
- Un representant de mestres  
- Dos representants de famílies.  

 
Les seves funcions són: 

a) Elaborar el sistema de catalogació dels llibres socialitzats de l’escola. 

b) Catalogació i protecció dels libres socialitzats de l’escola. 

c) Revisió de l’estat dels llibres al finalitzat cada curs. 

d) Folrar i etiquetar els llibres socialitzats de l’escola. 

e) Acordar la quota de social.lització. 

f) Comunicar a les famílies si han de pagar algun llibre malmès o perdut. Els criteris pels quals 

no s'acceptarà els llibres són: la manca de fulls, guixades amb bolígraf o retolador, estrips o 

fulles soltes, i tots aquells aspectes que la comissió consideri, encara que no constin en 

aquest apartat.  

g) Vetllar per la continuïtat del projecte i portar a terme les tasques que se’n derivin. 

h) Qualsevol altra funció que es proposi a la comissió. 

 

Els acords que es preguin en les diferents reunions de cada comissió, se’n donarà compte al ple del 

consell escolar en la primera sessió posterior que es realitzi. 

 
 
 
 

Composició Consell Escolar Escola Mediterrània 
 
PERÍODE: (4 Anys) 
RENOVACIÓ: Renovació parcial per meitats(Al cap de 2 anys) 
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No electes                                 Mestres                                   Sector pares/mares/tutors/es                        Sector Pas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció 2. Claustre Professorat 

 
 
 
 

Secció 2. Claustre de professorat 

 
Referència legal: Art. 145 de la LEC i els article 29, 48  del Decret 102/2010,  
 
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Està integrat 

per tot el professorat, el presideix el/la director/a. En cas de la seva absència el presideix el/la cap 

d’estudis. 

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l’article 146.2 de la Llei 

d’Educació: 

a. Intervenir en l’elaboració i la modificació del Projecte Educatiu. 
b. Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del 

director o directora. 
c. Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
d. Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
e. Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
f. Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

DIRECTOR/A 

CAP D'ESTUDIS 

REPRESENTANT 

AJUNT. 

 

5 MESTRES   

RENOVACIÓ  

2 AL CAP DE ANYS 

5  REP. DE PARES - 1 D'ELLS 
DESIGNAT PER L'AMPA 
RENOVACIÓ  
2 AL CAP DE 2  ANYS 
 

1 REPRESENTANT 

 

* El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i 
exerceix la secretaria del consell. En cas d’absència del secretari/a actuarà com a secretari/a el membre més 
jove del sector de  mestres. 

* Els representants de cada sector  han de ser el mateix número. 

* El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a 
aquell en què és determinada. 

* Donat el cas de ser un centre incomplet a nivell de professorat, un cop finalitzat el llistat dels representants 
electes (en cas de substitució de mestres que no continuen en el centre), Es proposaran noves eleccions per 
cobrir la baixa i poder mantenir el nombre de representants sector mestres fins a les properes eleccions. 

* Qualsevol membre del consell escolar estant en situació de baixa laboral pot assistir al Consell Escolar. 

* L’aprovació d’unamodificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primerprocés 
electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat. 

 

Sector pares/mares/AMPA  .................................................................................................................................. 5 

Sector mestres  ..................................................................................................................................................... 5 

Sector representants Ajunt., PAS, director/a, cap d’estudis, secretari/a  ............................................................... 5 

                                                                                                                 Total   ……………………….         15 però en dret a vot 14 
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g. Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre. 
h. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè 

aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 
i.  Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en  el centre.  
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. Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de 

l’ordenament vigent. 
l. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

Funcionament del claustre de professors 

El claustre es reuneix de forma ordinària tantes vegades com sigui necessari i sempre que el convoqui 
el/la director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. Aquesta convocatòria s’haurà de fer 
48 hores abans de la sessió del claustre, llevat en cas d’urgència. És preceptiu celebrar un claustre al 
començament i al final de cada curs escolar. 

Les reunions ordinàries se celebraran el dia que es determinarà a l’inici de cada curs escolar a la 
programació anual del centre. Les reunions extraordinàries, i per motius d'urgència, es celebraran 
tantes vegades com sigui necessari, principalment intentant respectar el dia assignat per a la 
celebració dels claustres. Si la urgència ho requereix, es celebrarà en el moment que la direcció indiqui. 

El  Projecte de direcció i la Programació Anual de Centre establiran comissions de treball en el si del 
claustre del professorat per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les 
funcions . 

El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels seus membres. 
S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la convocatòria per determinar si hi ha quòrum. 
La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus membres.  

De no haver-hi quòrum, el claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després de l'hora 
assenyalada per la primera.  

L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts:  
a) Lectura* i aprovació, si procedeix, de l'acta del claustre pendents d'aprovació.  
b) Punts de l'ordre del dia 
c) Torn obert de paraules 
* Prèviament a la sessió de claustre s’envia l’esborrany de  l’acta per correu electrònic (format 

PDF) a tots els membres del claustre.  

En cas que hi hagi una esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes llegides es consignaran 
en l’acta del claustre on s’efectuen. 
 
Els acords s’adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es resoldrà per 
majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, es repetirà la votació i 
s’aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn d’intervencions. Dirimirà els empats el vot 
del/la director/a. 
 
En l’absència d’un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el tema que 
s’estigui tractant l’afecti directament. 
 
Els membres del claustre que discrepin de l’acord majoritari podran demanar que consti en acta el seu 
desacord.  
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Tots els membres poden fer ús de la paraula en el punt de l’ordre del dia que es debat, i també tenen 
dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes. 
 
Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma correcta i 
evitant molestar el claustre o algun del seus components.  
 
El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol altre 
mestre/a.  
 
Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar a començar 
el debat un cop conegut el resultat de la votació.  
 
Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o la demanda 
dels membres del claustre.  
 
L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
 
El/la secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada aprovada, passa 
a formar part de la documentació general del centre. 
 
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. 
 
La intervenció del claustre en la formulació de les NOFC s’entén sense perjudici de la seva competència 
per adoptar les decisions sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen. 
 
Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació 
administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar del centre, 
amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible.  
 
Les absències seran justificades al/la director/a amb l’expressió dels motius. En casos de força major la 
direcció excusarà la falta de presència del/la professor/a.  
 
El dia de les reunions es determinarà a l’inici de cada curs escolar a la programació anual del centre. 
 

Capitol 4. Òrgans unipersonals de coordinació  

 La referència legal d’aquest òrgan col·legiat ve regulada pel Decret 102/2010, Articles  40, 41, 42  
Coordinació docent. 
 
  En funció de les necessitats del centre, d’acord amb els criteris del seu Projecte Educatiu 
concretats en el Projecte de Direcció que en cada moment sigui vigent, i també quan així ho prescriguin 
normes amb rang de llei, els centres es doten d’òrgans unipersonals de coordinació, amb les limitacions a 
què fa referència l’article 43. 
  Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de 
coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de 
l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents i de departaments. 
De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu. 
 Els nomenaments dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al curs 
escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora.  
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 La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal e coordinació abans 
que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de la persona interessada com per 
decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.  
 El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre 
en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i 
cessaments corresponents. 
 
Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coordinació. 
 
 A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan 
unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades transitòriament 
les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a 
la persona titular de l’òrgan. 
 

SECCIÓ 1 – COORDINADOR/A DE CICLE 

Són òrgans de coordinació del centre els següents:               

 
Elscoordinadors/es  deCiclevetllenperlacoherènciai continuïtatdelesaccionseducatives alllargde 
l’EducacióInfantilil’educació Primària segons correspongui, sota la dependènciadel/la Cap d’Estudis. 
 
Funcions 

a) Participar en l’elaboració i desenvolupament de la Memòria Anual, la PGA i els Plans de 
Treball, i desenvolupar les competències del/la de la part del Projecte Educatiu que compet 
al nivell. Portar a l’Equip de Coordinació les propostes formulades a aquest efecte per 
l’Equip de Cicle. 

b) Vetllar pel compliment dels projectes Anuals de Centre, PdD.... 
c) Coordinar l’ensenyament en el corresponent cicle, d’acord amb els projectes ,els acords de 

cicle i de centre. 
d)  Conèixer les Programacions Generals del Centre. 
e) Fomentar el treball en equip. 
f) Ésser el portaveu del Cicle en les diferents reunions. 
g)  Informar a la resta de mestres del Cicle dels acords presos en aquestes reunions. 
h) Presidir i coordinar   les reunions periòdiques de l’Equip de Cicle. 
i) Aixecar acta d’aquestes reunions i fer-les arribar als/les membres del cicle i als coordinadors 

i Cap d’estudis. 
j) Vetllar per la consecució dels objectius proposats. 
k) Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 
l) Vetllar pel compliment de les reunions intercicles fixades amb el/la Cap d’Estudis en 

començar el curs escolar. 
m) Coordinar  i gestionar les  activitats escolars i sortides. 
n)  Fer reserva de les activitats. 
o) Portar el  control dels alumnes que assisteixen. 
p) Coordinar-se amb la secretaria per els pagaments. 
q) Notificar a l’ajuntament els dies d’ocupació de la via (autocar). 
r) Organitzar acompanyaments sortides segons ràtio: 

 Segon cicle d'educació infantil, 10/1 
 Cicle inicial d'educació primària, 12/1 
 Cicle mitjà d'educació primària, 12/1 
 Cicle superior d'educació primària, 15/1 
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s) Preveure activitats i espais per ubicar els alumnes que no facin les activitats o sortides. 
t) Encarregar-se juntament amb l’equip directiu de la difusió i del compliment de les NOFC 
u) D’altres atribucions que l’equip directiu li encomani. 

 

 
SECCIÓ 2 - El/la coordinador/a d’informàtica 
 
Són funcions del cordinador/a Tac: 

 
a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar, orientar-lo sobre la formació en TIC, 

d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 
b) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos TIC del 

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

centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 
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) Coordinar l’elaboració del Pla Tac, fer-ne el seguiment, promoure les actuacions i fer les 
adaptacions pertinents. 

f) Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li 
pugui assignar el Departament d’Ensenyament.  

SECCIÓ 3-El/la coordinador/a de Llengua i Cohesió Social 

Són funcions del/de la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social: 
 

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

b) Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre i en la gestió de les 
actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut i a la promoció de 
l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre. 

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la cohesió 
social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació 
de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d) Participar, si escau, en les comissions de treball derivades del Pla Educatiu d’Entorn. 
e) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la 

direcció del centre. 
f) Vetllar per l’aplicació, seguiment i revisió del Projecte Lingüístic del Centre. 

 

SECCIÓ 4-El/la coordinador/a de Riscos Laborals 

Són funcions del/de la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:  
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a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 
l’interès i la cooperació dels treballadors 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 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 la seva adequació i funcionalitat. 

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

e) Emplenar i trametre als serveis territorials el model "Full de notificació d'accident o incident 
laboral". 

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels 

accidents que es produeixin en el centre educatiu. 
h) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control 

dels riscos generals i específics del centre. 
i) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de l’alumnat, 

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

 

SECCIÓ 5- El/la coordinador/a de Projectes d’Innovació 

Projecte d’Innovació “Impuls a les Llengües Estrangeres” 
Són funcions del/de la coordinador/a del projecte d’innovació de Llengües Estrangeres 

a) Col·laborar en el desplegament o actualització del projecte lingüístic, conjuntament amb el 
coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb l’assessorament 
puntual del coordinador/a o referent de llengües dels serveis territorials i, a la ciutat de 
Barcelona, de l'òrgan competent del Consorci d'Educació. 

b) Promoure acords i criteris per a la bona pràctica en la coordinació, la docència i el treball 
conjunt amb la resta del professorat, relatius a les metodologies integrades de les llengües . 

c) Fer difusió en el centre dels materials elaborats en el marc del pla, així com promoure’n el bon 
ús. 

d) Promoure, conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del 
centre i el coordinador o referent de llengües estrangeres dels serveis territorials i d'Educació, 
les activitats de recerca, de mobilitat, d’associació escolar, d’aprofundiment en la reflexió 
pedagògica i de coordinació amb la resta de projectes, d’acord amb la planificació del pla i del 
projecte lingüístic del centre. 
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TÍTOL IV.  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

Capítol 1. Organització del professorat  

Secció 1. Els equips docents del centre 
  
Els equips docents estan formats pels tutors, mestres d’un mateix cicle i/o d’altres cicles i especialistes 
que intervenen en un grup determinat d’alumnes i els que estan adscrits a cadascun dels cicles 
educatius.  
 
La finalitat de la intervenció d’aquests equips és la coordinació pedagògica entre tots els membres per 
tal d’afavorir el desenvolupament dels alumnes.  
 
El/la responsable de convocar una reunió d’equip docent és la mestra d’educació especial, si es tracta 
d’algun alumne de necessitats educatives especials; també poden convocar-la el/ la coordinadora de 
cicle o el/la cap d’estudis. 
 
La periodicitat de reunió i coordinació dels equips docents s’estableix cada curs en la programació 
general anual i està encabida en les hores no lectives de permanència al centre.  
 
Aquests equips docents poden variar cada curs en funció de les adscripcions a lestutories i els 
especialistes segons les necessitats del curs.  

 
Secció 2. Equips docents de cicle  
 

L’equip de cicle és la unitat bàsica organitzativa del professorat en la que es basen totes les facetes de 

la seva activitat pedagògica, i és, per tant, la unitat fonamental del treball docent.  

  
L'equip docent de cicle està constituït per tot el professorat que imparteix docència a un cicle 
determinat: tutors/es, especialistes, mestres de suport.  
 
Referent als especialistes i mestres de suport que imparteixen docència en diferents cicles, 
s'adscriuran a efectes organitzatius, a un cicle determinat a l'inici de curs. 
 
El Cicles es reuniran amb la periodicitat establerta al començament de cada curs escolar en la 
corresponent Programació General de Centre (una sessió setmanal i/o sempre que el/la coordinador/a   
convoqui una reunió). 
 
L'equip docent és coordinat per el/la coordinador/a de cicle  que dinamitzarà les seves reunions i 
recollirà els acords presos a les reunions mitjançant una acta. 
 
El Centre s’organitzarà en funció de l’estructura dels grups d’Educació Infantil i Primària en els 
següents cicles: Ed. Infantil (P3, P4, P5), C. Inicial ( 1er/2on), C. Mitjà (3er/4art), C. Superior( 5è/6è). 
  
El/la director/a nomenarà, els/les coordinadors/es corresponents.   
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Els/les  coordinadors/es vetllaran per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l’Educació Infantil i l’Educació Primària i el/la cap d’estudis per la coordinació d’ambdues. 

Funcions:  

a) Desenvolupar les propostes i acords de la Reunió de Coordinadors. 

b)  Recollir i canalitzar les propostes que provenen dels Equips de Cicle. 

c) Programar, organitzar o preparar: sortides,  colònies, festes i activitats dins el cicle que    

s’aprovin en la PGA. 

d) Debatre, analitzar i cercar solucions als problemes que grups o alumnes concrets puguin 
plantejar. 

e) Organitzar, coordinar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle.  
f) Aplicar els criteris d'avaluació de les àrees instrumentals del cicle: proves inicials i finals de 

cicle.  
g) Dissenyar estratègies per al tractament de la diversitat: Orientar l’alumnat que necessiti 

atenció especial: seguiment individual...  

h) Cooperar amb els tutors de grup en l’acció tutorial.  

i) Programació dels deures : orientar l’estudi 

j) Fer el seguiment de les incidències, analitzant la seva possible solució, amb l’objectiu de 

donar-hi resposta amb immediatesa i aconseguir un clima que faciliti l’estudi i relacions 

positives. 

k) Buscar estratègies per millorar les dinàmiques de grup. Compartir recursos pel bon 
funcionament de les classes. 

l) Els equips de cicle duran a terme les sessions d'avaluació  del seu alumnat i es constituiran en 
comissions d'avaluació,  presidida pel/per la cap d’estudis, per a l'avaluació i promoció de 
l’alumnat que finalitza un cicle. S’ aixecarà acta i vetllarà pel compliment dels acords presos. 

m) Formular propostes relatives al PEC i la programació general. 
n) Revisar programacions i fer propostes de millora. Establir  lligams  entre  les  programacions  

dels diversos cicles 

o) Altres que determini l’equip directiu del centre. 

p) El/la Coordinador/a  farà un resum de la reunió i l’enviarà  l’acta als i les membres del cicle, 

als especialistes i coordinadors/es  d’altres cicles. 

 

Secció 3. Equip de coordinació pedagògica 
 
L’equip de coordinació pedagògica està format per els/les quatre coordinadors/es de cicle (un/a 
d’Educació Infantil i tres d’Educació Primària) i el/la cap d’estudis. En temes puntuals també hi assisteix 
El director/a del centre. 

En el cas d’un cicle incomplet, l’equip docent s’incorporarà al cicle més proper, i serà coordinat pel 
coordinador/a d’aquest. 

L’equip es reuneix setmanal o quinzenalment. l convoca les reunions, el/la cap d’estudis. 

Funcions: 

a) Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la Programació General del 
Centre amb caràcter anual. 

b) Coordinar i avaluar, en primera instància, la realització de la Programació General de Centre i 
fer propostes de canvis o reformes, si s’escau. 
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c) Estudiar i resoldre les propostes dels cicles fetes a través dels/les coordinadors/es. 
d) Coordinar la redacció de la Memòria Anual de Centre en els aspectes d’assoliment d’objectius 

didàctics i escolars i indicar la manera com l’equip de mestres ha d’enregistrar a l’ordinador els 
diferents apartats de la Memòria que els pertoca d’emplenar. 

e) Elaborar les revisions i/o modificacions que es derivin de l’Avaluació Interna de Centre. 
f) Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 
g) Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats 

pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació interna. 
h) Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de treball de 

comissions i claustre. 
i) Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els desajustos i 

corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directius generals. 
j) Establir, a començament de curs, el calendari de dates de sessions d’avaluació, de  traspàs de 

notes dels/les especialistes als/les tutors/es prèvia a la reunió d’avaluació i dates de lliurament 
dels informes als pares.  

k) Indicar a l’equip de mestres, la manera d’enregistrar les dades acadèmiques dels alumnes a 
l’ordinador per tal d’incloure-les a les actes d’avaluació. 

l) Encarregar-se, juntament amb l’equip directiu, de la difusió i el compliment de les disposicions 
de les NOFC en el seu cicle. 

m) Participar conjuntament amb l’equip directiu en l’organització general del centre. 
n) D’altres atribucions que l’equip directiu li encomani. 

 

Funcionament de les sessions de coordinació: 

De cada sessió de coordinació pedagògica, el/la cap d’estudis n'estendrà una acta, fent-hi constar la 
indicació de les persones que hi han intervingut, els punts de l'ordre del dia i el contingut dels acords 
presos. Les coordinadores de cicle transmetran el contingut de les sessions de coordinació als equips 
dels seus cicles mitjançant l’acta que el/la cap d’estudis els hi haurà lliurat a través del correu 
electrònic.  

Les decisions preses en el sí de la coordinació pedagògica procuraran fer-se pel consens de tots els 
membres i, si més no, ho seran per majoria absoluta. 

 

Secció 4. Comissions  
 
A) Comissions del Claustre de Professors/es 

Cada inici de curs, es determinen les comissions de treball que es creuen convenients de mantenir o se 
n’inclouen de noves, en funció de les necessitats previstes pel curs. Aquestes comissions queden 
reflectides en la Programació General Anual. 
 
És condició que a cada comissió hagi representants de tots els cicles per tal de vehicular les 
informacions i les accions de manera més fluïda. A cada comissió hi ha un/a coordinador/a. 
 
El funcionament de les comissions es basa en establir una dinàmica i periodicitat de les reunions 
setmanal i en establir un “feed/back” entre les comissions i els cicles. 
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A final de curs, queda reflectida en la Memòria, la valoració de la consecució dels objectius, el 
funcionament, les activitats i les propostes de millora pel curs vinent. 

  

1- Comissió de Festes: 
Organitzar les festes que se celebren cada curs: 

 La Castanyada/ Halloween 
 Santa Cecília (Festa de la Música) 
 Festival de Nadal 
 Carnaval 
 Sant Jordi 
 Sant Ponç  

 Fi de curs.  
 
2- Comissió Mediambiental: 
Coordinar les accions formulades en  el Pla de treball anual referents als Projectes Mediambientals  

Programats a la PGA. 

 
3- Comissió Tac:  

Elaborar el Pla Tac del centre, coordinar i impulsar tots els processos educatius que estan relacionats 
amb l’ús de les noves tecnologies.Preparar programes informàtics que ajudin a dur a terme les 
diferents matèries del Disseny Curricular. 
 
Revisar i tenir cura d’aquest material d’informàtica. Proposar compra de nou material relacionat amb 

aquesta comissió. 
 

B- Altres comissions 
 
Són les comissions que venen determinades a nivell normatiu. Els seus objectius, integrants de les 

comissions i periodicitat de les reunions, es definiran anualment  en  la PGA, segons necessicitats del 
centre. 

a) Comissió lingüística: 

Vetllar pel desenvolupament i seguiment del Pojecte Lingüístic .Promoure actuacions en el centre per 
potenciar la cohesió social mitjançant l'ús de la llengua catalana i l'educació intercultural.  
 
La integren la coordinadora lingüística del centre (CLIC), les especialistes d’anglès, el/la cap d’estudis i, 

puntualment, la LIC.  
 
El període de reunions no està fixat en cap dia setmanal perquè es duen a terme en funció del pla de 

treball de la comissió. 
 

b) Comissió d’atenció a la diversitat (CAD):  
L'objectiu és vetllar perquè l’organització de l’atenció a la diversitat de l’alumnat sigui eficaç.  
  
Està formada per: 

 El/la cap d’estudis, les mestres d’educació especial, la psicopedagoga de l’EAP,  
 Les reunions són bimensuals  
 1r trimestre es planteja el pla de treball del curs. 
 2n trimestre té l’objectiu de fer el seguiment del treball. 
 3r trimestre és de tancament i avaluació. 
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Les reunions es programaran en la PGA, s’extendrà un acta i s’informarà als tutors/es dels acords i el 

pla de treball. 

 

c) Comissió Social:  

Està formada per: 
El director/a 
El/la cap d'estudis 
El/la treballador/a social de l’ajuntament  
El/la psicopedagog/a de l’EAP  
El/la mestre/a d’educació especial. 

 
La periodicitat de les reunions és bimensual. Les reunions es programaran en la PGA, s’extendrà un 
acta i s’informarà als tutors dels acords i el pla de treball. 
 
Els Objectius  de la comissió Social són: 

 Fer el seguiment dels alumnes amb risc social. Vetllar per la tramitació d'ajuts per material 

escolar i llibres de text, menjador, sortides,…  

 Garantir que els alumnes de risc social puguin disposar del material escolar necessari quan 

s'inicia el curs, així com la participació a les sortides programades.  

 Prendre mesures, si s’escau, pels alumnes que tenen moltes faltes d’assistència. Derivació 

Serveis Socials / Projecte d’absentisme escolar de l’Ajuntament. 

   

d) Comissió d’avaluació:  

Aquesta comissió està formada per: 

   Equips docents dels cicles (Mestres i especialistes del cicle) 

   El/la cap d’estudis.  

La periodicitat és trimestral. 

Els Objectius  de la comissió d’avaluació són: 

 Analitzar col·lectivament els processos i els resultats dels aprenentatges de cada alumne.  

 Fer propostes d’adequació i suport (sep, desdoblaments i altres estratègies).  

 Decidir la promoció o retenció dels alumnes en finalitzar el cicle:  

*Els criteris objectius de retenció són els següents: 

 L'alumne/a presenta NEE. 

 Es nouvingut/da. 

 Nivell de competència curricular de l’alumne a final de cicle. 

 Nivell de maduresa general de l’alumne. 

 Possibilitats de millora pel fet que repeteixi un curs. 

 Grau d’integració en el grup classe en el que està. 

 Valoració del grup que promociona: és un grup acollidor, obert,  integrador? 

 Aspectes de conducta. 

 Opinió de la família 

 Nombre de vacants que hi ha. 

Sempre s’haurà d’arribar a un consens abans de comunicar-ho a la família. 

*El procediment que es seguirà per a prendre la decisió és el següent: 

a) Es reunirà l’equip docent del cicle per estudiar la repetició d’un determinat alumne: 

Aquesta reunió es  convocarà el 2n trimestre.  
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b) Si durant aquesta reunió s’arriba al consens, es convoca a la família i se li comunica. 

 

Secció 5. Mestres  
 
1- El/la Mestre tutor/a 
 
La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de ’activitat docent. 
 
Podran exercir les funcions de mestre/a tots els mestres que formin part del Claustre de l'Escola quan 
imparteixin diferents àrees del currículum. 
 
Les competències del/la tutor/a són: 
 
 a. Tenir coneixement del seu procés d’aprenentatge i d’evolució personal de l'alumnat. 

b. Coordinar la coherència de les activitats ensenyament-aprenentatge i les activitats 
d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’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 secretari, quan correspongui de vetllar per l’elaboració dels 

documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o 

representants legals dels alumnes. 

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

f. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals 

per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars. 

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

l’escola. 

 h. Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament. 

 

Secció 6. Mestres Especialistes 
 

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i l'educació 
especial, seran assignades preferentment als mestres que disposin de l'especialitat corresponent.  
 
La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que comprovi que tenen 
l'adequada titulació, formació o experiència.  
 
Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.  

 

Funcions:  

 a. Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat.  

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

establertes. Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores destinades 

a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el mestre no especialista que 

s'encarregui de les hores restants.  

c. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d'especialista, 

es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.  
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1- Mestre/a especialista d'educació especial 

Centraran la seva intervenció en els àmbits següents: 

a) Prioritzar l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents amb 

dictamen de l’EAP. 

b) Atendre, si organitzativament és possible, dels alumnes que presenten dificultats 

d'aprenentatge i mancances com a conseqüència de la situació sociocultural de les famílies.  

c) Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors.  

d) Participar a la CAD. 

e) Coordinar actuacions amb la Psicopedagoga de l’EAP. 

 

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

diferents formes, no necessàriament excloents: 

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

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

individualitzada als alumnes que ho requereixin.  

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

ordinària.  

2- Mestre/a especialista de música 

Té les funcions següents: 

 Coordinar les activitats curriculars musicals del Centre, fins i tot en aquells cicles en què no 

siguipreceptiva la seva intervenció directa com a docent. 

 Impartir les classes a l’Educació Primària, atenent a les dedicacions horàries establertes 

 Impartir classes al parvulari, si el seu horari li ho permet. En aquest cas, si es considera 

convenient, l’activitat es desenvoluparà enpresència i amb la col.laboració del tutor del grup. 

 

3- Mestre/a especialista d'Educació Física  

Té les funcions següents: 

 Coordinar les activitats curriculars de l’EducacióFísica del Centre. 

 Impartir les classes a l’Educació Primària i sempre que sigui possible impartirà 

Psicomotricitat a E. Infantil 

 Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores destinades a 

l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el mestre no especialista que 

s'encarregui de les hores restants. 

 

4. Mestre/aespecialista de Llengua Estrangera 

Té les funcions següents: 

 Impartir la docència de la primera llenguaestrangera a Primària, conjuntament amb 

elsmestres amb titulació de coneixements adientsper impartir idiomes. 

 Coordinar els Projectes d'Innovació en LLengua Estrangera. 
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Capítol 2. Organització de l'alumnat 

Secció 1. Criteris d’agrupament de l’alumnat  

L’agrupament d’alumnes s’efectua quantitativament segons el que estableix el Departament 

d’Ensenyament. Actualment la ràtio d’alumnes d’educació infantil i primària és de 25, si més no, 

aquesta quantitat es pot incrementar segons la comissió de matricula. 

L'Escola Mediterrània té un creixement irregular això fa que no hi hagi un criteri definit d’una o dos 

línies, per tant el grup-classe els formen  els alumnes provinents del procés anual de Preinscripció i 

matricula. 

L'agrupació de l'alumnat és per grups d'edat definint el grup-classe educació infantil P-3, P-4 i P-5 i E. 

Primària de 1r a 6è.  

En el cas que hi hagi dos grups –classe del mateix nivel; els criteris pedagògics que es seguirán per 

formar els grups - classe quan els alumnes inicien l’escolaritat al nostre centre serán:  

a) El número de nens i de nenes per tal d’establir la major paritat possible en cada grup. 

b) La data de naixement  perquè hi hagi una distribució equitativa d’alumnes per grup nascuts 

durant el primer i el segon semestre de l’any, ja que els aspectes maduratius són molt 

importants de tenir en compte.  

c) El nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol envers els que no hi han anat. 
d) Els germans bessons en diferents aules. En cas de trigèmins aniran tots tres a la mateixa classe. 
e) La repetició d’un mateix nom. 

 
La pertinença de l’alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant un cicle escolar complert. Per 

tant, es barrejaran els grups, quan l’equip docent ho consideri oportú o quan es produeixin més baixes 

en un dels grups. 

Els criteris els definim segons la fonamentació pedagògica de la conveniència d’ampliar les relacions 

entre l’alumnat,  d’establir un equilibri de conductes disruptives que puguin presentar alguns/es 

alumnes, d’evitar situacions de dependència, lideratges, rols…: 

 Barrejar la meitat de cada grup ( A i B) 
 La màxima paritat entre nens i nenes del grup 
 La heterogeneïtat entre els nivells acadèmics 
 L’alumnat nouvingut  
 Els alumnes amb necessitats educatives especials 

A banda d’aquests criteris és convenient passar un sociograma al grup per tal de copsar els lligams que 

tenen els/les alumnes entre ells/es. 

Sempre que es prengui la decisió s’informarà a les famílies prèviament dels criteris d'agrupament de 

l'alumnat. 
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Capítol 3. Atenció a la diversitat  

Els criteris, mecanismes i procediments d’assignació dels recursos disponibles per a l’atenció a la 
diversitat de l’alumnat són:  

a) Organitzatius 
 
En funció de les valoracions de les comissions d’avaluació id’atenció a la diversitat, es determinaran les 
persones per atendre a la diversitat i elsrecursos temporals i materials. 
Les hores dels mestres que quedin disponibles, es destinaran per al suport educatiu delsalumnes que 
presentin més necessitats. 
 

b) Didàctics 
 
Adaptacions del currículum. Concrecions individuals ajustades a les característiques, alsritmes 
d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a. 
 

c) Metodològics 
 
Intervenció pedagògica. Suport en el grup ordinari (intervenció de més d’un mestre/a al’aula), 
agrupaments flexibles o desdoblaments dels grups d’alumnes, aplicación d’estratègies de treball 
cooperatiu, atenció individualitzada i/o en petit grup (preferentmentdins de l’aula), etc. 
 

 

Plans individualitzats 
S’elaborarà un pla individualitzat per a un alumne/a quan es consideri que per al seuprogrés són 
insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i lesmesures de reforç o ampliació 
previstes.  
 
El pla individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar 
en els diferents moments i contextosescolars. 
 
La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir d’un dictamen d’escolarització, d’un 
InformePsicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de qualsevol altre mestre/a de l’equip docent, si 
identifiquen que per al progrés d’un alumne/a les mesuresatenció a la diversitat planificades no són 
suficients. 
 
L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i potrequerir la 
revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del centre. 
 
Els alumnes amb necessitats educatives especials i amb dictamen seran atesos per les mestres 
d’educació especial. 
 
Procediement de detecció d'alumnes susceptibles de rebre suport: 
 

a) Identificar l’ alumnat que presenta necessitats d’atenció amb suport individualitzat, a partir 
de proves i avaluació continuada dels docentsi en la informació rebuda del/la tutor/a del curs 
anterior (valorada en les sessions d’avaluació). 
b) Establir modalitat d’ intervenció al centre. 
c) Concretar l’ horari d’ intervenció. 
d) Definir criteris d’ organització de treball i coordinació de l’ equip docent. 
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e) L’ equip directiu i la inspecció faran el seguiment de les actuacions al llarg del curs. 
 

El SEP (Suport Escolar Personalitzat): 
 
La competència lectora és l’objectiu fonamental, ja que és la clau d’ accés al coneixement. 
S’ ha de donar una clara priorització a l’ aprenentatge de les competències bàsiques en les àrees 
instrumentals 
És un reforç flexible, temporal i preventiu: 
 

a) Destinataris: 
Alumnes que presenten mancances o retard d’ aprenentatge, i no són d’ EE. 
 

b) Modalitats: 
 

1) Suport escolar personalitzat (SEP) en horari escolar: 
 

 El SEP en horari escolar inclou: les hores de reforç a alumnes amb dificultat en l’aprenentatge o 

amb altes capacitats, d’atenció a alumnes nouvinguts, racons, tallers, hores de substitucions. El 

temps destinat a SEP s’organitza segons les hores que generen els especialistes i els mestres no 

tutors. 

 Es farà desdoblament d’altres àrees quan els recursos i l’organització del centre ho permeti.  

 Està previst un horari setmanal de totes les sessions lectives per cobrir les absències de curta 

durada del professorat. En el cas que no s’hagi de substituir, aquesta sessió es destina a suport. 

 Quan algun/a alumne/a amb necessitats educatives especials greus i permanents manifesta 

una conducta molt disruptiva, s’organitza un suport humà en totes les hores que és possible.  

 

2)  Les hores de suport escolar personalitzat (SEP) amb ampliació horària: 
 

 Complir amb l’ objectiu prioritari que marca el sistema educatiu:  

Dedicar especials esforços en l’aprenentatge de la comprensió i l’expressió orals, la comprensió 

i l’expressió escrita, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres.  

 

 Organització del SEP d’ampliació horària 

 a) Es dediquen dos sessions de 30 minuts setmanals   

 b) És el/la propi/a tutor/a qui imparteix aquest suport.  

 c) Proposta d’horari: 2 dies setmanals de 14,30h a 15h 

d) Absències del tutor/responsable del SEP:  informar a la cap d'estudi per tal de cobrir la 

substitució amb  el company de nivel i/o un altra tutor/a. 

 e) Quan un/a alumne/a ja no necessiti d’aquest suport deixarà de venir i, en el seu lloc es 

 demanarà l’assistència d’un/a que el necessiti.  
 

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat 

Els criteris organitzatius per garantir la globalitat de l’acció educativa sobre l’alumnat es basen en 

intentar evitar, sempre que sigui possible, que els/les mestres especialistes siguin tutors/es perquè el 

seu currículum docent és més específic que el d’un/a mestre/a generalista. Si no és possible i un/a 

especialista ha de ser tutor/a d’un grup d’alumnes, es garantirà una coordinació per part de l’equip de 
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cicle perquè pugui adoptar sense dificultats aquesta globalitat educativa i s’intentarà que estigui amb 

el seu grup d’alumnes el màxim d’hores lectives possible. 

La tutoria dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els/les  mestres integrants del claustre 

poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui.  

Cadaunitat o grupd'alumnes té un mestre tutor/a, amb les següents funcions: 

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

b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 

d'alumnes.  

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

d) Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 

comunicació d'aquests als pares/mares  o representants legals dels alumnes.  

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

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares/mares/tutors/es o representants 

legals dels alumnes per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en 

les activitats de l'escola. Deixar constància escrita en el registre d'entrevistes dels alumnes de 

l'aula. 

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

h) Participar en l'avaluació interna del centre.  

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

El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el claustre de professors. El 
nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 
 
El/la director/a del centre pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a sol·licitud 
motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors i amb 
audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini per al qual havia estat nomenat.   
 
Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a n'informa el 
consell escolar del centre.  

 
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als requeriments del 
projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les promocions d'alumnes tinguin el mateix tutor al 
llarg de tot un cicle.  
 

Secció 1. Acció tutorial 

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir 
al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic 
que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. 
 
L’acció tutorial té com a finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 
personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. 

 
a) En el treball d’acció tutorial que duem a terme a l’escola considerem els següents aspectes: 
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 El desenvolupament personal: l’autoconeixement, l’educació emocional, els hàbits saludables i 

les    conductes de risc. 

 L’orientació escolar: el procés d’aprenentatge, l’avaluació, el canvi d’etapes. 

 La convivència i la cooperació: les habilitats socials, la participació i la gestió dels conflictes. 

 La coordinació entre l’equip docent: reunions per tal de fer el seguiment d’un grup d’alumnes 

o un/a alumne/a determinat. 

 Els/les  coordinadors/es de cicle i el cap d’estudis planificaran les actuacions tutorials i en faran 

el seguiment 

 

b) La relació i coordinació amb les famílies la portem a terme de la següent manera: 

  

 Reunions col·lectives de famílies  per fer la presentació del curs i de nous professors/es 

 Entrevistes individuals. 

 Mitjançant l’agenda escolar E. Primària (aspectes puntuals) i notes en el cas E. Infantil. 

 Reunions col·lectives de famílies a final de curs (en els cursos que l'Equip de Cicle valori que és 

necessari). 

 Carta de compromís educatiu. 
 

 

Capítol 5. Les tasques escolars a casa 

L'alumnat pot dur feines per a fer a casa, seran activitats complementàries per reforçar els continguts 

treballats a l’escola i de treball de recerca. 

A les aules hi haurà el registre de deures amb la finalitat de que tots el Mestres tinguin informació dels 

deures i per no sobrecarregar els alumnes. 

Els deures es donaran amb més d’un dia d’anticipació i pels caps de semana / vacances. 

 

Capítol 6. L’ensenyament de la religió i ensenyaments alternatius 

Els/les pares/mares o tutors/es legals, faran constar, per escrit, en el moment de la preinscripció i 

matrícula la decisió si l’alumne ha de rebre l’ensenyament de la religió. L’escola tindrà present aquesta 

decisió per els cursos successius, si la família o tutors/es legals no ho rectifiquen abans de començar el 

nou curs escolar. 

Amb independència del que els pares han manifestat en el moment de la preinscripció,  

Cada curs, durant el mes de juny, la direcció farà arribar a totes les famílies la confirmació de la  si 

continuïtat de  l'opció de l'ensenyament de la Religió del seu fill/a. 

Una vegada començat el curs no es podrà canviar aquesta opció. 
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TÍTOL V.  DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

Capítol 1. Conviència i resolució de conflictes. Qüestions generals 

Les persones que formen part de la Comunitat Educativa de l'Escola Mediterrània, tenen dret a 
conviure en un  bon clima escolar i tenen el deure de promoure bones  conductes i mostrar una actitud 
positiva davant els altres i la tasca que desenvolupen. 
 

Secció 1. Mesures de Promoció de la Convivència 

Les normes de convivència neixen de la necessitat de relacionar-nos i respectar-nos per poder realitzar 
les activitats escolars i educatives que són l’objectiu de la nostra tasca. Són l’instrument regulador de 
la convivència, tant al grup-classe com al conjunt del centre educatiu.  
  
Per l'equip humà que formem l'escola Mediterrània ensenyar a conviure representa: 

 Interactuar (intercanviar accions amb els altres). 
 Interrelacionar-se (establir vincles). 
 Dialogar /Parlar/ Escoltar. 
 Participar (actuar amb els altres). 
 Comprometre's (assumir responsablement les accions dels altres). 
 Compartir propostes, dissentir, acordar, reflexionar (trobar aspectes en comú)... 

 
Totes aquestes condicions ens ajudaran a modificar les relacions quotidianes, a assumir noves 
responsabilitats i a sobretot a "aprendre a conviure convivint". 
 
El procés educatiu suposa també aprendre a assumir i reconèixer els límits, complir els deures i 
respectar els drets dels altres. 
 
Es donaran a conèixer les normes de convivència del centre als professors, alumnat, al personal de 
menjador i d’activitats extraescolars i a les famílies, per tal d’establir els mitjans i condicions 
adequades per a prevenir les faltes i l’aplicació de les mesures correctores.  
 
Els mestres tutors, d’acord amb l’equip de cada cicle podran establir una normativa enel 
funcionament d’aula que adapti els principis i normes generals de manera adequada i comprensible a 
l’edat dels alumnes. 
 
a) Les normes que estableixin el grup-classe hauran de servir per: 

Educar per la pau i pel  respecte vers els altres. 

Prevenir les discussions, baralles, violència... 

Propiciar la integració de tots els alumnes 

Afavorir els aprenentatges 
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NORMES A RESPECTAR A L’ESCOLA 

 Respectar el torn de paraula, no imposar. 

 Respectar els companys i els adults (Mestres, monitors menjador/extraescolar, altra 

personal que treballi a l’escola. 

 Saludar i acomiadar-se, treballar el si us plau i gràcies- 

 Escoltar, acceptar i ser acceptats per - mestres, persones grans, nens petits... 

 Respectar el material individual, col.lectiu (d’aula, esportiu, musical, informàtic…) 

 Respectar els espais comuns (aules, WC, patis,  menjador, hort, jardí…) 

 Control del material que cal a l’escola: agenda, deures, estoig, roba per fer educació 

Física, materials específics per a les activitats escolars. 

 

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 

L’escola treballa mitjançant l’acció tutorial i  les normes de convivència per millorar la relació, el 

respecte entre l’alumnat i/o personal de la comunitat educativa i  per a la resolució de conflictes.  

El diàleg, l’autoregulació, el respecte envers els altres i la resolució pacífica dels conflictes són les eines 

principals que s’apliquen per a aquesta millora. 

La carta de compromís educatiu de l’escola expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de 

convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.  

Annex1  Carta de Compromís Educatiu de l’Escola Mediterrània. 

Capítol 2. Mediació escolar 
 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció  d'una tercera 
persona. La persona mediadora haurà de ser imparcial, té la funció d'ajudar a les parts implicades a 
obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

És deure fonamental de tots els que constitueixen el centre, crear un clima de convivència i 
Eficàcia educativa en un procés sempre obert, en què primi la responsabilitat personal i el 
Compromís mutu de respectar i garantir els drets dels altres, dins d'un ambient de màxima 
Llibertat i mínima coacció. Per això, serà responsabilitat de tots els membres de la 
Comunitat escolar resoldre els problemes de disciplina en un ambient de diàleg, utilitzant la 
Mediació si convé, i procurar aplicar solucions sense haver d'arribar a la imposició de 
Sancions. 
 
La mediació escolar es basarà en els principis següents: 
  
 a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-se 
o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.  
 b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 
pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.  
 c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la 
informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 
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 d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de 
mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de 
representants o intermediaris. 
 
La mediació escolar es desenvoluparà de la següent manera: 
  
 a) El mediador escolta les dues parts amb empatia, posant-se en el lloc de l’altre. 
 b) Quan cadascuna de les parts ha parlat, el mediador repeteix el que han dit per veure si 
ha quedat clar. 
 c) El mediador suggereix que cadascú faci propostes per arribar a resoldre el conflicte. És 
convenient definir un pla d’acció concret i acceptat per totes les parts. 
 d) En acabar, el mediador dóna la mà a cadascú i els convida a donar-se la mà entre ells. 
 e) Per fer un seguiment del procés, el mediador proposa una nova trobada per revisar la 
progressió del conflicte. 
 f) Sempre que sigui necessari i a petició de la direcció del centre, la comissió de convivència 
del Consell Escolar col·laborarà en els processos de mediació. 

 
L’ ambit d'aplicació de  la mediació escolar será el següent: 
 
 a) El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 
conflictesentre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes 
contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
 b) Es podrà oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat 
contràries a les normes de convivència del centre excepte que es doni alguna de les següents 
circunstàncies: 

 1- Que la conducta sigui: 
 L'agressió física. 
 Les amenaces a membres de la comunitat educativa. 
 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 i s'hagi 
emprat greu violència o intimidació. 

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

 
 2- Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o 
alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos. 
 
Quan s'iniciarà el procés de  La mediació escolar?: 
 
El procés de mediació es podrà 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 de l'alumne/a, i dels seus pares, en un escrit dirigit al 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 i s'interrompen els terminis de prescripció. 
 
Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, per 
persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. 
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Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, El director/a ha de 
proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els pares, personal 
docent i personal d'administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada per conduir 
el procés de mediació. 
 
El director/a també pot designar un/a alumne/a perquè col·labori amb la persona mediadora en les 
funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot cas, 
l'acceptació de l'alumne/a és voluntària. 
 
La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne/a, s'ha de posar en contacte amb la 
persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne/a de resoldre el conflicte per 
la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas.  
 
Quan s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material del centre o s'hagi sostret aquest material, 
el director o la persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del 
centre. 
 
Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de 
convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb 
els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 
 
Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 
 
Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte.  
 
Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la 
persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 
 
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, en 
benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat i els seus pares i, en quin termini s'han de 
dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les 
accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació 
econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la 
comunitat del centre. 
 
Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la 
conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà 
per escrit al director i l'instructor de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de 
l'expedient disciplinari. 
 
Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes 
imputables a l'alumne/a o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al/la director/a 
per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el 
procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director ordenarà la 
continuació del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput 
dels terminis previstos. 
 
Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, 
les disculpes de l'alumne/a o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació 
acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne/a, aquesta actitud ha de 
ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 
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La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de 
col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la 
continuació del procés de mediació. 
 

El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la 

persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del 

termini. 

 

Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Qüestions generals  
 

L'alumnat no pot ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació i, en el cas de l'educació obligatòria, 
del seu dret a l'escolaritat. 
 
En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la dignitat 
personal de l'alumnat. 
 
Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els actes contraris a les normes 
de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència 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 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. 

 
Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per 
a la convivència del centre  
 

Secció 1 Conductes perjudicials per a la convivencia del Centre 

Extracte dels articles 37.1, 37.3 i 38 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació de Catalunya. 

Es consideren faltes greus o conductes greument contràries a les normes de convivència del Centre: 
 Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa. 
 Agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat 

educativa. 
 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material 

d’aquest o dels objectes i les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa. 
 Actes que atemptin greument contra la intimitat o la integritat personal dels altres membres 

de la comunitat educativa. 
 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 

documents i material acadèmic. 
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  Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal 
dels membres de la comunitat educativa. 

 La reiteració de faltes lleus durant un mateix curs acadèmic. 
 Seran considerades especialment greus les faltes o conductes que impliquin discriminació per 

raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 
 

Secció 2 Mesures Correctores 

Les mesures correctores han d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre (art.24.1 D. 
Autonomia) 
 

Les activitats socials seran: 
 Ordenar el material esportiu de l’aula de psicomotricitat. 
 Ordenar el material de joc del pati. 
 Revisar les papereres de reciclatge de les aules. 
 Col.laborar amb les Mestres fent alguna tasca concreta. 
 Altres activitats puntuals que siguin necessàries pel bé comú. 

  

L’aplicació de les mesures correctores 1-5  detallades correspon a: 
Qualsevol mestre del centre, escoltat l’alumne, pot aplicar les cinc primeres mesures correctores. Haurà 
de comunicar al tutor/a l’amonestació posada a l’alumne/a i la durada. 
 

1) Amonestació oral i pedagògica  

 Utilitzar un llenguatge coherent per part del mestre/a.  

 Si persisteix la conducta perjudicial per a la  convivencia es tractarà amb el tutor/a.  

 Posteriorment amb el/la Cap d’estudis. 

 Per últim amb  el/la directora/a. 

 En tots els casos es farà el “Full d’irregularitats” 
 

2)  Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca (l’alumne no pot romandre sol a l’aula). 
 Es farà sota la vigilancia d’un/una mestr/a. 

 Fer tasques escolars 

 Ordenar el material d’aula.  
 

3) Comunicació escrita a la família per part del mestre, que caldrà retornar signat. 

 En l’agenda Escolar.  
 

4) Canvi de grup o classe de l’alumne en una activitat determinada.  

 Quan s’apliqui una mesura correctora de canvi de classe es farà en aquest ordre:  

 Classe del/la paral·lel/a, classe del cicle, classe d’un altre cicle. 

 

5) Compareixença davant de la cap d’estudis o directora del centre. 
 

L'aplicació de les mesures correctores 6-10  detallades correspon a: 
 
El director/a del centre o el cap d’estudis,  per delegació d’aquest /a escoltat l’alumne/a  i el mestre/a  
implicat/da o altres persones implicades, pot aplicar les cinc mesures correctores restants.  
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N’ha d’informar a la direcció i la família seguint el protocol acordat.  
 
(Annex 2 Comunicat d’irregularitat). 

 
El mestre, director o cap d’estudis que aplica la mesura correctora ha de deixar constància escrita: 
descripció del fet per part dels implicats, aplicació de la mesura correctora. En el cas de reunir la 
comissió de convivència, s’atribueix aquesta responsabilitat a qui actuï de secretari de la 
comunicació.Aquest comunicat s’ha registrar a l’arxiu personal de l’alumne/a 
 

6) En cas de reiteració de faltes, comunicació a la família per part de la direcció del centre i/o  

coordinador de les activitats extraescolar o coordinador de menjador.  

En cas de reiteració s’informarà mitjançant una notificcióa la familia. 
 

7) Realització de tasques educadores, d’una durada màxima d’una setmana, i/o reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o al d’altres membres de la comunitat 

educativa. 

La realització de les tasques no pot prolongar-se a un peridode suoerior a 1 setmana. (Cal informar a la 

familia fent una reunió). 
 

8) Suspensió del dret d’assistència a sortides, colònies, activitats extraescolars. 
 

9) Canvi de grup o classe de l’alumne/a per un període màxim de 5 dies lectius. 
Quan s’apliqui una mesura correctora de canvi de classe es farà en aquest ordre: classe del/la paral·lel/a, classe 
del cicle, classe d’un altre cicle. 
 

10) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període màxim de 5 dies 
lectius. 

Durant la impartició d’aquestes clases l’alumne/a haurà de romandre al centre efectuant els treballs 
Acadèmics que se li encomanin. 
 

Aquest mateix criteri regirà també en l’ús dels serveis de menjador, acollida, activitatsExtraescolars 
amb la diferència que, si un alumne incompleix de manera sistemàtica les normesde convivència pot 
veure’s privat d’utilitzar aquests serveis, amb la conformitat de la familia. 
 

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants 

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

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. 
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. 

 
2. S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de 

l'alumnat: 
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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. 

 
 

Secció 4. Faltes d’assistència i puntualitat. Mesures correctores i actuacions. 

Faltes d’assistència 

Les actuacions en el supòsit d’absentisme escolar de l’alumnat son les següents:  

 L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria.  

 Ls família ha de comunicar les absències dels seus fills/es especificant el motiu i la durada de 

l’absència.  

 El tutor o tutora custodiarà els justificants; aquests podem ser: - nota a l'agenda, comunicat 

escrit per part de la família a la tutora/a, comunicat telefònic i justificant mèdic-. El tutor/a 

custodiarà els justificants durant tot el curs escolar. En cas dels alumnes absentistes en què 

s’hi hagi fet actuacions a través de la comissió social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de 

l’alumne.  

 En cas que el/la mestre/a tutor/a detecti alumnes amb absències repetides, la família  dels 
quals no justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les, afectin el rendiment acadèmic del 
nen o nena, intervindrà la direcció de l’escola i, en cas necessari, es  derivarà a la comissió 
social del centre per a estudiar el cas i intervenir-hi oficialment segons el protocol 
d’absentisme de la població.  

 S’ha de deixar còpia arxivada de les comunicacions a les famílies. 
 En cas que no es justifiqui l’absència, el/la tutor/a trucarà per telèfon a la família i /o 

comunicarà a l’agenda escolar perquè la puguin justificar.  

 Les faltes d'assistència i/o retards que superin el 5% del total del trimestre es notificaran a les 

famílies mitjançant el text referent a l'absentisme acordat en comissió social. 

 

(Annex 3 Comunicat absència: Notificació telefónica) 

 

Puntualitat 

Es considera retard transcorreguts 5 minuts de l’hora d’entrada i/o sortida. 

El/la tutor/a portarà el registre dels alumnes que arribin i/o els recullin amb retard  i, en els casos 

reiteratius, s’iniciaran els protocols pertinents:  

 1r. Comunicació escrita a la familia. 

 2n. Entrevista amb el/la tutor/a per reconduir els retards. 

 3r. Entrevista amb la direcció del centre per reconduir els retards. 

 4t. Derivació a Serveis Socials per seguir el protocol d’absentisme de la localitat. 

En cas de no venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la família per telèfon, 

esperarà que el recullin si no pot esperar el tutor/a serà algun membre de  l’equip directiu que 
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esperarà a què el recullin. Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de 

l’hora de sortida s’actuarà de la següent manera: 

 Si és al migdia, es portarà el nen o la nena a dinar al menjador. 
 Si el retard es produeix a la tarda, es telefonarà a la Policia Local per comunicar la situació.  

 

Secció 5. Constància escrita 

En determinats casos de reiteració de conductes que perjudiquin la convivència en el centre es deixarà 
constància escrita a direcció. 

Secció 6. Prescripció 

Els actes i incorreccions considerades conductes perjudicials 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. 

 

Capítol 5. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument 
perjudicials per a la convivència en el centre 
 
Secció 1. Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 
Extracte dels articles 37.1, 37.3 i 38 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol,   d’educació de Catalunya., i de l’ article 25 de la Llei 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

Es consideren faltes greus o conductes greument contràries a les normes de convivència del Centre: 
1. Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa: 

agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat 
educativa. 

2. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material 
d’aquest o dels objectes i les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa. 

3. Actes que atemptin greument contra la intimitat o la integritat personal dels altres membres 
de la comunitat educativa. 

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

5.  Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal 
dels membres de la comunitat educativa. 

6. La reiteració de faltes lleus durant un mateix curs acadèmic. 
7. Seran considerades especialment greus les faltes o conductes que impliquin discriminació per 

raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

 

Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

Realització de tasques educadores per a l’alumne. La realització d’aquestes tasques no es podrà 
prolongar per un període superior a un mes. 
 

 Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries. 
 La suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades  classes. 
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En tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del 
curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al 
centre.  

Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 DA102/2010) 

Quan l’alumne reconeix de manera immediata la comissió d’una falta greu i la família accepta la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Aquest reconeixement i acceptació per 
part de al família ha de constar per escrit. 

 
Secció 4. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 
DA102/2010) 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre només podran ser objecte de 
sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient.  
La instrucció de l’expedient correspon a el/la cap d’estudis.  
A l’expedient s’han d’establir els fets, la responsabilitat de l’alumnat implicat i la proposta de sanció.  
S’ha d’informar a la família de la incoació de l’expedient, i també abans de la resolució definitiva. 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, 
sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el 
seu cas, el rescabalament de danys que es puguis establir de manera complementària en la resolució 
del mateix expedient. 
 

(Annex 4 - Tramitació expedient) 

 

Secció 5. Prescripció (art. 25.5 DA 102/2010) 

Les faltes i sancions prescriuen, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.  
Correspon a la Direcció del Centre imposar les sancions per a les faltes greus. 

 
Secció 6. Graduació de les sancions. Criteris (art. 24.3. i 4 DA 102/2010) 
 

Es tindran en compte:  

Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.  

1. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.  
2. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 
3. la resta de l’alumnat.  
4. L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de 

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida.  
5. La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.  
6. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  

Es consideren especialment greus, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, 
naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades 
per l’actuació a corregir.  
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TÍTOL VI.  DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

Capítol 1. De l’alumnat  
 
Secció 1. Admissió i matriculació d’alumnes 
 
Tot/a nen/a en edat escolar té dret a ser admès com a alumne a l'Escola Mediterrània  de Viladecans 
d’acord amb la normativa vigent. En cap cas no hi haurà discriminació per raons ideològiques, 
religioses, morals, de raça o de naixement. 
 
La matriculació en el centre suposa, per part de l’alumne i la seva família o tutors legals, l’acceptació 
d’aquestes normes, de les quals s’haurà informat en la carta de compromís educatiu que la família 
haurà de signar en el moment de formalitzar la matrícula. 
 
Els pares o tutors legals presentaran la documentació necessària per fer la preinscripció i la 
matriculació aprovada pel Departament d’Ensenyament d’acord amb la normativa dels curs vigent. 
 
 Es consideraran tutors legals aquells que ho acreditin mitjançant document oficial o sentència judicial 
i, en aquest cas, tindran els mateixos drets en el centre que els pares naturals. 
 
 En la complementació de la documentació que cal presentar per a la preinscripció d’un/a alumne/a en 
el centre, es vetllarà perquè els pares o tutors legals especifiquin si l’alumne/a té una malaltia 
específica, retard d’aprenentatge o pateix algun tipus d’al·lèrgia que en algun moment necessiti 
atenció especial. 
 
 L’escola organitzarà una jornada de portes obertes abans de la preinscripció dels alumnes per al curs 
següent, per informar a les famílies sobre el funcionament de l'escola, els projectes que es duen a 
terme. Es  mostraran  les instal·lacions i en la jornada de portes obertes s'intentarà respondre a totes 
aquelles qüestions del seu interès. 
 

Secció 2. Adscripció i promoció d’alumnes 
 
Els alumnes ingressaran en el Cicle Inicial de l’Educació Primària l’any natural en què compleixin sis 
anys, excepte els alumnes amb necessitats educatives especials, si es considera adient per part de 
l’EAP. 
 
Tot aquell/a alumne/a que vingui d’un altre estat es matricularà al curs que li correspongui per edat. 
 
 La retenció de curs d’un/a alumne/a haurà de comptar amb l’aprovació de la Comissió d’Avaluació, 
escoltada la mestra d’Educació Especial, la psicopedagog/a de l’EAP i la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat. 
 
La decisió que un alumne romangui un any més en qualsevol dels cursos de primària podrà ser 
adoptada una sola vegada al llarg de la seva escolarització. Aquesta repetició s’efectuarà en acabar el 
cicle tal com marca la normativa vigent, excepte en aquells casos que escoltats l’equip docent i la 
comissió d’atenció a la diversitat (CAD), considerin que s’ha de fer abans. 
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 Els alumnes no podran repetir més d’un any excepte aquells casos que el Departament 
d’Ensenyament autoritzi la modificació curricular individual prèvia petició del centre.  
 Els criteris d’avaluació acordats a nivell de totes les escoles de primària de la localitat per poder 
superar un cicle són tenir aprovades les àrees de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. 
 
Els alumnes de 6è curs de E.Primària rebran, al llarg del curs, informació completa, precisa i 
entenedora sobre l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). 

 
Secció 3. Drets 
 
Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures sense més distincions que aquelles que es derivin de la 
seva edat i les etapes o nivells dels ensenyaments que cursin. 
 
L’exercici dels seus drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu dels coneixement i respecte 
dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. 
 
La direcció del centre ha d’afavorir la convivència del centre i garantir la mediació en la resolució de 
conflictes. 

 
Drets dels alumnes 
 
Extracte dels articles 21 i 22, de la LEC Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol 
Capítol 1 drets de l’alumnat i Capítol 2 del decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i 
regulació de la convivència dels centres educatius no universitaris de Catalunya. 
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una  formació en el respecte dels 

drets i llibertats fonamentals  (educació integral i de qualitat).. 
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l'educació, tenen dret a: 

 
L’alumnat té dret a:  

 
1. 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.  
 

2. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre: 
 La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamental i en l’exercici de la 

tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de la convivència. 
 El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial 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. 

 L’adquisició de les competències bàsiques marcades per la LEC per aconseguir el 
desenvolupament de les habilitats intel·lectuals, artístiques i els coneixements. 

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

 La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística  i cultural. 
 La formació per la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. 
 L’educació que asseguri la protecció de la salut i els desenvolupament de les capacitats 

físiques. 
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3. Una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per al qual cosa se l’ha 
d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts. 

4. Els pares i mares tenen dret a sol·licitar aclariments respecte a les qualificacions amb que 
s’avaluen els seus aprenentatges. 

5. Al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de 
consciència i al respecte a la seva intimitat en relació a les seves creences i conviccions. 

6. L’alumnat, i els seus pares, si l’alumne és menor d’edat, té dret a rebre informació prèvia i 
completa sobre el projecte educatiu.  

7. La protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
8. Dur la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.  
9. Tenir a un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 
10. Que el centre guardi reserva sobre tota aquella informació de que disposi, 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. 

11. Participar en el funcionament i en la vida del centre, d’acord amb allò que preveu la legislació 
vigent.  

12. 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 reals. 

13. Rebre orientació escolar per aconseguir el millor desenvolupament personal, cultural i social. 
 

Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que suposin una transgressió dels drets de 

l’alumnat que s’estableixin en aquesta normativa o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de 

denúncia per part dels seus pares o tutors legals davant de El director/a del centre. 

Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si s’escau al consell escolar, el/la 
director/a ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent. 

Les denuncies també podran ser presentades davant el Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament. 

Secció 4. Deures 

L'alumnat té els següents deures a complir: 

 a) L’estudi és un deure bàsic dels alumnes 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 acadèmica.  

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

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

 Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les seves funcions docents. 

 Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus/ves companys/es en les 
activitats formatives. 

c) El respecte a les normes de convivència dins el centre, com a deure bàsic de l’alumnat implica 
les obligacions següents: 
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 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. 

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

 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i 
dels llocs on dugui a terme altres activitats com a part integrant de l’activitat escolar. 

 Complir amb totes les normes de l’escola. 

 

Capítol 2. Del professorat 

La participació, la professionalitat i la implicació dels/les mestres són la base fonamental per al bon 
funcionament del centre.  

Secció 1. Drets 

Deures genèrics dels funcionaris segons la legislació vigent (article 108 del decret 1/1997 de 31 d’octubre DOGC 
2509 de 3-11-1997 i segons decret 243/1995 de 27 de juny sobre reglament de règim disciplinari de la funció 
pública de la Generalitat de Catalunya DOGC 2100 de 13-9.1995). 

a. Desenvolupar la seva funció tenint com a límit la legislació vigent, el Projecte Educatiu de 
Centre, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre,la PGA anual de centre. 

b. Guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat 
encomanats. 

c. No ser obligat a impartir l’ensenyament de la religió, ni ser impedit a fer-ho als que estiguin 
disposats i capacitats per impartir-la. 

d. Participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola. 

e. Disposar del material, instruments i equipament necessaris per impartir un ensenyament 
digne, per a la realització del PEC i de la pròpia programació. 

f. Rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares i mares per a la 
formació dels alumnes. Convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera 
individual o col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests. 

g. Ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys/es de feina, 
alumnes i familiars d’aquests. 

h. Dret al desenvolupament i a la promoció professional i a la formació permanent. 

i. Assistir a totes les reunions del claustre amb veu i vot. 

j. Assistir a totes les reunions de cicle i altres que li corresponguin amb veu i vot. 

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

l. Dret de lliure reunió, tant per tractar assumptes laborals com pedagògics, després d’haver-ho 
comunicat a la director. 



 NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

53 
 

m. Dret de vaga 

n. Altres drets que els correspongui segons la normativa vigent per la seva condició de mestres 
de l’Escola Pública. 

Secció 2. Deures 

a. Participar en les reunions del claustre, del cicle i dels altres òrgans a què pertanyin, amb una 
predisposició per a la cooperació, complint els acords que s’hi prenguin. 

b. Tenir 25 hores lectives setmanals en el curs o matèries assignades, tenint en compte les seves 
especialitats, la seva idoneïtat i , segons les possibilitats del centre o bé les seves necessitats.  
Tenir 5 hores de reunions dins d’horari escolar. 
Disposar de  7’30 h per corregir, formació, reunions, o qualsevol activitat delegada per l’equip 
directiu, que poden ser dins o fora del centre. 
 

c. Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats establert 
a la PGA. 

d. Tenir cura dels alumnes a l’hora del pati a qui li pertoqui. 

e. Controlar l’assistència dels seus alumnes. 

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

g. Realitzar les programacions del curs i desenvolupar-les correctament. 

h. Prendre part, juntament amb els seus alumnes, en les activitats aprovades a la Programació 
General del Centre. 

i. 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. 

j. Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes. 

k. Entrevistar-se amb els pares/mares sempre que aquests ho requereixin o a proposta del 
propi/a mestre en l’horari establert per a aquestes entrevistes i/o en horari que puguin avenir-
se. Mantenir amb ells un clima de col·laboració per a l’educació dels seus fills i filles. 

l. Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 
d’ensenyamentAutoavaluar periòdicament la seva activitat com a docent. 

m. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a 
eina metodològica. 

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

o. Respectar i complir els acords del centre. 

p. Fer les substitucions pertinents segons el pla de substitucions aprovat cada curs a la PGA. 

q. Afavorir la consecució dels objectius que proposa el centre en el seu projecte Educatiu. 

r. Respectar i fer respectar les directrius d’aquest d’aquestes NOFC. 
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s. Participar en l’organització del centre a través dels òrgans corresponents. 

t. Exercir els càrrecs per als quals sigui escollit d’acord amb les normes establertes en cada cas. 

u. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, 
aprovades en la PGA anual. 
 

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

w. Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió dels seus alumnes. 

x. Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb el alumnes, mestres i 
pares. 

y. Les normes i models de comportament que es proposen als alumnes i l’organització que es 
dóna a la vida col·lectiva s’ha d’ajustar als valors que inspiren el funcionament del centre. 

L’incompliment per part dels mestres dels deures que els afecta determina la seva responsabilitat. 
L’assumpció de les seves responsabilitats es determina segons el que estableixen aquestes NOFC i, en 
qualsevol cas, la legislació vigent. 

Secció 3. Adscripció dels/les mestres als cursos   

Correspon al director/a del centre adscriure els/les mestres als cicles, cursos i àrees en la forma més 
convenient per a l’educació dels alumnes, tenint en compte els següents criteris: 

1. L’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre/a. 

2. Les especialitats i la formació que tingui reconegudes. 

3. Les necessitats del centre. 

4. El Projecte Educatiu de Centre. 

5. Les preferències professionals. 

6. Les manifestacions del claustre. 

7. La permanència del mateix tutor durant un cicle educatiu. 

8. La no coincidència de dos tutors nous -al centre o al cicle-, en un mateix nivell per tal de 
garantir la línia metodològica de treball, sempre que sigui possible. 

9. En el cas de l’educació infantil, com aquest cicle està format per tres nivells educatius, 
s’afavorirà la continuïtat del professorat, si és possible els tres cursos . 

 

Secció 4. Permisos, llicències i absències  

El director/a del centre, prèvia sol·licitud per escrit del/ la mestre/a interessat/da podrà concedir 
permís en els supòsits que marqui la normativa vigent de cada curs. 

El Departament d’Ensenyament concedirà les llicències per matrimoni, malaltia, embaràs, funcions 
sindicals, estudis o assumptes propis sense retribució.  



 NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

55 
 

Els mestres han de comunicar l'absència  al/la cap d'estudi, omplint el full d'absència (libre del mestre 
anotant les classes que faltaran i deixant la tasca a realitzar a l''aula). Aquestes hauran d’estar 
degudament justificades i, en cas de no estar-ho, s’aplicarà allò que determina la normativa vigent. 

Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de permanència en el 
centre.   

Secció 5. Substitucions del professorat 

En tots el casos de permisos i llicències el director/a haurà de preveure i assegurar l’adequada atenció 
als alumnes durant les absències del professorat, intentant perjudicar el menys possible el normal 
funcionament del grup-classe.  

En el cas de permisos no coberts per substitució, l’escola cobrirà l’absència del mestre organitzant la 
substitució d’acord al quadre de prioritats que s’aprova en la Programació General del Centre.  

Els/les mestres han de cobrir les substitucions dels companys/es que falten al centre segons l’horari 
establert en el torn de substitucions. 

Els criteris de substitució seran els següents, qualsevol modificació s'inclourà en la PGA i cada curs es 
realitzarà el quadre de substitucions nominal. 

 SEP (Suport Escolar Personalitzat) 
 Suport a l'aula: dos mestres a l'aula. 
 Racons de treball. 
 Desdoblament (Mig grup/aula) 
 Tallers Intercicle /plàstica… 
 Càrrecs, Coordinacions 
 Educació Especial 
 En última instància i si fos necessari repartir l'alumnat a les aules de nivell més proper. 

 
Sempre que l’absència pugui ser prevista, el mestre haurà de disposar, conjuntament amb el mestres 
de cicle i/o nivell, les activitats que han de portar a terme els seus alumnes durant el període de la 
substitució. 
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TÍTOL VII.  COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE 

LA COMUNITAT  EDUCATIVA 

 
 

Capítol 1. Qüestions generals 

Tal i com s’exposa a l’Article 19 de la Llei d’Educació de Catalunya, la comunitat educativa del centre 

està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d'atenció 

educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis 

del centre i la representació municipal. 

Capítol 2. Mecanismes i instruments de participació  

Secció 1. Informació a les famílies 

L’Article 25 de la LEC específica que les famílies o els tutors legals dels alumnes matriculats a l’escola 
tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa dels seus fills, a més de rebre informació 
sobre: 

a) El projecte educatiu 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilitat que comporta per a les famílies. 

e) Les normes d'organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen, l'aportació 
econòmica que comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts. 

Per tal de fer arribar aquestes informacions l’escola utilitza diferents vies de comunicacióamb les 
famílies i/o representants legals: 

 Reunió d’inici de curs: Programades a la PGA, es realitzen a finals de setembre principis 
d'octubre 

 Entrevistes Individuals amb les famílies: les que siguin necessàries, mínim 1 cada curs. 

 Informes: - Educació Infantil: es lliuren dos informes  quatrimestrals (Febrer i Juny). 

                 - Educació Primària: es lliuren tres informes, coincidint amb el final de cada  
trimestre. 

 Fulls informatius, circulars... Es repartiran una circular per família tret dels casos que les 
famílies en requereixin 2 especificant els motius. 
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 Reunions amb els delegat/des (representants de famílies  de cada aula), AMPA i E. Directiu: la 
finalitat és informar i coordinar les activitats de col.laboració "Escola-Família-Ampa". 

 L’espai web (es va actualitzant a mesura que avança el curs escolar, Blogs d'aula). 

Les famílies o els tutors legals dels alumnes matriculats a l’escola  tenen els següents “deures en 
relació a l' educació dels seus fills/es”: 

a) Tenir cura de l'assistència i puntualitat de l'alumne/a justificant per escrit les faltes. 
b) Infondre en l'alumne/a l'estimació i respecte per l'escola, professors/es, companys/es i 

d'altres. 
c) Assistir a les reunions o activitats que organitza el centre 
d) Estar en comunicació amb els/les professors/es per al millor coneixement de 

l'alumne/a per les dues parts: Acudir al tutor/a corresponent per formular de forma 
adient les peticions o queixes oportunes envers a l’educació del seu fill/a. 

e) Facilitar als seus/es fills/es el compliment de les tasques educatives. 
f) Distribuir i coordinar el temps lliure dels seus/es fills/es 
g) En cas de malaltia, assegurar-se que mèdicament no hi hagi risc de contagi per a la 

resta de nens/es. 
h) Donar suport i participar en totes les activitats escolars i extraescolars . 

 

Secció 2. Participació de les famílies 

Des de l’escola s’intenta afavorir la participació de les famílies perquè és una via més de relació, 
comunicació i col·laboració en el procés educatiu dels seus fills.  

Relació Família - Escola: 

 Participació en el Consell Escolar: en les votación i/o essent representant del sector 
famílies en el Consell Escolar. 

 Participació en les reunions de delegats/des d'aula: oferint-se a ser el representant de 
les famílies de l'aula del seu fill/a.  Assistir a les reunions programadades i traspassar la 
informació. 

(Annex 5 -Document Delegats/des de famílies Aula) 

Activitats a les aules: 

 Expert, Reporter, Explicar contes als més petits, Explicar alguna professió i/o afició dels 
pares i mares en temes que es treballen a l’aula, projectes interdisciplinaris, festes, 
tallers... 

 Participació en les festivitats de l'Escola:  Castanyada,  Nadal,  St Ponç,  English Day…  
 Confegir vestuari i decorats per a les obres de teatre que es fan: Nadal, obres de 5è. 
 Acompanyament a sortides pel poble. 
 Participar l’activitat de piscina de 1r de primària: -  ajuda als vestidors i 

acompanyament fins a la piscina. 
 Etc. 
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Secció 3.Carta de Compromís Educatiu 
La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el 
compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants. Amb el 
compromís formalitzat de la família i el centre es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir 
un entorn de convivència i respecte que faciliti les activitats educatives. 

Funcionament 

 Temporització: es signa en el moment de la matriculació en el centre i  l’inici de cada etapa 
educativa.  

 Participants: famílies i/o representants legals i escola. 

 Dinàmica: tant les famílies com l’escola es comprometen a complir els acords que s’hi detallen. 

L’escola guardarà a l’expedient personal dels alumnes la carta original degudament signada per les 

dues parts i la família en tindrà una altra igualment signada. 

Capítol 3. Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) 

Les seves funcions/competències seran les establertes per la normativa vigent (Decret 2002/87, de 19 de maig – 
DOGC 19.6.87) 

 
L’ Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), és un col·lectiu format per pares i maresd’alumnes 
matriculats a l’escola, que es regeix d’acord amb els seus estatuts tot respectant aquestes Normes 
d’Organització i Funcionament. 
 
Les funcions més rellevants de l’AMPA són: 

 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 i/o 
extraescolars. 

 Promoure i realitzar activitats extraescolars. 

 Promoure la representació i la participació dels pares i mares en el Consell Escolar. 
 Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social i cultural de l’entorn. 
 Promoure les activitats de formació dels pares i mares tant des del vessant cultural 

com de l’específic de responsabilització de l’educació familiar. 
 

L’AMPA podrà utilitzar els locals del centre per a la realització de les activitats que els són pròpies dins 

de les finalitats assignades per la llei. La direcció del centre facilitarà la integració de les esmentades 

activitats en la vida escolar i les tindrà en compte, si s’escau, en la Programació General Anual de 

Centre.  

L’associació de pares i mares serà l’encarregada de contractar el servei de menjador a una empresa 

externa, sempre que ho consideri oportú i amb l’acord del consell escolar. 

Es crearà una Comissió de Menjador de Consell Escolar  (Veure Cap. 3 Secció 1 Consell Escolar) 

L’associació de pares i mares d'alumnes podran organitzar activitats complementàries a les docents 

(extraescolars), fora de l'horari escolar. L'AMPA, serà l'encarregada de contractar les empreses 

necessàries per a la realització de les activitats.  
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Es crearà una Comissió amb els representants de l'Ampa que gestionin les activitats, el/la directora/a i 

les empreses.  Es reunirà a l'inici i final de cada curs. Es farà la supervisió del funcionament i se'n 

informarà a Consell Escolar. La direcció inclourà les activitats en la PGA, si s'escau segons la normativa 

vigent, anualment. 

L'Associació de pares i mares podrà realitzar  les seves reunions i assemblees, prèvia notificació a la 

direcció del Centre. 

La resta d'activitats que realitzi l'Ampa fora de l'horari d'activitats extraescolars, haurà  d'informar a la 

direcció del centre i caldrà  fer la sol.licitud de petició "d'ús del centre especificant els dies, horari i 

activitats a desenvolupar al recinte escolar". 

L'AMPA serà responsable de les accions derivades de la realització de les seves activitats al recinte 

escolar. Procurarà fer un bon ús de les instal.lacions . 

L'associació de pares i mares d'alumnes es reunirà trimestralment amb l'Equip directiu per a coordinar 

les activitats trimestrals que es realitzaran a l'escola. En aquestes reunions es concretaran les activitats 

trimestrals per tal d'informar-ne als delegats de famílies de les aules.  

L'Associació està obligada a informar de les seves activitats i balanç pressupostari als seus socis i pares 

en general, al menys un cop durant el curs escolar, en una assemblea general. 

L’AMPA es regeix per uns estatuts que poden ser consultats per qualsevol membre de la comunitat 

escolar que ho demani. La forma de finançament de l’associació és a través de la quota de soci de 

l’AMPA, de subvencions i aportacions extres. L'Ampa farà una donació econòmica anual per tl de 

col.laborar en els projectes de l'escola, amb el monitoratge de les reunions d'inici de curs etc. 

L'AMPA ofereix un horari d'atenció als pares i mares als locals de l'escola per resoldre qualsevol 

consulta, de  l’associació. L'horari es fa públic cada any a començament del curs escolar.  

Les famílies pagaran,  en el moment de la matriculació,  i un cop cada curs escolar, una quota única 

d’inscripció a l’AMPA,  l’import de la qual s’aprovarà en el Consell Escolar del centre. 

L’AMPA proposarà a través del seu/de la seva representant al Consell Escolar del centre la destinació 

del romanent generat pels serveis escolars que gestiona, essent aquest l’òrgan que ho haurà d’aprovar. 

Secció 1. Pla Català Esport a l’Escola 

Dins del programa d’àmbit català Pla Català Esport a l’Escola, es va crear la Secció Esportiva Escolar 
(SEE) de l’AMPA, en la qual hi participen, les mestres d’Educació Física, i mares/pares de l’AMPA. Hi 
col·laboren, la direcció del centre, les mestres d’educació física del centre, l’Ajuntament. 

La funció principal de la SEE és la de fomentar la participació de l’alumnat en activitats físiques i 
esportives en horari de pati i fomentar la participació en les activitats extraescolars en horari  no lectiu. 

La coordinadora del Pla Català, mestra d’Educació Física del centre col·labora en l’organització de les 
activitats extraescolars fomentant la participació de l’alumnat; té el càrrec de secretària en la Secció 
Esportiva; coordina la gestió organitzativa i econòmica entre l’Ajuntament, l’escola i  l’AMPA. 



 NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

60 
 

Capitol 4. El personal d'administració i serveis i de suport 

socioeducatiu del centre 

Secció 1. Personal d’administració i serveis 

1- Auxiliar administratiu/va 

Correspon als auxiliars administratius: 

a) La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

b) La gestió administrativa dels documents acadèmics: historials acadèmics, expedients 
acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... 

c) La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis de l’escola. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

 1- Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

 2- Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa…) 

 3- Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions. 

 4- Gestió informàtica de dades. 

5- Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria   administrativa del 
centre. 

 6- Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 
 permisos..) 

 7- Realització de comandes de material i comprovació d’albarans, d’acord amb l’encàrrec 
 rebut per la direcció o el/la secretari/a del centre. 

 8- Manteniment de l’inventari. 

 9- Control de documents comptables simples.  

 10 Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast 
 (disposicions, comunicats...) 

La direcció de l’escola podrà determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la 
realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

 

2-Personal subaltern (conserge) 

Correspon al personal funcionari del cos subaltern adscrit als centres educatius:  

 Spervisar l’estat de  instal·lacions del centre.  
 Controlar l’accés de  les persones que accedeixen al centre.  
 Atendre i informar a les persones que s’adrecin al centre. 
 Organitzar la recepció i distribució de les trucades telefòniques. 
 Rebre, controlar i distribuir documents, objectes i la correspondencia del centre. 
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 Registrar l’entrada i sortida de la documentació que li sigui encomenada.  
 Realitzar tasques de reproducció de documentació, enquadernació i altres. 
 Realitzar el control del consum de la fotocopiadora i canviar els toners quan sigui 

necessari.  
 Ordenar, clasificar, arxivar documentació diversa. 
 Controlar i el manteniment de material i del magatzem. 
 Custodiar les instal.lacions, mobiliari, maquinària, equipament i material 
 Fer encàrrecs relacionats amb les seves funcions. 
 Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu.  

 
El/la director/a del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la 
realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 
 

Secció 2. Professionals externs al centre 

Són els professionals externs que tenen funcions professionals en el centre. Són els Serveis educatius –
EAP, fisioterapeuta...-, CREDA, ONCE, etc. 

Tenen el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest document, així com altres 
normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret.  

Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés per raó 
del seu càrrec. 

Secció 3. Personal de serveis concertats 

Es aquell personal depenent d’empreses privades que tenen contracte per a prestar els seus serveis a 

l’escola (neteja, cuina, menjador..).  

Les activitats i horaris d’aquest personal es regeixen pel contracte propi de la seva funció. 
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TÍTOL VIII.  FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Capítol 1. Aspectes generals 

Secció 1. Horaris del centre  

Horari lectiu: De 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h  

Horari d’acollida matinal: De 8:00h a 9:00h. (Funcionament segons demanda de les famílies) 

Horari de menjador: De 12:30h a 15:00h.  

Horari d’activitats extraescolars: De 16:30h a 17:30h. Amb l'excepció de l'activitat de Piscina 

Secció 2. Entrades i sortides del centre 

Entrada de l'alumnat a l'escola: 
 

 Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal que els 
alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tancaran.  

 Es col·locaran a la porta de les entrades cartells per diferenciar l’entrada de l’alumnat d'E 
INFANTIL i E. PRIMARIA. 

 Els familiars acompanyaran a la porta de l'escola als seus fills/es i els tutors esperaran a 
l’alumnat a la classe.  

 En cas de retard en l’horari d’entrada a l’escola el conserge o la directora  acompanyaran el 
nen/a a l’aula. 

 

Sortida de l'alumat de l'escola: 

 A les hores de sortida, s’obriran 5 minuts abans; és a dir a les 12:25h i a les 16:25h, 
respectivament. 

 L’alumnat d’EI , CI  i CM ha de ser lliurat directament a les famílies o persones autoritzades: 
 Als alumnes d’EI i CI se’ls farà un carnet amb la foto i nom dels nens/es i la signatura dels pares 

o tutors. Aquest carnet servirà d’autorització dels pares/tutors perquè altres persones puguin 
recollir els nens/es. (Caldrà ensenyar-lo a la tutora ) . 

 A CM els mestres els acompanyaran a la sortida, però no es lliuraran personalment 
a les famílies. 

 A partir de CS els mestres els acompanyen a la porta i l'alumnat podrà marxar sol cap a casa,  
la família signarà una autorització. 
 
 ( Annex 6 Model d'autorització sortida de l'alumnat  de C. Superior) 
 

 Cap alumne no pot sortir de l’escola en horari lectiu si no és acompanyat d’un familiar o 
persona responsable. Els familiars hauran d'avisar al tutor/a prèviament de l'absència i del 
motiu :- via agenda E. Primària i una nota a E. Infantil. En cas excepcional via telefònica-  

 
En cas de retard en la recollida dels alumnes: 
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 És el/la mestra que està en aquell moment amb el grup, és el/la responsable del seu lliurament. 
 Si ell/a no es pot esperar, serà un membre de l'equip directiu o  un/a mestra responsable que 

es farà càrrec. 
 Un cop transcorreguts 10 minuts es trucarà a les famílies per avisar del retard. 
 Transcorreguts 30’ es trucarà a la guàrdia urbana. 
 Si el retard es produeix de manera reiterada, i esgotades les vies de comunicació amb les 

famílies, es farà un comunicació escrita als Serveis Socials. 

 

Els dies de pluja:  

S'obrirà la porta principal uns minuts abans,  tant a l'horari d'entrada com de sortida, tot i que 
l’alumnat no podrà anar a les aules fins que els mestres ho indiquin.  

Secció 3. Visites de les famílies  

Al començament del curs escolar s'indicarà en les reunions de famílies  l'horari de visita als mestres. 

Els/les pares/mares dels alumnes procuraran atenir-se a aquest horari.  

Per tal de no obstaculitzar la tasca docent, no està permès les visites als/les mestres i nens/es durant 

les hores de classe. 

Secció 4. Activitats complementàries i extraescolars 

Són activitats complementàries aquelles que les organitza el propi centre i que es fan en horari lectiu o 

no lectiu, fora del recinte escolar o dins amb personal aliè al centre. Les  activitats extraescolars són 

aquelles que organitza l’AMPA i que es fan fora de l’hora lectiu. 

Activitats complementàries: 

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

mestre/a. A l’escola sempre hi van dos mestres, el/la tutor/a i un/a acompanyant per nivell. La resta de 

personal fins a completar la ràtio és monitoratge contractat i/o pares/mares.  

La ràtio de sortides és la que indica la RESOLUCIÓ que dóna instruccions per a l'organització i el 

funcionament dels centres públics d'educació infantil i primària del Departament d’Ensenyament. 

 

 La relació d'alumnes / professors o acompanyants per a les sortides serà la següent: 

 Ed. Infantil: 10/1 

 Cicle inicial i mitjà: 12/1 

 Cicle superior: 15/1 
 

 En el cas que les activitats es perllonguin més d'un dia, les relacions proposades seran: 

 Ed. Infantil: 8/1 

 Cicle inicial i mitjà: 10/1 

 Cicle superior: 12/1 
A l’hora de calcular el nombre d’acompanyants es prendrà com a referència la meitat de la desena . 
Les sortides amb autocar es faran Av Jocs Olímpics nº 5.  
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Totes les activitats complementàries seran aprovades pel consell escolar. Aquelles que puguin sorgir 
de forma sobtada, seran aprovades per la comissió permanent del consell escolar i es comunicaran a la 
resta del consell en la propera reunió. 

Responsabilitats del tutor/a i acompanyants: 

 Cada tutor haurà de portar-se a les sortides la còpia de la targeta sanitària (fotocopiar-les en un 
sol full) i el full amb els telèfons de les famílies.  

 Caldrà recollir el Pic-nic dels alumnes de menjador. 
 Portar una petita farmaciola d’emergència. 
 Portar la documentació necessària per a la sortida. 
 Entregar a la secretària el número d'alumnes que van a la sortida i els possibles que es queden 

a l'escola.  
 En tots els casos serà preceptiu el lliurament del full de registre de sortides al/la cap d’estudis 

indicant data, lloc, telèfon, persona responsable, acompanyants, mitjà de transport... a fi i 
efecte de deixar la informació bàsica al centre.  
 

(Annex 7 – Full de registre de sortides escolars i/o Activitats complementàries) 

Autoritzacions família: 
 Per realitzar activitats fora del centre caldrà l’autorització escrita dels pares, mares o 

representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre. 
  Aquesta autorització es lliurarà anualment a les famílies a començament de curs; inclourà 

totes les sortides a excepció de les colònies que té una autorització específica. 
 Els alumnes d’Educació infantil hauran de portar un carnet amb el nom i fotografia (s’extreu de 

saga).  

Acords de C. Escolar referents a les sortides: 
 
Sortides i/o activitats complementàries 

 
 Participació: Com que totes les activitats complementàries estan relacionades al currículum, la 

participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria, tot i que, les que tinguin cost 
econòmic estaran supeditades al pagament de la quota escolar i/o als ajuts que poguin rebre 
les famílies amb dificultats econòmiques. 

 S’establirà una quota única de pagament per a les famílies, per fer front a les despeses 
escolars:- Material escolar, sortides i activitats complementàries  

 Aquestes quotes seran informades anualment en C. Escolar. 
 La quota es farà efectiva a  l’entitat bancària de l’escola des del 15 juny al 15 d’octubre de l’any 

escolar. 
 Les famílies que no puguin fer el pagament únic es poden adreçar a  la direcció de l’escola per 

tal de signar un compromís de pagament de quotes. Si  la familia incompleixin els acords de 
pagaments pactats, que es van indicar a principi de curs, no podran participar en les activitats 
complementàries que suposin un pagament.  

 Quan un/a alumne no vagi a una sortida, té dret a assistir a l’escola i serà atès pels mestres del 

seu cicle o del Cicle més proper. 

 La direcció del centre tenen autoritat per no permetre la participació d’un/a alumne/a a una 

sortida en cas de no haver tingut un comportament adient a l’escola.  

 

 

Colònies Escolars: 



 NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

65 
 

 Es realitzaran colònies a final de cada cicle : 
-  E. Infantil P5  
-  E.Primària 2n, 4t  
 - Colònies de  6è s’acorda que es facin sols com a fi d’Educació Primària 
 

 Es realitzaran les colònies: 
- Quan estigui aprovat pel claustre i  s’informarà el consell escolar. 
- Quan hi hagi hi hagi un número suficient d’assistents per grup classe. 
- Quan hi hagi disponibilitat de Mestres per a fer colònies. 
- El pagament de les colònies es realitzarà en 3 terminis i s'informarà en les reunions 

d'inici de curs (P5, 2n, 4t, 6è). 
- Es proposa fer les colònies conjuntament en una casa P5, 2n i 4t. 
- Proposem que per les colònies de 6è es faci una comissió de famílies per coordinar   

una recaptació de diners per tal d’abaratir el cost i garantir major participació.  

Activitats extraescolars:  

L’espai de les activitats extraescolars és un espai d’aprenentatge i per tant, es regeix per la mateixa 
normativa que regula aquest document. 
Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA (directament o a través d’empreses especialitzades) 
anualment per als seus socis i han de ser aprovades pel consell escolar com a activitats de la 
programació general anual. Cap alumne/a podrà realitzar activitats extraescolars si té deutes amb 
l’AMPA. 
Haurà de notificar a la direcció l'horari d'aquestes activitats, així com els locals i materials del centre 
que empraran i les persones responsables de les activitats. 
El material del centre que s’utilitzi tant en les activitats d'aula com de fora d'aula haurà de retornar-se 
al seu lloc. Si durant les activitats extraescolars es fa malbé algun material,  la comissió formada per la 
junta directiva de l’AMPA i l’equip directiu de l’escola, valorarà la possibilitat de la reposició del 
material. 
És competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les 
activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre.  
 Si hi i ha una activitat extraescolar que no l’organitza l’AMPA (sinó l’escola); aquesta activitat estarà 
aprovada, com totes les altres, pel consell escolar del centre. 

 

Secció 5. Vigilància de l’esbarjo  

El centre disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a la 
docència de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i gran.  

La responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament el/la cap d’estudis, que vetllarà 
per tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius.  

L’esbarjo o “l’hora del pati”: 
El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a tal serà tutelat pels mestres, 
segons els torns establerts en la PGA. 

Les normes que s’han de  treballar a les tutories són les següents: 

 No es pot accedir al pati o al recinte escolar fora de l'horari si no és acompanyat pel monitor 
encarregat de l'activitat. 
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 El pati és un lloc de convivència de tots els alumnes de l'escola, per tal cal tenir un respecte als 
companys/es de les diferents edats, respectar els jocs de cada grup i l'espai que estiguin 
utilitzant.  

 No es faran jocs violents o que puguin significar un perill per altres companys/es. 
 L’ús de la pista poliesportiva  i el material de pati s’especificarà a la Programació General Anual. 
 Al pati no es podrà enfilar-se per les porteries o tancat ni jugar amb pilotes de cuir. 
 Tots els integrants de l’escola tindran cura de mantenir net el terra del pati, i cuidaran l'hort, les 

plantes i arbres que hi hagi. 
 Els alumnes acudiran als mestres encarregats en cas de necessitat o de qualsevol mena de 

problema. 
 A l’hora del pati el senyal acústic (Música) ha de ser atès amb puntualitat per alumnes i mestres. 
 Per poder romandre a classe durant el temps d'esbarjo o fora de l'horari escolar es requerirà el 

permís del/de la mestre/a i ha d’estar tutelat per aquest/a. 
 
Horari del l’esbarjo: 
 
Durant el curs escolar l’horari de pati serà de 10,30 – 11h. 
Les últimes setmanes de juny, quan hi ha jornada intensiva el patí es farà d’11 – 11,30h. 

E. Infantil:  
 

 Hi haurà 2 mestres per a la vigilància del pati. 
 P-3 i P-4: Sortiran al pati petit davant la porta d'entrada, pot disposar de més temps d’esbarjo, 

a criteri de les mestres, que n’informaran al claustre. 
 Caldrà posar uns encarregats/des de recollir els jocs i material  del pati. 
 P-5: sortiran al pati gran amb la resta d'alumnat de E. Primària. 
EL pati per la tarda podrà tenir una durada de 15 a 20min. 
 P-3: l'alumnat  podrà sortir tot el curs a criteri dels/les tutores. 
 P4: l'alumnat  podrà sortir 1r i 2n trimestre i el 3r a criteri de les tutores. 
 P-5:  sortiran puntualment segons necessitats del grup-classe. 

 
E. Primària: 

 L'alumnat d'E. Primària sortirà al pati gran. 
 Caldrà fer un horari d’utilització de la pista esportiva i comunicar-ho a les aules. 
 Les pilotes utilitzades seran exclusivament per la pista esportiva, caldrà recollir-les i portar-les 

al lloc decidit de recollida. 
 Cada aula tindrà una bossa amb el nom del grup-classe per poder posar les carmanyoles. 

Caldrà posar un encarregat de recollida de les bosses de cada aula. 
 Els nens/es han d’anar al WC abans de sortir al pati. No es pot entrar a les classes a l’hora del 

pati, si cal que vagin al WC que els nens ho comuniquin a les mestres del pati. 
 Caldrà posar uns encarregats/des de recollir els jocs i material  del pati, deixar-lo correctament 

al lloc acordat. 
No es permet entrar a les aules durant l’hora de l’esbarjo: 

 
Criteris de vigilància de patis: 
 
 L’horari de vigilància de patis romandrà penjat a la sala de professors. 
 En el pati hi haurà 3 mestres, distribuïts/distribuïdes estratègicament per observar els alumnes. 
 Caldrà ser puntual al pati quan toca vigilància. 
 Si es preveu que faltarem, caldrà comunicar-ho a la cap d'estudis, la persona que falti 

procurarà fer  un canvi i responsabilitzar-se que quedi cobert el pati per una altra persona 
 Si no és previsible, es substitueix segons el quadre de substitucions acordat a claustre. 
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 El mestre/a que s’assabenti de la falta d'un company/a de vigilància de pati, que informi a 
l’equip directiu. 

 En cas d’excursió no s’ha de canviar el pati, es tindrà present el quadre de substitucions (es 
penjarà a l'aula de professors/es i el/la cap d'estudis informarà als mestres. 

 No s’ha de deixar cap grup sol al pati si no estan els/les mestres que vigilen, ens hem d’esperar 
que arribin. 

 Cap nen/a pot romandre sol a les classes en l'horari de pati. Si algun alumne/a o  algun grup de 
nens/es, ha de romandre a l’aula,  hi ha d'haver un mestre/a a l'aula. 

 
En cas de pluja : 
 

 Els dies de pluja, es pot sortir “al porxo” amb la vigilància d’un mestre/a del cicle. 
 Es poden quedar a l'aula jugant en companyia d'un mestre/. 

 Els/les mestres que no tenen tutoria, aniran a substituir una estona  als /les mestres tutors/es. 

  

Secció 6. Ús dels espais  

Els espais de l'escola Mediterrània  estan distribuits en mòduls. Molt sovint cal compartir espais i fer-
ne diferents usos (menjador, aula de professorat/informàtica, aules petites…) 

L'Escola Mediterrània disposa dels següents espais: 

 Aula de Psicomotricitat 
 Aula d'Informàtica /Mestres 
 Aula d'Educació Especial 
 Aules petites de Reforç/material 
 Menjador/Aules de desdoblaments i/o Tallers. 

 
Per afavorir una bona convivència cal tenir en compte les següents normes generals: 
a) Caldrà tenir cura del materials en tots els àmbits. 

b) Finalitzades les activitats escolars o extraescolars que es facin en espais comuns, s’ha de deixar tot 
en perfectes condicions i en disposició d’utilització per a altres grups. 

c) En cas de generar-se danys a les instal·lacions, mobiliari o material específic dels espais comuns, 
caldrà donar part als responsables i als òrgans de govern per tal que es determinin les mesures 
oportunes. 

Lavabos 

 Se n’ha de fer ús un adequat a l’edat i circumstàncies de l’alumnat. 
 Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra, fer un bon ús del 

paper de WC utilitzar el estrictament necessari. Deixar  la pica neta quan s’hi vagi a netejar 
material de pintura. 

 No quedar-s’hi a jugar i parlar. 
 

Desplaçaments per l’escola 

Tant a l’hora d’entrada com a les sortides de l’escola com del temps d’esbarjo o en els canvis d’aula, 
els desplaçaments han de complir les següents normes: 
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 Els desplaçaments a les hores d’entrada i sortida comunes a tota l’escola  es faran amb ordre, 
amb pas normal, sense crits ni empentes. 

  Els/les tutors/es seran els responsables de treballar aquest ordre per part dels seus alumnes 
però tot el personal del centre serà responsable de la seva aplicació.  

 En la resta d’horari cal, a més, mantenir el silenci per evitar destorbar els companys/es que 
estan a les aules. 

 
Aula d’informàtica 
 

És l’espai docent específic per fer-ne ús d’aquesta tecnologia i en cas de necessitat d'espais es pot 
utilitzar l'aula. 

El/la responsable és el/la coordinador/a d’informàtica que gestionarà el seu equipament i tindrà cura 
del l’inventari especialitzat. 

Els alumnes sempre estaran acompanyats a l’aula pel/la mestre/a. 

Aula de Psicomotricitat 

És l’espai docent específic, i un espai per a certes activitats per a grups d’alumnes. 

Els responsables d’aquest espai són els/les  mestres d’educació física, que gestionaran el seu 
equipament i tindran cura de l’inventari especialitzat. 

En cas d’utilització de materials de l' aula de Psicomotricitat es realitzarà sempre sota la supervisió i/o 
vigilància d’un/a mestre/a. 

És un espai que s’utilitza molt en activitats extraescolars i d’ús social del centre. Els responsables de les 
activitats que s’hi desenvolupin són els que han de vetllar pel bon funcionament i compliment de les 
normes d’ús. 

Aules d’educació especial 

És l’espai específic per a l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives especials. 

La responsable d’aquest espai és la mestra especialista en educació especial, que gestionarà el seu 
equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat. 

Espais del professorat 

El centre disposa d’una sala de mestres  compartida amb l'aula d'informàtica.  

Aquests espais es destinen a treball de coordinació del professorat, sessions dels òrgans col·legiats de 
govern, tasques individuals del professorat, treball en petit grup amb els alumnes, entrevistes amb 
famílies o serveis externs. 

La distribució horària d’us  d’aquests espais es determinarà en els horaris anuals i s’incloura en la PGA. 

Per  manca d'espais de l’escola,  també s'utilitza com a menjador de mestres. 
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Secció 7. Admissió d'alumnes malalts i els accidents. Actuacions en cas 

d’emergència. 

L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir a l’escola fins a la 

seva total recuperació. Per admetre’l caldrà que porti un justificant conforme està recuperat i en 

condicions d’assistir a classe. Sense aquesta justificació l’escola es reserva el dret de no permetre 

l’entrada a l’aula. 

Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà a la 

família per a que el vinguin a buscar.  

Quan es detecti que un/a alumne/a té polls el/la tutor/a ho comunicarà a la família i es donarà un full 

d’informació (model a consergeria) a totes les famílies per tal que apliquin els tractaments oportuns. 

Els alumnes hauran de romandre a casa fins la total eliminació de polls i llémenes.  

És obligació de les famílies  informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els seus 

fills. 

El personal del centre no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de malalties 

cròniques o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica i l’autorització de la 

família conforme el personal del centre li pot donar la medicina. 

En el cas de les colònies caldrà que la familia signi unes autoritzacions de medicaments i (paracetamol, 

ibuprofé) per tal d’aministrar si l’alumne/a tingués febre. 

En cas d’alumnes que han de prendre medicacions d’emergència, l’escola disposa d’aquesta medicació 

en una farmaciolad’emergències al mòdul  de direcció. 

 Els mestres seguiran les pautes d’administració marcades a l’informe mèdic i mentrestant es trucarà al 

112 per tal que un metge avaluï la necessitat d’una intervenció per part dels especialistes. 

Els/les mestres disposen d’un llistat dels alumnes que pateixen algun tipus de risc: malaltia important i 

que necessiten medicació d’emergència, al·lèrgia o intolerància alimentària. D’aquesta manera tots els 

mestres saben què han de fer en cas d’emergència. Cada mestre/a haurà de penjar el full en un lloc 

visible de l'aula. 

En cas de petits accidents es farà la cura a l'escola: 

 El centre disposa de farmacioles a la zona de despatxos i al mòdul de 4t  per atendre les 

necessitats sanitàries bàsiques dels alumnes i els treballadors de l’escola. Tot el personal de 

l’escola podrà fer ús de la farmaciola. 

 El/la coordinar/a de riscos laborals tindrà cura que les farmacioles continguin els elements 

necessaris, tal com marca la normativa del Departament d’Ensenyament. 

 En horari escolar serà el/la mestre/a tutor/a qui atendrà l’alumne. En cas que no sigui possible 

serà el mestre/a o monitor/a que dirigeix l’activitat de l’alumne en aquell moment. Si això no 

és possible, l’atendrà qualsevol mestre/a de la comunitat educativa que estigui lliure de classe 

i proper a l’alumne afectat en aquells moments.  
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 Caldrà informar a la familia dels incidents ocorreguts. 

 

En cas d’accidents greus  es procedirà de la següent manera: 

 Es trucarà al telèfon d’urgències  112.  

 S'avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al/la nen/a a urgències. 

 En cas de no trobar cap familiar serà el personal del centre qui acompanyarà el nen/a amb 

ambulància. 

 En casos de  lesions importants el/la director/a del centre farà un informe detallat, abans de 

deu dies, dirigit al Departament d’Ensenyament, fent-hi constar totes les circumstàncies que 

van envoltar l’accident. 

 El tutor/a o responsable caldra que ompli el full d’incidència per tal que quedi constància de 

l’actuació realitzada, es guardarà a l’expedient de l’alumne/a. 

 

En les activitats extraescolars, en cas d’accidents lleus, es farà ús de la farmaciola més propera al lloc 

dels fets. 

Hi haurà petites farmacioles per emportar-se a les sortides. 

(Annex 8 - Autorització  del centre per administrar medicaments a un/a alumne/a) 

(Annex 9-  Full d’incidents en el recinte escolar i/o activitats complementàries escolars i fora 

del recinte escolar.) 

Secció 8. Seguretat, higiene i salut 

Seguretat:  

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

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

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

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

En el cas d’incidents on es produeixin desperfectes materials, tant en el propi centre com en altres 
instal·lacions, s’aplicarà el que disposa la normativa del Departament d’Ensenyament en matèria de 
cobertura d’assegurances de danys  materials. 
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Higiene:  

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, en 
aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de llurs fills, tant 
personal com de la roba que porten.  

Els/les  tutors/es vetllaran per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera 
més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup, i informant a la 
comissió social, en cas que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors.  

Salut: 

Els alumnes hauran d’assistir a classe en condicions de salut que no comportin un risc per a la resta de 
les persones de la comunitat escolar.  

Pel que fa a les campanyes sanitàries marcades per l’Administració -vacunacions, revisions 
bucodentals...-, la direcció del centre facilitarà els espais al personal sanitari.  

Les famílies dels alumnes seran avisades prèviament, amb suficient antelació, per tal que donin la seva 
autorització (lliurada pel Departament de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Viladecans).  

En cas de disconformitat ho hauran de manifestar per escrit. 

Secció 9. Ús social del centre               

L’ús social del centre  està regulat pels articles 53 i 54 del Decret 102/2010.Article 53Criteris a què 
s’ajusta l’ús social dels centres públics 

1. El Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social dels 
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment d’obligacions 
jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. Amb aquest efecte, sempre que sigui possible s’han 
d’agilitzar les tramitacions que s’estableixen en aquest capítol i establir, quan escaigui, les 
modificacions pertinents en l’accés a les instal·lacions dels centres. 

2. L’ús social dels centres públics no ha d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels 
centres dins l’horari escolar. Amb aquests efectes, s’entén per horari escolar el període temporal que 
comprèn l’horari lectiu, l’interlectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l’horari lectiu 
en què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o complementàries, aprovades pel consell 
escolar i previstes en la programació anual del centre. 

Article 54 - Requisits i procediments per a l’autorització de l’ús social dels centres públics 

1. Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l’ús social quan, excepcionalment, 
hagi de tenir lloc dins de l’horari escolar, sense perjudici de l’acord previ de l’ajuntament quan tingui la 
propietat demanial de l’escola o centre educatiu de què es tracti. 

2. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels edificis de les 
escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. Quan la realització de 
l’activitat requereix, a més, l’ús d’equipaments o material del centre, la titularitat del qual és de la 
Generalitat de Catalunya, es requereix la prèvia conformitat expressa de la direcció del centre. 
L’ajuntament, prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció del centre l’autorització 
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concedida.L’ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja 
dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre eventualment 
emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús i garanteix que, si l’activitat 
comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per les 
despeses ocasionades. 

3. Correspon al director/a de cada institut i de qualsevol altre centre públic la propietat demanial del 
qual és de la Generalitat, autoritzar l’ús social de les instal·lacions del centre fora de l’horari escolar, 
així com revocar-ne l’autorització quan no es respectin les condicions en què va ser atorgada o no se 
n’apreciï l’ús social. Així mateix, la direcció del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o 
jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social d’aquests centres, d’acord amb els criteris que 
hagi aprovat el consell escolar del centre. En tot cas, l’ajuntament del municipi on és el centre n’és 
l’usuari preferent. 

4. Quan escaigui, la direcció dels centres a què es refereix l’apartat anterior fixa l’import de la 
compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de 
donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material i de reparació 
d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris aprovats pel consell 
escolar. 

No es poden destinar altres recursos propis del centre per fer front a les despeses derivades de l’ús 
social dels seus edificis, instal·lacions o serveis. 

5. Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis dels 
centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances que cobreixi 
la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes sumes assegurades mínimes de 
150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000 euros per sinistre, que el Govern pot actualitzar 
periòdicament 

6. Contra les resolucions de les direccions dels centres es pot presentar recurs davant la direcció dels 
serveis territorials del Departament d’Ensenyament, la resolució dels quals posa fi a la via 
administrativa. 

7. El Departament d’Ensenyament ha d’establir, amb criteris d’analogia, el procediment d’autorització 

de l’ús social dels centres públics de la Generalitat en els casos de propietat demanial no previstos en 

aquest article. 

Capítol 2. Queixes i reclamacions  

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 

qüestionin l’exercici  professional del personal del centre 

Quan les famílies  estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc: 

 Sol.licitin una entrevista  amb el tutor/a  i/o  amb el/la mestre/a amb qui tinguin la 
discrepància. 

  En cas de no trobar punts d’acord, caldrà sol.licitar una entrevista, si és necessari, amb la 
direcció del centre (Cap d'estudis i/o Director/a).  

 Si les famílies volen, poden presentar una queixa formal, fent un escrit de queixa adreçat a la 
direcció.  L’escrit haurà  de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, 
el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, 
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documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions u omissions a què es fa 
referència. Si tot i així, no es resol es derivarà el cas a Serveis Territorials. 

 El/la director/a del centre té competència per fer observacions a tot el personal del centre. 
Aquestes observacions poden produir-se per tal de valorar el normal desenvolupament de les 
tasques, com per tenir dades objectives sobre la prestació del servei que qüestioni l’exercici 
professional dels docents. 

 
Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 
 

Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les qualificacions 
obtingudes pels seus fills.  

En cas de no coincidir amb la resolució final que el/la mestre/a hagi pres, poden presentar al·legacions 
escrites.  

Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes hauran d’adreçar-se a la direcció 
del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de 
la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa. 

Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre 

Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la direcció 
amb les dades descrites a la secció 1.  

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels SSTT o a 
Inspecció.  

Capítol 3. Serveis escolars 

Secció 1. Servei de menjador    

El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 160/1996, de 
14 de maig, i seguint el preceptiu pla de  funcionament de menjador escolar que l’empresa 
responsable elabora a l'efecte. 
 
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació si 
s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador.  
 
Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà tant l'organització dels àpats com el 
desenvolupament d'activitats educatives de lleure per part de l'alumnat. 
 
El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’empresa contractada per l’AMPA 
de l’escola. 
 
Es responsabilitat de la Comissió de Menjador de Consell Escolar fer-ne el seguiment i/o proposta de 
continuïtat al C. Escolar. 

 

L’horari de l’espai de dinar ocupa la franja de migdia 12:30h a 15:00h, temps en què l'alumnat està 
sota la responsabilitat de l'equip de monitores de l'empresa.  
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El document “Pla de funcionament del menjador” recull l’organització concreta de grups, horaris, 
activitats educatives, espais disponibles, etc. del centre. Es presentarà anualment a Consell Escolar de 
Centre i se’n guardaran dues còpies una per la dirección del centre i l’Altra per a l’Ampa. 
Tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador. Tant sols greus i/o 
repetits problemes de conducta,  podria fer que el centre s'hagués de replantejar la seva admissió i/o 
permanència en l’ús del servei. 

 

Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera esporàdica avisant al 
centre, a través de la coordinadora de menjador de 9- 9,30h. 
 
Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el personal encarregat del 
funcionament del servei. S’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes així com a les normes 
generals del centre establertes en aquestes NOFC. 
 
Els alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense autorització signada per la familia 
o algun familiar autoritzat. 

 
Secció 2. Serveis d’acollida 
L’escola ofereix el servei d’acollida matinal en horari de 08:00 a 09:00 hores. L’organització i gestió 

d’aquest servei correspon a l’AMPA que contracta a una empresa. Aquest servei es fa efectiu en funció 

de la demanda de les famílies.  Actualment es gestiona amb la mateixa empresa de monitoratge de 

menjador. Qualsevol modificació será informada a Consell Escolar i s’incorporarà a les NOFC.  

Secció 3. Activitats extraescolars 

L’organització i gestió de les activitats extraescolars està detallada en el capítol 1 d’aquest títol,  

Secció 4. Qualsevol modificació será informada a Consell Escolar i s’incorporarà a les NOFC.  

Capítol 4. Gestió econòmica 

El/la secretari/a de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-plau 

del/la director/a (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), amb el 

programa de gestió SAGA o d'altres que es poguin presentar. 

Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre que sigui 

possible factura de la compra. Si és un tiquet de compra hi ha de figurar de forma clara el NIF de 

l’establiment, el concepte de la compra i l’import.  

Material i sortides: 

El material escolar dels alumnes és socialitzat, l’escola el compra i les famílies ingressen una quota 
anual. 

En les reunions d’inici de curs s’informarà del material individual que cada alumne/a haurà de portar a 
l’escola per fomentar la responsabilitat individual: 

 C. Inicial: - L’alumnat portarà l’estoig i a l’escola li facilitaran el material. 
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 C. Mig: - L’alumnat portarà l’estoig i – llapis, goma, boligraf blau, vermell. 

 C. Superior: - L’alumnat portarà l’estoig i – llapis, goma, boligraf blau, vermell. Regle i colors 
bàsics. 

Si un/a alumne/a es matricula al centre havent començat el curs escolar, la família assumirà la quota de 
material depenent el moment de la seva incorporació:  

 Si s’incorpora al llarg del primer trimestre haurà d’abonar la quantitat total acordada. 
 Si s’incorpora al llarg del segon trimestre haurà d’abonar 2/3 de la quota anual. 
 Si s’incorpora al llarg del tercer trimestre haurà d’abonar 1/3 de la quota anual. 

 
La quantitat acordada en concepte de pagament de material didàctic serà considerada d’obligatorietat 
per a totes les famílies del centre. 
Amb la quota anual es fa front a totes les despeses de material. 
 
Libres de text 
 
La venda de llibres es farà a través d’una distribuidora. Es repartirà el llistat a final de curs i durant 
l'estiu es podrà fer la compra en el lloc acordat per l’AMPA  i /o Escola. 

E. Infantil -  els llibres de text, es fa un ús individual,  són material fungible i no es pot reutilitzar. 

 C. Inicial-  les famílies han de comprar els llibres de text, són material fungible i no es poden 
reutilitzar. Només es socialitzaran els llibres de lectura. 

C. Mig i C. Superior-  la majoria dels llibres de text de són socialitzats. Les famílies només han de 

comprar aquells que no ho estiguin i els quadernets d’activitats ja que són material fungible.  

S’establirà una quota de socialització de llibres de text, s’informarà al  consell escolar. 

La quota de socialització es pagarà a final de cada curs, com a reserva dels llibres socialitzats. Es  farà 

un ingrés en el mes de juny.  

Els llibres socialitzats es repartiran a l'inici de curs un cop els hagi revisat la Comissió de llibres 

socialitzats de l'Escola. 

A final de cada curs cada familia haurà de revisar els llibres socialitzats i deixar-los a l’escola. 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres. 

L’escola gestiona els diners que rep per a l’alumnat en concepte de beques i ajuts, tant per part de 
Departament d’Ensenyament, com de l’Ajuntament- per cobrir les necessitats de menjador, llibres de 
text, material escolar i activitats complementàries. 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa 

Secció 1. La documentació acadèmica  

El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de l'alumnat, 
que comprèn la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i relativa als grups 
d'alumnes.  

A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes. Cada 
alumne disposa d’un portafolis on es guarda la seva documentació personal: fitxa dades bàsiques, 
informe final de curs, informe final de cicle, mesures d’adaptació curricular i informes EAP si es el cas, 
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autorització pàgina web, opció religió, documents judicials si es el cas, informes mèdic si és el cas. En el 
cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació enviada per l’altre centre 
(informe personal de trasllat i historial acadèmic).  Aquesta informació es troba també a l’aplicatiu 
informàtic SAGA. 

Les notes de cada trimestre es guarden a l’ordinador en una carpeta compartida  per a cada classe "P" 
si es necessiten les dades en algun moment.  

Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les dependències 
d’administració.  

A nivell intern, el professorat de l'escola haurà de fer dos tipus de programacions:  

a) Temporització de cada assignatura: Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, 
distribuïdes per mesos i setmanes, per tal de tenir una visió global de la matèria.  

b) Programació setmanal o quinzenal: Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les 
activitats que es fan dia a dia a classe. Cal que les activitats siguin coordinades per ambdós grups del 
mateix nivell, i que estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro o al quadern de 
programacions, sobre la taula.  

Amb aquesta programació s'assegura que si es produeix una absència del/la mestre/a, qualsevol 
altre/a pugui desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup.  

Secció 2. La documentació administrativa 

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre disposarà de 
tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats (registre d’entrada i sortida 
de correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre de 
certificacions, carpeta d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes 
del consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les 
corresponents actes d’aprovació del consell escolar, inventari...). 

El centre disposa d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la realització de 
les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que 
puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de gestió 
econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.  

L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin lliurats 
al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar permanentment. 
També es custodiaran durant cinc anys els originals de les sol·licituds de preinscripció dels alumnes 
que demanin aquesta escola en primer lloc però que obtenen vacant en un altre centre. 

Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la 
numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les 
actes que conté el llibre, degudament signat pel/la director/a i el/la secretari/a. 

Secció 3. Altra documentació 

El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de la 

comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius, menjador, serveis 

socials, etc.). 
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DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera. Interpretació de les normes d’organització i funcionament del centre  

Es faculta el director/a per a la interpretació de les NOFC.  

Segona. Modificacions  

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

- Perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior. 

- Per l'avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves circumstàncies a 

considerar o nous àmbits que s'hagin de regular.  

2. El Consell Escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.  

3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les 

associacions de pares i mares.  

Tercera. Publicitat  

1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 

representants en el Consell Escolar. Se’n lliurarà un exemplar complet a l’AMPA , a l’escola hi haurà 

una dues còpies de consulta.  

Anualment es lliurarà un extracte a tot el professorat de les normes més importants per al bon 

funcionament de l’escola. 

La direcció del centre informarà a les famílies sobre qualsevol aspecte d’aquestes normes quan així ho 

demanin. 

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la normal 

activitat acadèmica, segons les respectives edats.  

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 

anteriorment.  

Quarta. Entrada en vigor  

Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia  26 de maig de 2015 un cop provades en C. Escolar. 
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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Mediterrània 
 Av. Jocs Olímpics, 11 
 08840 Viladecans 
 Tel. 93 637 57 37  
 a8063783@xtec.cat 
                                     

Eva Parejo Sánchez, secretaria del consell escolar de l’escola Mediterrània  de 

Viladecans, 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que a la reunió de consell escolar del centre celebrada el dia 26 de maig de 2015 han estat 

presentades i aprovades aquestes Normes d’Organització i Funcionament  de Centre. 

 

 

Segell del centre 

 

 

Viladecans,  26 de maig de 2015 

Vist i plau 

 

 

La  secretaria       La directora                                               

   

   

Eva  Parejo Sánchez          Dolors Castellano i Bonich  
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ANNEXOS:  

Annex 1. Carta de compromís educatiu.          

Annex 2. Comunicat d’irregularitats dels alumnes.        

Annex 3. Comunicat d’absència telefónica.         

Annex 4. Tramitació d’expedient.           

Annex 5. Document “Delegats de famílies”          

Annex 6. Autorització recollida a la sortida  alumnat C. Superior.      

Annex 7.  Full registre de sortides escolars i/o activitats complementàries.    

Annex 8. Autorització del centre per administrar medicaments.      

Annex 9. Full d’incidents en el recinte escolar, en activitats complementàries, extraescolars i/o 

fora del centre.           
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