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1. Introducció 
 
Aquest document recull el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que ens han de permetre 
desenvolupar el treball educatiu i de gestió dirigit a assolir els objectius proposats en el nostre Projecte Educatiu, el 
Projecte de Direcció i la Programació Anual.  
Com a conseqüència d’això aquest conjunt de normes d’organització i funcionament són coherents amb els principis, 
valors, objectius i criteris educatius recollits en el Projecte Educatiu de Centre. 
Són una eina per regular la vida interna del centre i establir les relacions entre els diferents sectors de la comunitat 
educativa. Han de servir per garantir la convivència i el bon funcionament del centre. L’aplicació d’aquestes normes 
afecta a tots els membres de la comunitat escolar. 
El seu àmbit físic d’aplicació és als edificis i als patis propis i a qualsevol lloc, fora del recinte escolar, on es produeixin 
actuacions de l’alumnat motivades o directament relacionades amb la vida escolar. Per tot això sempre han de ser 
conegudes i consensuades per tota la comunitat, pràctiques per al bon funcionament del centre i han de ser obertes a 
modificacions i actualitzacions sempre que calgui, segons els mecanismes establerts en aquest document, de manera 
global o per parts. 

 
 
Marc Normatiu: 

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

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació LEC 

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

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

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

• Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels diferents tipus de centres. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

• Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3) 
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2. Concreció de les previsions del Projecte Educatiu 
 
L’autonomia del centre, desenvolupada en el Projecte Educatiu, inclou els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de 
recursos humans i materials. L’administració educativa respecta i dóna suport a aquesta autonomia i disposa de les 
facultats de supervisió i control previstes. En el centre es realitza la supervisió curricular i l’avaluació dels resultats 
acadèmics de l’alumnat 
 

2.1. Per orientar l’organització pedagògica 
L'estructura pedagògica, d'organització i gestió ha de permetre el compliment dels principis dels sistema educatiu i 
facilitar, en el marc del projecte educatiu: 

a) El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que permeti la seva plena integració social i laboral, i la 
incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa.  

b) Potenciar el compromís de l’alumnat en el seu procés educatiu. 
c) Fer possible l’assoliment de les competències per part de tot l’alumnat, prioritzant que la concreció dels 

currículums tingui com a finalitat aquest assoliment. Però també la d’aconseguir l’excel·lència, adequant 
les organitzacions per fer-ho possible. 

d) L’assoliment del desenvolupament i el benestar emocional d’alumnes i professors. 
e) L’adequació dels ensenyaments a les necessitats del nostre entorn i context sociocultural. 
f) L’avaluació objectiva del rendiment escolar en cada una de les etapes, diferenciant entre els resultats dels 

processos d’ensenyament/aprenentatge i el progrés individual de cada alumne. 
g) Potenciar la coeducació, la participació, l’autonomia, el treball en grup, la responsabilitat i la cultura de 

l’esforç. 
h) L’establiment de regles basades en els principis democràtics que afavoreixin la convivència. 
i) La funció coordinada del professorat com a agent del procés educatiu, no sols a nivell instructiu sinó 

també d’acompanyament en la formació a través de l’acció tutorial. 
j) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets i deures 

dels membres que la componen. 
k) La implicació de les famílies en el procés educatiu 
l) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 
2.2. Per orientar l'aplicació dels acords de corresponsabilitat. 

Els acords de corresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran proposats per la direcció 
amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar. 
Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, gestionarà i farà el 
seguiment de l’acord establert. 
El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de l’administració corresponent 
i n’informarà el claustre i el Consell Escolar. 

 
2.3. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del PEC i del projecte de direcció 

El PEC és un document escolar a llarg termini i l’element vertebrador de l’activitat educativa del centre.  
Els projectes de direcció han de concretar i desplegar el projecte educatiu per un període de quatre anys i les prioritats 
que es tindran en compte durant aquest període, i el Consell Escolar n’ha de ser informat.  
Les programacions generals anuals han de concretar per a un any, les prioritats que s’han marcat en el projecte de 
direcció.  
El Consell Escolar ha d’aprovar i valorar a través de diversos indicadors recollits en la memòria anual d’activitats, les 
concrecions del PEC que es fan  anualment a la programació general i cada quatre anys en la renovació de mandat de la 
direcció.  

 
2.4. Aprovació, revisió i actualització del PEC 

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que es facin revisions parcials sempre que la 
comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú 
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3. Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre 
 

Aspectes generals 
L’estructura d’organització i gestió del centre ha de permetre, dins del marc del projecte educatiu: 
a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica i la definició dels seus objectius. 
b) L’assoliment dels objectius pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats 
de l’entorn i context sociocultural. 
c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels drets i deures dels membres 
que la componen. 
d) La millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seva avaluació. 
e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 
f) El treball en equip i la cooperació com a instrument per educar en els valors democràtics 
g) La presa de decisions compartida i el repartiment de responsabilitats 
L’estructura d’organització i gestió del nostre centre està formada per òrgans de govern i de coordinació, els quals 
poden ser col·legiats o unipersonals. 
Els òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre són el consell escolar i el claustre de 
professors/es. 
Els òrgans unipersonals de govern són: director, cap d'estudis, coordinador pedagògic i secretària. El conjunt d’aquests 
òrgans unipersonals constitueix l’equip directiu. 
Els òrgans unipersonals de coordinació són: coordinadors de cicle a Infantil, Primària i ESO, coordinadors d’àmbit, 
coordinació de prevenció de riscos laborals, coordinació d’informàtica, coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió 
social. 
El centre, a més, estableix de forma interna altres òrgans unipersonals de coordinació per donar resposta a necessitats 
de gestió (els quals no tenen reconeixement per part de l’Administració educativa): coordinació d’orientació, coordinació 
de laboratori i coordinació de biblioteca. 

 
Organigrama de centre 

 

 

3.1. Òrgans unipersonals de direcció 
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Equip Directiu 
Direcció 
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3.1.1. Director/a: 

El director/a de l’institut escola és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix 
el lideratge pedagògic i és cap de tot el personal. 
La selecció del director/a es porta a terme pel procediment de concurs en què participen la comunitat escolar i 
l’Administració educativa. 
El director/a té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i 
funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del 
centre i del projecte de direcció aprovat. 
D’acord amb l’article 147 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el director/a delega en els membres de l’equip 
directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de la LEC. 

 
Corresponen al director/a les funcions de representació següents: 

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

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

a) Formular, quan s’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 coresponsabilitat. 
b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, 
coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre 
recollits en el projecte de direcció. 
c) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i els projectes específics de centre 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. 
d) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general anual. 
e) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, dels 
acords de coresponsabilitat. 
f) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al 
centre, amb l’observació, si s’escau, de la pràctica docent a l’aula. 
g) Elaborar amb el suport dels altres membres de l’equip directiu el “Quadern d’acollida” per a mestres. 

 
Corresponen al director/a les funcions següents en relació a la comunitat escolar: 

a) Assegurar la participació del consell escolar. 
b) Establir canals de relació amb l’associació de mares i pares de l’alumnat. 
c) Impulsar la participació de l’alumnat, delegats i delegades i representants, a la vida del centre. 
d) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la 
informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies. 
e) Coordinar els projectes realitzats entre el centre i l’entorn que estableixen vincles amb la comunitat. 
f) Fomentar les bones relacions laborals  
 

Corresponen al director les funcions següents relatives a l’organització i la gestió del centre: 
a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i fer el seguiment 
de la seva aplicació. 
b) Designar els càrrecs directius i proposar el seu nomenament al Director de SSTT corresponent del 
Departament d’Ensenyament. 
c) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu. 
d) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
e) Visar les certificacions. 
f) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica del centre. 
g) Vetllar per la introducció i verificació dels plans d’estudis al programari SAGA, així com la gestió dels 
permisos d’utilització pels altres membres del claustre i del personal auxiliar administratiu. 
h) Portar a terme la gestió econòmica del centre, junt amb secretaria. Autoritzar les despeses i ordenar els 
pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 
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i) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de 
contractació. 
j) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, 
si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 
k) Controlar l’assistència del personal del centre. 
l) Programar totes les reunions dels òrgans de govern i de coordinació cada curs escolar en col·laboració amb 
els altres membres de l’E.Directiu. 
l) Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament siguin atribuïdes als directors dels 
centres. 

 
3.1.2. Cap d’estudis 

Correspon, amb caràcter general, al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del 
centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director/a. 
 
Són funcions específiques del cap d’estudis: 

a) Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i d’altres espais docents 
segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltant el claustre. 
b) Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i del professorat, preveure 
l’atenció de l’alumnat en cas d’absència del professorat i controlar-ne les incidències. Assegurar el servei 
d’Ensenyament/Aprenentatge (guàrdies i substitucions de professorat). 
c) Substituir el director en cas d’absència. 
d) Planificar i elaborar el calendari de les juntes d’avaluació del curs. 
e) Planificar i elaborar l’horari i distribució de les convocatòries extraordinàries. 
f) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de primària. 
g) Custodiar les actes de les juntes d’avaluació trimestrals. 
h) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 
d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a d’EI i PRI,  tot procurant la col·laboració i participació de tot 
el professorat del claustre. 
i) Programar totes les reunions dels òrgans de govern i de coordinació cada curs escolar en col·laboració amb 
els altres membres de l’E.Directiu. 
j) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i amb l’equip 
d’assessorament psicopedagògic. 
k) Presentar els resultats educatius al claustre i elaborar-ne l’estadística. 
l)Fer difusió de la guia d’acollida entre els mestres nous al centre. 
n) Vetllar per l’adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els 
diferents ensenyaments que s’imparteixen. 
m) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director  o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Ensenyament. 

 
3.1.3.Secretari/ària 

Correspon al secretari/a dur a terme la gestió administrativa de l’institut escola, en col·laboració amb el  director/a 
 
Són funcions pròpies de la secretaria del centre: 

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin. 
b) Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació general i el calendari 
escolar. 
c) Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vistiplau del director. 
d) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació 
d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 
e) Vetllar per la correcta introducció i verificació de les dades dels alumnes al SAGA. 
f) Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats d’acord. 
e) Gestionar el projecte de “llibres de text socialitzats” 
f) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients 
acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar- los.  
g) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva, i elaborar i custodiar la 
documentació. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb direcció. 
Elaborar el projecte de pressupost del centre. 
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h) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns i els 
contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 
i) Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 
j) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament 
d’acord amb les indicacions de la Comissió d’obres  i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, 
quan correspongui. 
g) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament. 
 
3.1.4. Coordinador/a Pedagògic/a 

Corresponen, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es 
desenvolupen al centre, sota la dependència del director. 
 
Són funcions específiques de la coordinació pedagògica: 

a) Vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i 
garantir-ne el compliment. 
b) Coordinar les accions formatives dels diferents cicles i estudis dels ensenyaments impartits. 
c) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 
d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a d’ESO,  tot procurant la col·laboració i participació de tot el 
professorat del claustre. 
d) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d’Ensenyament 
e) Vetllar perquè la programació dels ensenyaments i l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es 
duguin a terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i terminals de cada matèria, 
crèdit o taller, juntament amb els caps de departament. 
f) Vetllar pel compliment de les normes de convivència a l’etapa d’ESO, conèixer-ne les incidències, controlar-
les, coordinar-se amb els tutors/es per corregir-les en l’àmbit de les seves competències i informar-ne l’Equip 
Directiu 
g) Presidir les sessions d’avaluació de l’etapa d’ESO 
h) Fer difusió de la guia d’acollida de mestres, sobretot a ESO 
i) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament 
d’Ensenyament.   
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3.2. Òrgans col·legiats de participació 
 

  3.2.1. Consell Escolar 
3.2.1.1.Principals funcions del consell escolar 

Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei d'educació. A més, li correspon vetllar i 
donar suport a l'equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en 
el marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats d'acord 
amb l'article 144.4 de la Llei d'educació. 

  
Són funcions del Consell Escolar: 

• Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes 
parts dels membres. 

• Aprovar la programació general anual i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats en la memòria. 

• Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del 
centre amb entitats o institucions. 

• Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

• Aprovar la carta de compromís educatiu. 

• Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

• Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

• Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

• Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes. 

• Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

• Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del 
rendiment escolar. 

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

• Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 
3.2.1.2. Composició del Consell Escolar 

 

 
Comissions 

Permanent Econòmica Convivència Menjador Extraescolars Obres Llibres 
Biblioteca 

E.Directiu 

Direcció        

Cap d’Estudis        

C. Pedagògic        

Secretari        

Pares i mares 4 representants 1 1 2 1 1 2 1 

AMPA 1 representant 1  2 2 2 1 1 

Mestres 6 represent. (*)  1 1 2 1 1 1 1 

PAS 1 representant      1  

Ajuntament 1 representant        

Alumnes 2 repres. ESO (*)   2 2   2 
(*)Dels representants del sector de Mestres es procurarà que com a mínim 2 siguin d’ESO. Del sector alumnes els seus representants seran 
escollits entre alumnes de 1r a 4t d’ESO. 

 

3.2.1.3. Principals funcions de les comissions delegades del Consell Escolar 

 
• Comissió Permanent: participar en l’elaboració de l’ordre del dia del Consell Escolar. Reunir-se en cas 

d’urgència i poder prendre decisions que requereixin immediatesa 

• Comissió econòmica: revisar i proposar els pressupostos i la justificació de comptes a la resta de 
membres del Consell Escolar 

• Comissió de convivència: fer el seguiment i propostes de millora per un bon funcionament de la 
convivència en el centre.  També fer el seguiment i propostes d’actuació en els casos que afecten la 
convivència, siguin d’alumnes o d’altres persones de la comunitat. 

• Comissió de menjador: fer el seguiment del funcionament general del menjador escolar i informar-ne 
periòdicament el Consell escolar. Fer propostes de funcionament, revisar i proposar millores en el 
Marc general de funcionament del menjador i en el Pla anual concret de cada curs. 
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• Comissió d’activitats extraescolars: conèixer el marc general de funcionament de les activitats 
extraescolars vetllant perquè s’adiguin al Projecte de Centre. Fer-ne el seguiment anual i les 
propostes de millora que calguin, mantenint-ne informada la resta de membres del Consell Escolar. 

• Comissió d’obres: proposar millores en l’edifici i fer-ne el seguiment. Vetllar pel compliment dels 
acords que es prenguin amb les diverses administracions i informar-ne el Consell Escolar 

• Comissió de llibres de text socialitzats i biblioteca: gestionar el servei de préstec dels llibres de text 
socialitzats. Revisar anualment les normes d’ús d’aquests llibres i proposar els canvis i les 
actualitzacions que calguin en les normes i en els materials. Fer el seguiment i propostes de 
funcionament d’activitats de biblioteca. 

 
3.2.1.4. Organització del Consell Escolar 

 

• 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 almenys un terç dels seus membres. A més, s'ha de fer una 
reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització. 

• Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és posible 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 es tramet 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 s’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 i que 
estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona membre de la comunitat educativa 
que no sigui membre del consell escolar, se la podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema 
o qüestió corresponent. 

 
3.2.1.5. Renovació dels membres del Consell Escolar 

 
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats, cada dos 
anys, durant el primer trimestre del curs escolar. 
El consell escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions 
per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, són convocades pel director o directora del centre, 
amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament. 
Les vacants del consell escolar les ocuparà la candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més 
candidats o candidates per cobrir-les, romandran sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. 
La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es 
deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació. 

 
3.2.1.5.1. Candidatures 

Són candidats i candidates les persones següents: 
a) Sector de representants del professorat: totes les persones membres del claustre. 
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i els tutors o tutores 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. 
c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO del centre que figura en el corresponent 
cens electoral i no ha estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència durant l’actual 
curs escolar o l’immediatament anterior. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una 
relació d’alumnes. 
d) 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 formen part de més d’un sector de la comunitat escolar únicament poden presentar-se 
com a candidates per a un dels sectors. Així mateix, les persones que són membres nats del consell escolar i alhora 
formen part d’un sector que hi és representat, no poden presentar-se com a candidates per a aquell sector. 

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 
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d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és per al sector del 
professorat, del personal d’administració i serveis o del personal d’atenció educativa complementària, ha d’assumir 
la representació. 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 comprès 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. 

 
3.2.1.5.2. Cens electoral 

Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents: 
a) Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que integren el claustre en el moment 
de la convocatòria de les eleccions. 
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els pares, mares i els tutors i tutores legals, 
els fills i filles dels quals estan matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 
c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat que es troba matriculat al centre en el moment de la 
convocatòria de les eleccions. 
d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el personal d’administració i serveis funcionari 
o contractat per l’administració titular, o per l’administració local, en el moment de la convocatòria de les 
eleccions. 
El director o directora 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, es farà 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 a la data de les eleccions 
de cada sector. 

 
3.2.1.5.2. Meses electorals 

La composició de les meses electorals és la següent: 
a) Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la mesa electoral està formada pel 
director o directora, o l’òrgan de govern en qui delegui, pel professor o professora amb més antiguitat al centre i 
pel professor o professora amb menys antiguitat, que actua de secretari o secretària de la mesa. Si totes les 
persones tenen la mateixa antiguitat, en forma part el professor o professora de major o menor edat, 
respectivament. 
b) Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat, la mesa 
electoral està formada pel director o 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. 
c) Per a l’elecció de les persones representants del sector de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director 
o directora del centre, o per l’òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre els i 
les alumnes elegibles del centre. 
D’entre les persones designades, l’alumne o alumna del curs superior actuarà de secretari o secretària i, en cas de 
coincidència, ho farà la de major edat. 
d) Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció 
educativa complementària, 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 d’atenció educativa complementària amb 
més antiguitat en el centre. Quan coincideixen persones de la mateixa antiguitat, en forma part la de major edat. 
 
 
Procediment d’elecció dels i de les representants dels diferents sectors del consell escolar 
Sector de representants del professorat: 
a) L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada amb aquest punt únic en l’ordre del dia. 
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b) Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de 
representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar. 
Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat: 
a) Les associacions de pares i mares d’alumnat o els grups de pares i mares que avalen una candidatura poden 
designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora. 
b) 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. 
Sector de representants de l’alumnat: 
a) Les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una candidatura poden designar una persona que 
actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora. 
b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants 
d’aquest sector a renovar en el consell escolar. 
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  
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. 
Les situacions d’empat es resolen 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’última votació, i prenen possessió els nous membres. 
D’aquesta sessió, el secretari o secretària del consell escolar n’estén l’acta. 
En la mateixa sessió es constitueixen les comissions del Consell Escolar 

 
3.2.2. Claustre del professorat 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 
educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director 
o directora del centre. Les decisions del claustre seran vinculants per a tots els seus membres. 

 

Són funcions del claustre de professors:  
 

a) Participar en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu i de les NOFC 
b) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Vetllar 

perquè tinguin coherència amb la línia pedagògica del centre 
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. Fixar i coordinar les funcions d’orientació i 

tutoria dels alumnes. 
d) Decidir i coordinar els criteris per a l’avaluació dels alumnes i el tractament de la diversitat. 
e) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 
f) Aportar a l‘equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària, la utilització racional de l'espai 

escolar comú i de l'equipament didàctic en general. 

g) Escollir els representants del professorat en el Consell Escolar 
h) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general de centre. 
i) Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne la seva aplicació 

i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 
j) Informar el nomenament dels mestres-tutors i les adscripcions a cicles i àmbits. 
k) Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració de les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

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

professorat de l’Institut Escola. El Claustre proposa i/o decideix les accions educatives innovadores o 

experimentals que es duran a terme vetllant per a la coherència de la línia pedagògica del centre. El 

Claustre estudiarà i decidirà les activitats de formació permanent de cada curs i donarà suport a aquelles 

que afavoreixin les accions educatives que s’ha proposat. 

m) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats dels candidats. 

n) Estar obert als educadors i monitors responsables de les activitats complementàries i  extraescolars, que 

podran exposar plantejaments i propostes que busquin millorar el resultat de la seva tasca. 
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o) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries 
  

Funcionament del claustre de professors. 
El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui   
el director i ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres o algun dels cicles.  És preceptiu celebrar un claustre al 
començament i al final de cada curs escolar. L'assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, Ia qual, una vegada aprovada, passa a formar part de 
la documentació general del centre. 

 
3.3. Equip directiu 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre. Els membres de l’equip directiu treballen coordinant les 
seves funcions. Formen part de l’Equip Directiu: el Director/a, la Cap d’Estudis, la Secretària i el Coordinador 
Pedagògic. Els correspon la gestió del projecte de direcció. 
 
Són funcions de l'equip directiu : 

a. Elaborar el pla anual, el projecte educatiu, les NOFC, la memòria anual, el Pla d’acció tutorial i el pla 
d’acollida dels alumnes nouvinguts al centre. 
b. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors 
c. Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre. 
d. Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 
e. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre 
f. Vetllar per una bona convivència i un bon clima de treball al centre  

 
Funcionament de l’equip directiu 
L’equip directiu es reuneix cada setmana per fer la planificació, seguiment, avaluació i resolució de totes les 
qüestions de funcionament del centre. 

 
3.4. Consell de coordinadors de cicle 

És un òrgan consultiu a partir del qual es fan propostes que arriben als cicles, equips docents i àmbits per a la seva 
anàlisi i debat. S’estableix el Consell de coordinadors de cicle per tal d’aprofundir en la pràctica del lideratge 
distribuït. Està constituït per: direcció, coordinador pedagògic i coordinador/es de cicle (EI, PRI, ESO) 

 
Són funcions del Consell de coordinadors de cicle: 

a. Traspassar informació de l’Equip Directiu als cicles o àmbits i a l’inrevés. 
b. Presentar propostes que després seran estudiades i valorades en Cicles, Àmbits o Equips Docents. 
c. Fer propostes i valoracions sobre despeses, equipaments... 
d. Coordinar aspectes pedagògics: concreció curricular, activitats educatives i complementàries, propostes 

de formació... 
e. La millora de la convivència en el centre i l’enfortiment del treball en equip. 

 
Funcionament del Consell de coordinadors/es de cicle: 
El Consell de Coordinadors de cicle es reunirà un cop per setmana. En funció de la necessitat dels diferents temes 
per tractar es pot convidar a participar a les reunions a altre professorat amb responsabilitats o coordinacions 
específiques. 
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3.5. Òrgans unipersonals de coordinació 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la coordinador/a d'informàtica, el/la 
coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, el/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals, el 
coordinador de biblioteca, el coordinador mediambiental, la coordinadora d’educació emocional i els coordinadors 
de cada un dels àmbits: lingüístic, humanístic, artístic, emocional i científic. 
 

3.5.1. Coordinadors de cicle: 
S’estableix un coordinador/a per a cada cicle (EI., PRI i ESO) 
Li corresponen amb caràcter general les següents funcions: 

a. Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives entre les diferents etapes 
b. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, traspassar-lo al Consell de 

Coordinadors de cicle i fer-ne el seguiment 
c. Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre i la consecució dels objectius proposats en el Pla 

Anual 
d. Coordinar i gestionar les activitats que s’organitzin a nivell de cicle 

 
3.5.2. Coordinador/a TIC (Informàtica) 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a 
l’aprenentatge dels alumnes, així com de canvi i millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, 
esdevenint tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) 
Per garantir el desenvolupament i la coordinació dels usos de les tecnologies en tots els seus vessants, 
organitzatius, pedagògics i tècnics. A proposta de l’Equip Directiu, el director/a nomena dues persones 
encarregades de la coordinació d’informàtica: una per infantil i primària i una altra per secundària. 
Els corresponen amb caràcter general les següents funcions:  

a. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a 
l’adquisició de nous recursos 

b. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre. 
c. Assessorar el professorat en la utilització dels programes i equipaments 
d. Custodiar el software del centre i tenir al dia l’inventari 
e. Elaborar la memòria anual de la coordinació d’informàtica 
f. Participar en l’elaboració i actualització del Pla TAC de centre 

 
3.5.3. Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social 

Aquest coordinador té la finalitat de promoure dins la comunitat educativa 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. La persona coordinadora LIC és nomenada pel director/a a proposta de l’equip directiu. 
Les funcions que corresponen a aquesta coordinació són: 

a. Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització i gestió del centre que fan referència a 
l’acolliment i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció de l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció i 
ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència. 

b. Promoure actuacions al centre en col·laboració amb l’entorn. 
c. Implantar el Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts i avaluar-ne els resultats. 
d. Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració del Projecte Lingüístic i fer-ne el seguiment 

 
3.5.4. Coordinador/a de riscos laborals 

Correspon a la coordinació de prevenció de riscos promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i 
seguretat en el centre. La persona coordinadora  és nomenada pel director/a a proposta de l’equip directiu. 
Les funcions que corresponen a aquesta coordinació són: 

a.  Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia de la secció de 
prevenció de riscos laborals de la delegació territorial, les actuacions en matèria de salut i seguretat del centre. 
Així mateix, promoure l'ús dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les 
treballadores i treballadors en l’acció preventiva. 
b.  Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre i la neteja dels magatzems, 
la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control. 
c. Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció a queixes i 
suggeriments i registre de dades. 
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d.  Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n deriven. Revisar-lo 
periòdicament. 
e. Fer propostes al claustre per al desenvolupament, dins el currículum, d’activitats de prevenció de riscos amb 
els alumnes. 

 
3.5.5. Coordinador/a de biblioteca 

La biblioteca del centre és l’espai destinat a l’estimulació de la lectura. Correspon al coordinador/a de biblioteca la 
coordinació de totes les activitats que el Pla Lector de centre proposa de realitzar a l’entorn de l’estímul i millora de 
la lectura, principalment aquelles relacionades amb l’espai de la biblioteca. La persona coordinadora  és nomenada 
pel director/a a proposta de l’equip directiu i es procurarà que disposi de temps dins el seu horari lectiu per a poder 
desenvolupar les seves tasques, tant a nivell d’administració de la biblioteca com d’activitats en aquest espai amb 
alumnes. 
 
Les funcions que corresponen a aquesta coordinació són: 

a. Fer el registre, catalogació i renovació dels llibres que hi ha a la biblioteca 
b. Organitzar i oferir a les diverses classes el servei de llibres de préstec 
c. Gestionar el servei de préstec de llibres als alumnes i a les famílies 
d. Gestionar el servei de “maletes viatgeres” a E.I i CI 
e. Organitzar activitats d’animació lectora, tals com: l’hora del conte, trobades amb autors, exposicions 

temàtiques, de novetats o de llibres recomanats... 
f. Fer el seguiment de l’obertura de l’espai de biblioteca fora de l’horari lectiu. 
g. Assessorar el claustre sobre el funcionament de la biblioteca, les novetats i les activitats d’animació a la 

lectura o de consulta que s’hi poden realitzar. 

 
3.5.6. Coordinador/a Medioambiental 

La funció principal d’aquesta coordinació és la de desenvolupar activitats i propostes que afavoreixin el 
coneixement i el respecte pel medi ambient entre tots els membres de la comunitat educativa. La persona 
coordinadora  és nomenada pel director/a a proposta de l’equip directiu i el càrrec normalment recau en la persona 
que desenvolupa la seva activitat amb alumnes en el laboratori. 
 
Les funcions que corresponen a aquesta coordinació són: 

a. Proposar al claustre activitats relacionades amb la gestió correcta dels residus: compostadors, recollida 
selectiva, embolcalls de l’esmorzar... 

b. Coordinar les activitats al voltant de l’hort escolar 
c. Coordinar i realitzar les activitats de l’itinerari de natura 
d. Fer el manteniment, millora i inventari de l’espai de laboratori 

 
3.5.7. Coordinadors/es d’àmbit 

La finalitat principal d’aquestes coordinacions és la d’estimular i coordinar l’assoliment d’acords conjunts de tot el 
claustre referits a currículum, continguts, activitats o metodologies. Les persones responsables de coordinar cada 
un d’aquests àmbits les nomena el director/a, un cop escoltat l‘equip directiu i generalment corresponen sempre a 
professorat de secundària d’alguna de les especialitats que inclou l’àmbit.  

 
Les funcions que corresponen a aquestes coordinacions són: 

a. Coordinar les reunions d’àmbit i fer-ne el recull dels principals acords que s’hi adoptin 
b. Desenvolupar, junt amb l’E.Directiu, les actuacions i activitats a realitzar cada curs en cada un dels àmbits. 
c. Ser el portaveu del grup d’àmbit en les sessions de Claustre i traspassar els acords o informacions que 

calguin. 
a. Mantenir ordenats els diversos materials curriculars, metodològics o organitzatius que es vagin generant 

en les sessions de treball dels àmbits i fer-ne difusió a la resta de membres del Claustre. Sobretot en 
l’àmbit emocional, cal traspassar a tot el professorat de nova incorporació les principals maneres de fer 
que implica que el centre faci especial atenció a l’educació emocional i a la gestió de les emocions. Així 
com, també plantejar activitats que impliquin les famílies. 
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4. Organització pedagògica del centre 
 4.1. Organització del professorat 
  4.1.1. Equips docents/de cicle 
Els Equips de Cicle són els òrgans de coordinació del Centre i la seva funció principal és organitzar i desenvolupar els 
ensenyaments de cicle en el marc que marquen els Projectes Curriculars de Centre aprovats pel Claustre. 
A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes relatives al projecte educatiu i 
curricular del Centre i a llur programació general. 

 
El Centre està organitzat en els següents cicles: Ed. Infantil (P3,P4,P5), C. Inicial( 1r/2n), C. Mitjà (3r/4t), C. Superior 
( 5è/6è) de Primària i ESO (De 1r a 4t). Els cicles de primària alternen les reunions tots junts o en cicle petit. 
 
La composició dels equips de cicle i/o equip docent és la següent: 

• Mestres tutors/es de Cicle. 

• Mestres sense tutoria adscrits al Cicle. 
  
       Les competències dels equips de cicle són les següents: 

• Desenvolupar les propostes i acords del Consell de Coordinadors de Cicle. 

• Recollir i canalitzar les propostes que provenen dels propis Equips de Cicle. 

• Organitzar i preparar les sortides, colònies i activitats que s’aprovin en la Programació General de Centre. 

• Proposar i desenvolupar agrupaments i objectius per a l’atenció a la diversitat, d’acord amb el Pla 
d’atenció a la diversitat i coordinadament amb personal de suport, mestres d’EE i Psicopedagogues i 
escoltats els suggeriments de la CAD. 

• Revisar el currículum, les competències bàsiques i les unitats de programació, fer-ne seguiment i 
propostes de millora. Establir lligams entre el currículum dels diferents cicles. 

• Proposar projectes i treballs que facilitin el tractament interdisciplinari dels continguts curriculars. 

• Fer el seguiment global de l’alumnat del grup i establir les mesures necessàries per a la millora de 
l’aprenentatge, d’acord amb el projecte educatiu del centre. 

• Dur a terme les comissions d’avaluació dels seus alumnes, per la qual cosa es constituiran en comissions 
d’avaluació presidides pel/la cap d’Estudis. 

• Interpretar i matisar les Normes de convivència, adequant-les a l’edat i les situacions personals dels 
alumnes. 

• Debatre, analitzar i cercar solucions als problemes que se li puguin plantejar a un/a mestre. 

• Qualsevol altra funció que estableixi el Departament d’Ensenyament o es determini en el pla d’orientació i 
acció tutorial del centre. 

 
Funcionament 
Els Equips de Cicle estaran coordinats pel corresponent Coordinador/a de Cicle, sota la supervisió del Coordinador 
Pedagògic i Direcció 
La periodicitat de les reunions serà setmanal. A tal efecte, el centre habilitarà, cada curs, hores de reunió dels 
equips dins del període de permanència del professorat. El Coordinador farà una acta/ resum de la reunió. 
Les comissions dels equips de cicle són les comissions o juntes d’avaluació: 
Les comissions d’avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle. 
Les funcions d’avaluació són: 

• Analitzar col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne. 

• Establir, si s’escau, mesures d’adequació i reforç. 

• Proposar la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats 
educatives del cicle. 

• Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el cicle. 
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4.1.2. Àmbits 
L’organització del claustre en àmbits respon a la necessitat d’establir una única línia vertical pedagògica entre les 
tres etapes educatives. (Infantil, primària i secundària). Hi ha cinc àmbits: humanístic, científic, artístic, lingüístic i 
emocional i en ells s’ inclouen les diferents àrees de coneixement. Els àmbits poden formular propostes relatives al 
projecte curricular de centre i a la seva programació general. 

 
La composició dels equips d’àmbit és la següent: 
a. Professorat d’ESO adscrit a l’àmbit en funció  de la seva especialitat 
b. Mestres d’Infantil i Primària adscrits en funció de la seva especialitat o del cicle on són tutors/es procurant que 
tots els cicles tinguin representants a cada un dels àmbits. 
 
Les competències dels equips d’àmbit són les següents: 

a. Establir lligams entre les programacions curriculars de les diferents etapes educatives 
b. Debatre i consensuar maneres d’atendre la diversitat del centre 
c. Programar actes culturals conjunts de tot el centre 
d. Desenvolupar propostes innovadores de treball orientades a les diverses etapes educatives del centre, 

compartint metodologies innovadores 
 
Funcionament: la periodicitat de reunions dels àmbits serà quinzenal. Les reunions seran coordinades pels 
coordinador/a d’àmbits que en farà una acta resum. 

 
 4.2.Organització de l’alumnat 
L’alumnat s’organitza en grups classe de cada nivell, que tindran com a referència un tutor/a. 
Per a determinades activitats es modifica l’agrupament dels alumnes que pot passar a ser en grups heterogenis, 
amb la combinació de tots els alumnes d’un cicle, per l’activitat de: tallers, “d’ambients” a E.Infantil, “espais” a 
C.Inicial. També suposa un agrupament diferent el del grup classe la realització de les matèries optatives d’ESO. 
Quan els alumnes s’incorporen de nou a l’institut escola a P3 o a 1r d’ESO es distribuiran, si s’escau, en els dos 
grups de manera que aquests quedin equilibrats en: 
a) Nombre total d’alumnes 
b) Nombre de nens i nenes 
c) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol en el cas de P3 
d) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups) 
e) Seguint les recomanacions rebudes i recollides en les reunions de traspàs amb la Llar d’infants, en el cas de P3 i 
de les escoles d’on rebem alumnes en el cas dels alumnes d’ESO. 
f) També cal tenir en compte els alumnes amb NEE i fer-ne un repartiment equitatiu entre els grups classe. 
Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran en número d’alumnes 
els dos grups del mateix nivell tot i valorar cada vegada les dificultats presents a cada un dels grups. 
La pertinença de l'alumnat a un mateix grup classe serà estable durant un cicle escolar complet. No obstant, es 
podrà proposar un canvi durant el cicle per qüestions objectives d'aprofitament escolar o per transacció i acord 
amb la família, en interès de l'alumne. També, quan correspongui a una mesura disciplinària. 
En acabar el cicle, la junta d’avaluació valorarà l’equilibri de tots els aspectes esmentats al principi d’aquest punt 
per decidir la continuïtat d’aquests grups sense canvis o bé alguns canvis, dirigits a la millora de la dinàmica del 
grup i els seus aprenentatges. 
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4.3. Atenció a la diversitat + atenció a la desigualtat + atenció a la diferència 
Al nostre centre es duran a terme les mesures necessàries per a què tot l’alumnat pugui aprendre, tenint en compte 

les seves necessitats, les seves desigualtats i les seves singularitats, en el marc d’una indispensable dinàmica de 

col·laboració en una mateixa aula o entorn d’aprenentatge. Es potenciarà el fet de viure la diferència com un factor 

positiu i es cercaran diferents formes de respondre a la diversitat i a la desigualtat, evitant organitzacions o 

pràctiques educatives que poguessin contribuir a la reproducció escolar de les desigualtats socials. 

4.3.1. Comissió d’atenció a la diversitat  
L’orientació educativa com a eix del projecte educatiu demana l’existència d’un espai pedagògic de trobada entre 
els diferents representants del centre per ajustar i concretar l’aprenentatge de cada alumne a les seves necessitats. 
En el nostre centre aquest espai és la Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) Les principals funcions d’aquesta 
comissió, així com els criteris d’atenció a la diversitat del centre estan recollits en el pla d’atenció a la diversitat 
(Annex 1) 

4.3.2.1. Composició de la comissió: 
  Direcció 
  Coordinador/a Pedagògic/a 
  Mestra d’Aula d’Educació Especial (EI/PRI) 

Psicopedagogues d’ESO 
Coordinador LIC de referència en el territori 

  Responsable de l’EAP al centre 
  Educadora Social del municipi 

Puntualment poden participar en les reunions de la comissió la persona responsable d’infermeria del CAP 
del municipi, fisioterapeutes que atenen alumnes i altres professionals de qui la comissió consideri 
convenient la presència. 
El calendari de reunions d’aquesta comissió es planifica trimestralment prioritzant que les reunions tinguin 
una periodicitat quinzenal. 
 

4.3.2.2. Principals funcions: 

• Establir formes organitzatives, metodològiques i didàctiques d’aula que el centre consideri més 
idònies per atendre la diversitat i les desigualtats socials dels alumnes. També avaluar-ne 
anualment, en la Memòria d’activitats del centre, els resultats de millora. 

• Fer propostes d’organització dels recursos que el centre té per atendre la diversitat. 

• Establir els criteris de l’orientació de l’alumnat per la comissió d’orientació. 

• Definir i assessorar els equips docents per fer les adaptacions o els plans individualitzats que 
calguin. 

• Col·laborar amb la resta de comunitat educativa en el disseny, planificació i desenvolupament 
d’activitats que ajudin a l’atenció a la diversitat (Projectes de diversificació curricular en 
col·laboració amb el municipi, projectes APS...) 

• Establir els criteris per l’avaluació formativa, positiva i individualitzada de l’alumnat. 

• Donar a conèixer els recursos didàctics per a l’atenció a la diversitat editats pel Departament 

• Fer el seguiment de:  
o les propostes d’atenció als alumnes amb NEE 
o les propostes d’adaptacions curriculars individualitzades 
o els alumnes en el pas per les diferents etapes educatives (EI/PRI/ESO) 
o l’orientació de l’alumnat 
o els acords que es prenen en les diferents reunions, sobretot respecte a alumnes 

concrets. 
  
 4.4. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat 
Qualsevol mestre/ professor de l’institut escola té la responsabilitat d’acompanyar en la formació i el creixement 
dels alumnes i de portar a terme els acords presos en claustre davant de tots els alumnes del centre. 
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle o d’equip docent pel 
que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència i continuïtat al procés educatiu, tenint 
en compte les particularitats del grup.  
Els tutors, a través de l’acció tutorial, són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i 
tot el professorat implicat en el grup ha de treballar per aplicar-les i assolir els objectius pretesos. Són funcions 
concretes dels tutors/es: 
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• Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 

• 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. 

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

• Elaborar els documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i fer-ne la comunicació als pares o 
representants legals dels alumnes. 

• Mantenir una relació suficient i periòdica, com a mínim dues reunions durant el curs, amb els pares dels 
alumnes o representants legals per compartir i informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 
evolució personal. 

• Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 
Són funcions concretes dels mestres especialistes: 

• Participar de les propostes d’acció tutorial acordades per a cada alumne, coordinant-se amb les mestres 
tutores per realitzar les actuacions adequades en cada situació. 

• Coordinar, donar suport tècnic i educatiu i assessorar els altres membres del claustre en aspectes de la 
seva especialitat. 

• Assistir a les reunions de coordinació i d’avaluació que corresponguin. 

  
4.5. Acció i coordinació tutorial 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, el 

seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva 

maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin 

un major i millor creixement personal i integració social. 

El Pla d’Acció tutorial (PAT) de centre és un document annex a aquestes normes (Annex. 2) que recull les diferents 

accions/activitats que cada persona del centre, en funció de les seves responsabilitats, ha de realitzar en aquest 

apartat. També recull tots els documents que el centre té elaborats per fer el seguiment d’aquestes activitats. Es 

fonamenta i ha de desenvolupar els següents objectius: 

1. Promoure una educació integral dels alumnes que potenciï al màxim el desenvolupament de totes les seves 
capacitats: cognitives, socials, relacionals, afectives i comunicatives. 

2. Desenvolupar, reforçar i mantenir en l’alumne la construcció d’una imatge positiva de si mateix; la millora de 
l’autoestima i de l’autocontrol de les emocions; la motivació per l’escola i pels aprenentatges; la curiositat per 
les coses que succeeixen en el seu entorn i el valor de l’esforç personal com element clau per tenir, conèixer i 
créixer. 

3. Construir una relació de confiança, afectiva, de seguretat i de respecte entre els adults i els alumnes i entre 
iguals. 

4. Aconseguir una bona adaptació i inclusió dels alumnes al centre i a l’aula, construint grups que siguin 
cohesionats, respectuosos entre ells, responsables, capaços de dialogar, d’ajudar-se, de ser solidaris i que 
s’impliquin a treballar de manera cooperativa. 

5. Afavorir el desenvolupament d’hàbits bàsics de treball, d’autonomia i de responsabilitat. 
6. Individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar possibles dificultats o necessitats 

educatives i fer-ne el seguiment. 
7. Establir i aconseguir una comunicació fluïda amb les famílies a partir d’una relació de confiança, de diàleg i de 

coneixement mutu, la qual faciliti una major implicació en els processos educatius dels seus fills/es i amb 
l’escola. 

8. Establir relacions i espais estables que facilitin el traspàs d’informació i la coordinació entre els tutors/es, 
especialistes i altres professionals. Així com la planificació i seguiment de les activitats de traspàs entre les 
diferents etapes educatives que tenim en el centre. 

9. Establir una línia comuna de funcionament entre les diferents etapes educatives que hi ha al centre. Tot i 
respectar l’especificitat de cada una d’aquestes etapes i, per tant, funcionaments específics/diferents de les 
activitats i la gestió de les diferents tutories. 

10. Equilibrar, sobretot a l’etapa d’ESO, l’especialització curricular del professorat amb la globalitat de l’acció 
educativa. 

11. Establir, per cicles educatius, les normatives d’hàbits organitzatius i de treball dels alumnes: ús de l’agenda, 
criteris sobre presentació i quantitat de treballs i sobre la realització de deures, durant el curs o a l’estiu, per 
part dels alumnes. 
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4.6. Orientació acadèmica i professional 

Tenint present que l’assoliment de l’èxit educatiu de l’alumne/a és el resultat d’un procés orientador continuat al 
llarg de l’escolarització. Vetllarem per: 
 
 4.6.1. La continuïtat educativa entre les diferents etapes 
  4.6.1.1. La continuïtat educativa entre la Llar d’infants i l’etapa d’E.Infantil 

• Els infants de llar, durant el tercer trimestre, realitzaran diferents activitats conjuntament amb els 
d’E.Infantil, sobretot P3: visites al pati, contes, murals conjunts... 

• La coordinadora del Cicle, junt amb la mestra que farà P3, durant l’última setmana de juny o la 
primera de juliol farà una entrevista amb les mestres de la llar d’infants per parlar del traspàs 
d’informació dels alumnes. 

• Per a les famílies hi haurà dues reunions col·lectives, una en el moment de la preinscripció per 
presentar el funcionament del centre i una altra en el moment de la matrícula per fer l’acollida 
dels alumnes cap al nou curs. A principis de setembre n’hi haurà una d’individual amb la mestra 
tutora per obrir la fitxa de tutoria (document annex) i fer un primer contacte de coneixement i 
d’acollida. 

 
  4.6.1.2. La continuïtat educativa entre l’etapa d’E.Infantil i l’etapa de Primària 

• Els alumnes de P5 i els de primer realitzaran una activitat conjunta al trimestre: jocs al pati, 
contes a la biblioteca i sortida conjunta per exemple a l’itinerari de natura. Durant el tercer 
trimestre els nens i nenes de P5 ja podran compartir el pati amb els de C.Inicial i es farà també 
una activitat en la qual els nens de 1r explicaran el funcionament de la classe als de P5 

• Els mestres de P5, per mitjà de l’acta de la darrera sessió d’avaluació, farà el traspàs d’informació 
a les tutores de 1r. En aquest traspàs, a banda de la informació d’alumnes, també es tractarà 
d’organització metodològica. 

• Amb les famílies es farà una reunió, a finals del mes de juny, per parlar dels canvis que representa 
la nova etapa i fer-hi una bona entrada. 
 

4.6.1.3. La continuïtat educativa entre l’etapa de primària i l’etapa de secundària 
La coordinació entre aquestes dues etapes inclou: 

• La concreció i el desenvolupament del currículum 

• En el moment de la transició dels alumnes: 
o Coneixement de l’alumne/a (nivells competencials, desenvolupament personal i social, 

situació familiar). Reunió conjunta amb els tutors de primària i de secundària, amb 
l’orientadora i un membre de l’equip directiu. 

o Treball conjunt (tutors, orientadora i equip docent) per elaborar les activitats de reforç 
de l’alumnat que ho necessiti. 

o Els alumnes de 1r d’ESO realitzaran una activitat, a finals del 3r trimestre, de presentació 
dels espais i l’organització de l’etapa d’ESO, adreçada als nois i noies de 6è de PRI (propis 
del centre i dels centres adscrits). 

o Amb les famílies es fan dues reunions col·lectives: una en el moment de la preinscripció 
per parlar del funcionament general del centre i de l’etapa d’ESO, i una altra a principis 
de juliol per parlar del funcionament i l’organització de l’etapa d’ESO (materials, àrees, 
sortides...)  

• Una vegada l’alumnat ha promocionat cap a 1r d’ESO: 
o Seguiment del procés d’adaptació a secundària, tant pel que fa a aspectes de 

desenvolupament personal i social com de les estratègies didàctiques adequades per un 
bon rendiment educatiu. Reunió conjunta amb els tutors de primària i de secundària, 
amb l’orientadora i un membre de l’equip directiu. 
 

4.6.2. Seguiment de resultats acadèmics 
Per tal de tenir informació del progrés acadèmic de l’alumnat i poder establir propostes de millora durant la seva 
escolarització en el centre es fa: 

• Un registre dels resultats acadèmics de cada alumne. Es recullen els resultats de l’avaluació interna 
des de final de 2n de PRI, 4t, 6è i de cada un dels cursos d’ESO i també els resultats de l’avaluació 
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externa que en aquest moment són les proves diagnòstiques de 3r de PRI i 3r d’ESO i les de 
competències bàsiques de 6è i 4t d’ESO. 

• La valoració dels resultats acadèmics del centre conjuntament amb la Inspecció educativa per mitjà de 
l’aplicatiu d’indicadors de centre. 

 
4.6.3. La tutoria i l’orientació a 1r i 2n d’ESO. El full de seguiment. 

L’orientadora i les tutores conjuntament donaran a conèixer a l’equip docent la informació del traspàs de primària a 
secundària. L’equip d’assessorament i d’orientació psicopedagògica intervindrà en els casos d’alumnes amb dictàmens 
d’escolarització i alumnat amb necessitats educatives especials. El coneixement d’aquesta informació es treballarà amb 
l’equip docent per tal de preveure i consensuar metodologies d’aula per atendre la singularitat de cada alumne/a i 
mesures específiques per als/les alumnes que es valori: alumnes amb altes capacitats i alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge. La recollida i constància d’aquestes decisions és recollirà en el full de seguiment personal de cada 
alumne/a que es guardarà a la carpeta de tutoria. 

 
4.6.4. La tutoria i l’orientació a 3r i 4t d’ESO. El document orientador 

La tutoria a 3r i 4t d’ESO desenvoluparà i treballarà la detecció i l’anàlisi de les habilitats i potencialitats de l’alumnat. 
3r d’ESO: 

Per tal d’orientar l’alumnat en la tria de les matèries optatives i perquè l’alumnat pugui conèixer i reconèixer els 
diferents talents , es passarà a tot l’alumnat i a principis del tercer trimestre un qüestionari referent als diferents tipus 
d’intel·ligències. També es proporcionarà informació per triar les opcions més adequades a les seves capacitats i al seu 
procés d’aprenentatge, d’acord amb les ofertes acadèmiques del centre.  

 
4t. d’ESO: 

Es passarà a tot l’alumnat a l’hora d’orientació i en petit grup el test d’Holland sobre els interessos professionals a 
principis del 2n trimestre i el test EFAI referent a les aptituds intel·lectuals. També es farà arribar a les famílies un 
qüestionari perquè l’alumnat i les famílies el responguin conjuntament. A més a més, per tal de disposar de tota la 
informació, durant el 2n trimestre els alumnes visitaran la “Fira de l’estudiant” de Manresa. 
Tota aquesta informació es recollirà en el document orientador que es farà arribar a les famílies a finals del 2n 
trimestre, aquest contindrà: 

• Resultat de les bateries de test passades als/les alumnes. 

• Una reflexió dirigida a les famílies amb consells orientadors, resultat de les reflexions fetes en 
E.Docent. 

Un cop finalitzat el treball i ja durant el 3r trimestre, la informació que rebran els/les alumnes anirà agrupada en els tres 
grans blocs: PQPI/ Mòduls formatius/ Batxillerat i es vetllarà perquè els/les alumnes facin el procés d’inscripció, de 
l’opció escollida, en els terminis establerts, 
 
A més a més: 

• S’elaborarà un catàleg que reculli l’oferta formativa a la qual poden optar els/les alumnes, indicant 
activitats/cursos, lloc de realització i, si és possible, mitjans de comunicació per accedir-hi. 
Aquest catàleg es farà en format paper i telemàtic fent que els nois i noies i les seves famílies el puguin 
consultar des de l’espai moodle i el bloc del centre. 
3r d’ESO: es farà una xerrada informativa sobre els itineraris de 4t d’ESO i l’estructuració del sistema educatiu 
català a finals de 2n trimestre amb l’alumnat i també amb les famílies. 

• La temporització d’aquestes activitats dependrà sempre de les dates que el Departament proposi per a les 
diferents inscripcions. 
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5. La convivència en el centre 
 
5.1. Mesures de promoció de la convivència 
Aquest apartat regula i orienta totes aquelles actuacions que com a centre desenvolupem per assolir un nivell òptim 
de convivència. La majoria de situacions que dificulten la convivència entre alumnes i mestres i el desenvolupament 
d'activitats a l'aula o al centre solen ser poc greus i molt freqüents (No tenir preparat el material, molestar els 
companys, desobeir les indicacions del mestre, absència de límits... Creiem que aquestes conductes inapropiades 
representen el 95% de conductes disruptives en el nostre centre). La majoria de vegades estan lligades a la 
desmotivació, l'avorriment i l'absència d'èxits educatius o a factors externs familiars i/o de l’entorn. No són 
conductes físiques violentes ni que atemptin contra la integritat dels altres d’una manera greu. Si aconseguim reduir 
al mínim aquestes conductes reduirem en gran part la conflictivitat, millorarem la convivència i indirectament 
acabarem reduint les conductes més greus. 
És necessari posar-se d'acord i comprometre's, tota la comunitat educativa, per l'aplicació d'estratègies conjuntes. 
Aquests acords quedaran concretats en el desplegament curricular de totes les actuacions d’educació emocional, els 
Plans d’Acció Tutorial i en el Pla de convivència. 

 
5.1.1. Els principis que com a centre considerem eficaços per la gestió de la convivència són: 

 
• Economia: allò que és molt complicat no funciona, cal crear processos simples quant a número de 

persones, burocràcia i que es puguin implementar en temps breus. 

• Eficàcia: un procés és eficaç quan evita o resol problemes. Cal avaluar sistemàticament l’eficàcia de cada 
procediment que s’utilitzi. 

• Planificació: com que normalment els conflictes es repeteixen cal planificar les actuacions amb antelació, 
abans que apareguin els conflictes. 

• Implementació de processos de manera que siguin: 

• Coneguts i entesos per tothom, cal fer-ne una difusió adequada 

• Acceptats per tothom i amb compromís d’aplicació coordinada 

• Revisats i revisables: realitzant els ajustaments que calgui 

• Unificació de criteris: 

• Cal unificar els criteris d’actuació a tot el centre i cal posar-se d’acord i comprometre’s 
col·lectivament. 

• El rol del mestre ha de ser equilibrat entre rigidesa, autoritarisme i permissivitat i ha de saber 
exercir de mediador.  

• Compartir problemes, solucions i una visió positiva dels fets. 

• Cal posar-se d’acord sobre en quin ordre tractarem les conductes especialment molestes i 
abordar-les d’una manera coordinada, tot atenent la diversitat. 

• Cal canviar conductes, no etiquetar alumnes 

• Tractament dels problemes i dels conflictes d’una manera relaxada i positiva 

• La resolució dels conflictes ha de partir d’un diàleg entre persones tranquil·les, no pas 
alterades o enfadades 

• Utilització de les mesures punitives com a últim recurs, quan: 

• tots els altres recursos no hagin funcionat 

• cal aturar una acció ràpidament 

• una actitud està perjudicant els drets dels altres i la convivència 

• es fa mal intencionadament a béns o persones.  
Cal tenir en compte que la majoria de vegades, les mesures punitives, encobreixen el conflicte, però no el resolen. 
Per augmentar l’efectivitat d’aquestes mesures cal que siguin: avisades, dissuasòries, raonades,  acompanyades 
d’alternatives i que tinguin relació amb el fet que es considera punible. 

 
5.1.2. Utilitzem l'educació sòcioemocional per assolir la formació integral de l’alumne i regular i fer possible la 

convivència i la resolució dels conflictes 
 “L'educació emocional és un procés educatiu, continuat i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament 
emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint tots dos els elements 
essencials del desenvolupament de la personalitat integral” (Bisquerra) 
“La majoria  d'actituds inadequades estan lligades a l'absència de competències sòcioemocionals” 
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• Es planifiquen actuacions i criteris generals i curriculars, a nivell de centre, d'educació socio-
emocional.  

• Es programen a cada cicle, tenint com a referència la planificació esmentada en el punt anterior, les 
que fan referència a accions educatives permanents i activitats programades de resolució de 
conflictes, d’habilitats socials, d’empatia, de gestió d’emocions i sentiments, d’autoestima i de 
comunicació. 

• A nivell de cicle educatiu i a través del Pla d’Acció Tutorial (PAT), es concreten les accions a nivell 
tutorial, interdisciplinar i curricular procurant que siguin simples d'execució i amb unificació de criteris 
i ús d'estratègies conjuntes entre tot el professorat del mateix equip docent.  

• La tutoria és l’espai natural per treballar a fons un programa d’educació sòcioemocional, però no és 
l’únic. 

• A qualsevol àrea cal provocar moments que donin lloc a la gestió d’emocions,  a la conversa, l’escolta 
activa, el coneixement mutu o la construcció del grup. Per això cal que totes les persones que 
intervenen en el grup coneguin els objectius i les activitats proposades en el PAT 

 
5.1.3. Considerem els conflictes com una manera i una oportunitat per créixer i formar-se.  
“Resoldre un conflicte de manera creativa i formativa mitjançant l'esforç conjunt dels mestres i els alumnes millora 
la satisfacció docent i ajuda l'alumne a créixer personalment” 

 
5.1.4. Cal tractar els conflictes des d'una perspectiva proactiva, això vol dir: 

• buscant construir la convivència que és millor que reconstruir-la. 

• anticipant-se als problemes: el conflicte millor resolt és aquell que s’ha evitat per mitjà de la 
prevenció 

• intentant resoldre el futur: cal analitzar les situacions per evitar que tornin a succeir: “Què 
puc fer perquè no torni a passar” 

• procurant veure els conflictes com una situació natural i positiva en el sentit que és una 
oportunitat d'aprendre. 

• buscant la implicació de l’alumnat, tant pel que fa a la prevenció com en la resolució. 

 
5.1.5. Aprofitem els conflictes per educar emocionalment 
“Cal aprofitar qualsevol situació que es presenti a l’escola. Hi ha d'haver una preparació d'estratègies, activitats i 
recursos d'educació sòcioemocional que permetin fer-los transferibles a la vida quotidiana” 

• Qualsevol mestre aprofita cada conflicte per entrenar habilitats intra i interpersonals amb els 
alumnes: autocontrol, comunicació, empatia, autoestima... 

• S’aprofiten casos reals per plantejar petits dilemes morals, resoldre problemes interpersonals 
o vèncer obstacles intrapersonals. 

 
5.1.6.  Per una bona convivència al centre cal crear un bon clima a la classe 
“El clima que hi hagi a la classe pot fer fàcil o difícil el treball dels mestres i els alumnes. Un clima de treball i 
convivència pacífic fa que els perturbadors ho tinguin més difícil, però té molta importància per saber cap a on 
s'inclinen els alumnes dubitatius, si cap al costat del treball i la convivència o cap al costat del fracàs acadèmic i la 
disrupció. El professorat ha de tenir recursos per motivar aquests darrers” 

 
5.1.6.1.La gestió de la classe engloba aspectes que es desenvolupen en el PAT i que són: 

• Disciplinaris: control de la classe, prevenció i resolució de conflictes en direcció cap a l’aprenentatge i 
l’exercici de l’autodisciplina 

• Organitzatius: plantejament de feines, organització i agrupament dels i les  alumnes, modalitats de treball, 
responsabilitats... 

• Metodològics: grau d’activitats dels alumnes, atenció individualitzada, motivació... 

• Relacionals: empatia, autocontrol... 

• Cooperatius, amb objectius compartits. 
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5.1.6.2. Per la gestió de la classe cal intervenir en: 

 
• El control: 

Establint límits/ normes:  

• Són explícites: es redacten per escrit, s’estableixen per consens (tothom les signa alumnat i 
professorat), no se n’inclouen que no es puguin complir 

• Són poques, clares i conegudes per tots. Concretes i formulades en positiu. 

• Es refereixen tant als alumnes com als professors i a totes les matèries 

• S’apliquen durant tot el curs, però són flexibles, s’afegeixen les necessàries i es modifiquen les 
no operatives 

• Des de la tutoria es fa un seguiment regular del seu compliment en casos de reiteració, tant 
per alumnes en concret com per grups. 

• Es busquen compromisos per part de l’alumne, planificant canvis de conducta i planificant la 
seva revisió. 

• Estan previstes les conseqüències del seu incompliment i del seu compliment. Quines són? 
Reparació de danys, tant materials com personals i aquelles conseqüències naturals i lògiques 
que ensenyen a fer ús de les coses, a relacionar-se, a millorar ... (exemples: qui no es controla 
en una determinada situació es convida a la retirada fins que es pugui autocontrolar. En 
alguna ocasió no es podrà participar d’alguna activitat, de manera provisional, mentre des de 
tutoria s’atenen les causes de la conducta disruptiva, i s’ofereixen les atencions que calguin 
per tal que no es trenquin vincles que després caldrà reconstruir. Posteriorment es donen 
oportunitats per demostrar la millora. 

• Es fan, oralment o per escrit felicitacions. 

• Si hi ha un incompliment habitual de les normes serà l’equip de mestres del cicle qui unifiqui 
criteris d’actuació per millorar la situació i si aquest ho considera necessari la Comissió de 
convivència. 

• Es defineixen cada curs des de la tutoria/cicle. Han d’incloure les bases necessàries per a 
l’aprenentatge i el benestar, individual i grupal. Fan referència tant a conductes com a actituds 
dels següents apartats: 

• Respecte a un mateix: atenció i cura del propi cos 

• Respecte a les persones: tolerància, convivència... 

• Respecte a l’entorn: cura del material i les instal·lacions 

• Sociabilitat: participació, autonomia i cooperació 

• Treball i estudi: esforç, planificació, eficiència 

• L’atenció a la diversitat ens ha de portar a tenir una atenció especial pels alumnes 

amb més dificultats, ja siguin cognitives, com emocionals. 
 

Per mitjà d’advertiments: 

• Són un tipus d’intervenció del mestre davant de comportaments disruptius de poca gravetat. 
Són un recordatori de les possibles conseqüències dels seus actes. Segons l’assertivitat amb 
què són comunicades seran, o no, amenaces. 

• Es dóna a l’alumne una segona oportunitat.  

• Per ser efectius han de ser creïbles, no massa repetitius i concrets 

• No es poden confondre amb amenaces. 

• Quins? Exemples d’advertiments: 
o Advertiment personal en privat: 

• Declaració d’ intencions: “no et puc permetre…” 

• Demanda de compromís: “què faràs perquè no es repeteixi” 

• Previsió de les consequències de l’incompliment: “i si no” 
o Consells correctors: “Pots evitar-te problemes, fent...”. 
o Assegurar la comprensió "Entens el que t’he dit. Torna-ho a dir” 
o Canvi d’ubicació individual voluntària. 
o Amb el coneixement dels pares. Implica no punitiu. 
o Diàleg dirigit: substituir sermons per preguntes. Demanar explicacions. 
o Estàs escollint consequències indesitjades.  
o Acordar gestos i senyals d’advertiment. 
o Petició de reciprocitat: jo t’ofereixo ajuda i una altra oportunitat, tu que m’ofereixes? 
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o Taules de control de reptes i quins s’han aconseguit 
o Explicar las consequències adverses de la conducta inapropiada, els motius de les 

restriccions, donar exemples de conductes alternatives. 
o Pactar  accions reparadores 
o Et controles, o et controlo? Què vols fer ?  

 
Amb compromisos i Mediació:  (Cal haver rebut formació, tant l’alumnat com el professorat) 

La mediació comporta la reparació de danys i la reconciliació entre les parts implicades 
en un conflicte. No sempre es resolen però amb la mediació poden transformar-se. 
Cal exercitar la proposta de compromisos per aconseguir que els alumnes vagin 
incrementant la seva capacitat d’autocontrol i persistència per superar les dificultats.  

      
 Amb autocontrol: 

Cal entrenar la capacitat de regular les pròpies emocions per aconseguir el coneixement i 
la canalització de les emocions en benefici propi. La capacitat de frenar i resistir en funció 
de les conseqüències, tant positives com negatives. 
En la resolució de conflictes això permetrà la substitució del control extern per 
l’autocontrol. 

 
Amb sancions de caràcter formatiu: 

• Són desaconsellables les sancions punitives ja que tendeixen a encobrir les conductes 
disruptives i provoquen deteriorament de les relacions entre professors i alumnes. En tot 
cas sempre s’aplicaran a partir de les propostes de la Comissió de convivència. 

• S’hauria de limitar el seu ús a les situacions següents: 
o Quan s’ha d’aturar una acció ràpidament 
o Quan atempta greument la dignitat de qui ho comet. 
o Quan una conducta atempta greument contra els drets dels altres i la 

convivència 
o Quan es fa mal intencionat a espais, objectes o persones 
o Quan totes les altres mesures no han donat resultat 

• Per minvar els efectes negatius i augmentar la seva efectivitat cal que les sancions siguin: 
immediates, avisades, consistents, dissuasòries, raonades, mínimes però suficients, 
reparadores, que tinguin relació amb el fet punible i acompanyades d’alternatives. 

• Quines sancions? Cal iniciar un expedient en casos molt extrems en els que hagi 
d’intervenir la policia. 

Exemples de sancions: 
o Aïllament temporal amb feines, atenció en una aula específica 
o L’ombra: l’alumne acompanya sempre al mestre 
o Tractar el cas en Comissió de convivencia: tutor/a, pare o mare, alumne, 

direcció. 
o Realització de feines comunitàries  
o Separació d’algunes matèries (incorporació progressiva). 
o Una hora suplementària a petició dels pares per a completar feines no 

realitzades. 
 

• Relacions inter i intrapersonals: 
Respecte:  

• Basat en la reciprocitat, una manera de relacionar-se amb els alumnes basada en 
l’assertivitat i el respecte de drets.  

• Cal entrenar la reciprocitat per poder crear un clima de comunicació eficaç i 
respectuós. Practiquem diàriament el “donar i exigir respecte” 
 

Responsabilitat:  

•  Vista com la capacitat d’assumir les conseqüències dels nostres actes 

•  Hi ha d’haver conseqüències positives i negatives 

•  Aplicarem els tipus de conseqüències amb aquest ordre: naturals, lògiques, assumides 
i provocades 
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Empatia: 
� El professorat com a model. Veu i sent cada nen, cada nena. 

• S’orienta l’alumnat a connectar amb el sentir dels altres. 

• Es fa sentir la interrelació entre el propi benestar i el dels altres. 

• Es fa sentir el benestar del grup com a responsabilitat  de tots.  

• L’acció d’ajut està sempre present. 

• S’incentiven els sentiments relacionats amb el concepte de justícia.  

 
• Rendiment 

Inducció d'expectatives 
Motivació 
Atenció 
Atenció a la diversitat 
Implicació 

 
5.1.7. Les qualitats emocionals del professorat haurien de ser: 

• Afectives: desenvolupar l’afecte, l’autoestima, el respecte, la valoració positiva i la 
comprensió 

• Dominar l’autocontrol 

• Capacitat per acceptar crítiques 

• Amb domini dels coneixements 

• Amb habilitats socials i carisma 

• Amb bona competència comunicativa. 

 
5.1.8. Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes 

 
Què volem: defineix per cada un dels apartats aquells objectius que com a centre pretenem per assolir una bona 

convivència.  

Què hem de fer: és l’apartat que explicita cada una de les accions que cal fer per assolir allò que volem. Cal que el 

centre i les persones que hi treballem planifiquem, a través del PAT,  durant tot el curs i al llarg de tota l’escolaritat, 

les diferents activitats de dinàmica de grups i d’educació emocional que ens han d’ajudar a tots plegats a aprendre 

a conviure en els respecte a un mateix, als altres i a l’entorn. Tal i com s’esmenta en el document que serveix 

d’introducció a aquest resum de” normes de convivència” és imprescindible organitzar i gestionar la vida diària de 

l’aula i del centre per evitar al màxim els possibles incompliments. 

Possibles incompliments: són aquelles accions que no estan adequades a allò que cal fer. Poden ser de molts tipus 

i de diferent gravetat. 

Mesures proposades quan no ho fem: tal i com s’esmenta al document que serveix d’introducció,  les mesures 

proposades han de ser reparadores i han de servir per aprendre a resoldre els conflictes successius. No només cal 

aturar la conducta que no és apropiada sinó que cal dotar a l’alumne d’estratègies per:  

• aprendre a reparar el dany que ha originat 

•  i a gestionar les seves accions d’una manera correcta en futures situacions.  
 Això implica que els alumnes han de participar en la gestió de les normes i els seus possibles incompliments i 

també que la majoria de mesures derivaran en reflexions, autocontrol, compromisos i accions reparadores. Cal 

elaborar amb les alumnes les normes de cada classe/cicle i les conseqüències del seu incompliment. 

La gestió d’aquestes mesures han de tenir una gradació de més a menys en funció de: 

• la reiteració i de la seva gravetat 

• les característiques pròpies de cada un dels alumnes, tenint en compte la diversitat 
 En l’aplicació de mesures, sempre ha d’haver-hi una seqüència, de menys a més,  seria: 

• Atura’t: amb advertiments, separant temporalment del grup i/o l’activitat 
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• Relaxa’t i pensa: en un espai preparat, ajudant-lo a nivell individual 

• Repara: proposa solucions ( mediació, serveis a la comunitat, compromisos...) 
La  gestió d’aquestes mesures ha de seguir també un ordre en funció de la gravetat o la reiteració:  

• el mestre/a que en aquell moment és a càrrec dels alumnes, el mestre/a tutor/a, l’equip de cicle, el 
coordinador de cicle i la Comissió de Convivència. En els moments que es consideri convenient cal 
demanar també a la família responsabilitat i implicació en aquesta gestió així com arribar a acords amb les 
mesures proposades 

 
La informació estarà sempre relacionada amb les persones que en fan la gestió. És el mestre/a tutor/a qui recull i fa 
el seguiment d’aquestes mesures  mantenint informades a la resta de persones de l’equip i a la família de l’alumne. 
Per això, en aquelles situacions que intervé i decideix la Comissió de Convivència (CC) sempre es donarà el retorn 
de les mesures/propostes cal al/la mestre tutor/a.  
Per fer àgils els tràmits i les accions es crearà una subcomissió de convivència (anomenada en aquest document 
CC) de la que formaran part: els coordinadors de cicle, el coordinador pedagògic i direcció.  
Per fer visibles i compartides amb tota la comunitat educativa les accions sobre convivència que es fan en el centre 
la Comissió de Convivència delegada del Consell Escolar en farà el seguiment. 
Les accions que puguin arribar a ser greument perjudicials per a la convivència en el centre (Tipificades a l’article 
37.1 de la LEC): bulling, xenofòbia, injúries, robatoris, agressions a persones del centre, tràfic de drogues... , poden 
suposar, per part de direcció i sempre a proposta de la comissió de convivència, l’execució d’expedients 
disciplinaris (veure full annex “Procediment expedient disciplinari”) i les conseqüències que d’això es derivin. 
Tot aquest document és d’ús de mestres i altres persones que intervinguin amb els i les alumnes, dins o fora del 
centre. Els alumnes i les famílies hauran de tenir-ne un resum que completaria les normes de cada classe. 
Procés de gestió d’una CONDUCTA DISRUPTIVA 

1. Detecció de la conducta per part del mestre que està a càrrec de l’alumne 
2. Actuació davant la conducta:  

a. Registre de la conducta (Full de registre de conductes disruptives) 
b. Proposta/acord conjunt amb l’alumne d’acció reparadora 
c. Informació al/la mestra tutora i a la família a  través d’aquest 
d. Tractament de la conducta en reunió de nivell o equip de cicle per determinar: 

i. accions reparadores i/o  
ii. traspàs a la Comissió de Convivència (Amb el full de registre corresponent) 

e. Tractament de la conducta en reunió en la Comissió de convivència vinculada a l’equip de 
Coordinadors de Cicle per: 

i. Proposar accions reparadores 
ii. Proposar l’inici d’un expedient disciplinari per la consideració de falta “molt greu” 

iii. Informar-ne periòdicament  a la Comissió de Convivència del Consell Escolar 
 

Composició de les Comissions de convivència 

• Comissió de convivència  vinculada a l’equip de Coordinadors de cicle, en formen part: els/les 
coordinadors/es de cicle, Coordinador Pedagògic i Direcció 

• Comissió de convivència delegada del Consell Escolar, en formen part: 1 representant de l’AMPA, 1 
representant de pares i mares del Consell Escolar, 2 representants de mestres, un d’infantil i primària i un 

altre de secundària, el coordinador pedagògic, la cap d’estudis i direcció. 



a. Apartat 1:  RESPECTE A UN MATEIX 

  

Què volem Què hem de fer Possibles 
incompliments 

Mesures proposades quan no ho fem  Qui ho 
gestiona 

A qui cal 
informar Atura’t  Pensa Repara 

. Ser feliç 

. Tenir una bona autoestima 

. Tenir autocontrol 

. Tenir cura de la pròpia 
imatge 
. Tenir hàbits saludables 
. Aprendre 

Conèixer-se i valorar-se a 
un mateix 

Autolesionar-se física i/o 
verbalment 

Amb advertiments o 
separant-se 

temporalment del 
grup 

 
Fer-lo adonar, si cal 

per mitjà de 
registres, d’allò que 

fa i del que no fa 

Reflexió oral o per 
escrit de la situació 
per part de l’alumne 
amb el mestre, en 
situació de tutoria 

individual. 

Adonar-se de les 
conseqüències 

negatives per a ell 
mateix (com et sents?) 

i per als altres (com 
em sento jo?) de les 

seves actituds a nivell 
de la seva pròpia 

persona que li 
impedeixen de ser 

feliç i d’avançar en els  
seus aprenentatges  

Establir pactes, compromisos i acords  

Pensar què cal reparar amb els altres 

Practicar tècniques per reforçar 
l’autoestima, l’autocontrol i la relaxació, la 

comunicació i el pensament positiu. 

Fer graelles d’autovaloració i seguiment i 
fer-ne participar la família 

Fer el treball en horari no lectiu 

Proposar treballs per ajudar els altres fora 
del seu grup classe i del centre, si 

cal(APS) 

Proposar i fer accions de millora de 
l’aspecte personal 

Millorar la dieta amb el suport de la família 

 
Tutor/a 
Cicle 

Família 

Família 
Cicle 
Coord 

CC 
CAD 

Autocontrolar-se No voler-se controlar 

Saber dir “no” 
Deixar-se portar pels 

altres 

Ser positiu No controlar el pensament 
negatiu 

Ser reflexiu Actuar impulsivament 

Ser honrat, comunicatiu Mentir 

Tenir iniciativa i ser 
col·laborador 

Ser passiu i no voler 
participar i col·laborar en 
el treball personal i amb 

els altres 

Tenir cura de l’aspecte 
personal 

Anar mal vestit, brut i amb 
indumentàries no 

adequades a la situació 

Alimentar-nos 
equilibradament 

Fer una dieta poc 
saludable 

Evitar el consum de drogues Fumar, prendre alcohol 
dins el centre 

Separar-se del grup per a fer un treball de 
recerca sobre els efectes nocius del 

consum de drogues i explicar-lo als altres 

Estar atent, actiu i treballar 
sense cridar 

Molestar a la classe, fer 
soroll, no escoltar... 

Fer graelles d’autovaloració, seguiment i 
millora i fer-ne participar la família 

Compromís individual de millora i 
seguiment  en positiu del seu progrés 

acadèmic 
 

Fer la feina després de l’horari lectiu 
Deixar els aparells electrònics al centre i 

que els recolli la família 

Esforçar-se per entendre i 
aprendre 

Tenir una actitud passiva 
davant dels aprenentatges 

Esforçar-se per fer la feina 
ben feta: els deures i els 

treballs 

No fer la feina, els treballs, 
els deures 

Tenir els materials 
necessaris per fer la feina i 

no fer servir els que no 
calen 

No portar els materials 
que calen 

Utilitzar aparells 
electrònics dins del centre 

No tenir el mòbil 
desconnectat 
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Apartat 2:  RESPECTE ALS ALTRES 

Què volem Què hem de fer Possibles incompliments Me sures proposades quan no ho fem Qui ho gestiona A qui cal 
informar 

. Una convivència agradable i 
positiva 
. Respectar, tolerar i valorar els 
altres 
. Establir relacions empàtiques 

Admetre les opinions dels 
altres 

Imposar les opinions pròpies o no respectar 
les dels altres o no respectar els torns de 

paraula 

Apartar l’alumne del debat i de poder-hi participar durant 
un cert temps Mestre 

Família 
Cicle 
Coord 

CC 
CAD 

Acceptar la diferència 
Valorar els altres en positiu i 

veure les seves qualitats 

Menysprear els altres i les seves capacitats 
Valorar els altres en negatiu 

Tenir actituds racistes o xenòfobes 

Fer reflexió i treball sobre altres cultures i races. Veure 
pel·lícules, llibres... 

Reparar el dany que s’ha fet a l’altra persona oferint-se 
per fer alguna cosa per ella i/o per treballar amb ella 

Tutor/a Cicle 
Família 

Fer valoracions positives dels altres davant del grup Mestre 

Utilitzar el diàleg per resoldre 
qualsevol conflicte 

Intentar resoldre els conflictes d’una manera 
agressiva i sense escoltar l’altre Atura’t, pensa i parla amb l’altre 

Accepta l’altre tal com és 
Treballar la impulsivitat i analitzar-ne les conseqüències 

Mestre 
Tutor 

Ser tolerants Ser intolerant 

Preocupar-se pel benestar dels 
altres i sentir-se’n responsable 

Fer sentir malament els altres: agredint 
físicament, verbalment o culpabilitzant o bé 
participant en situacions, passives o actives, 

de bulling 
 

Fer reflexió verbal i escrita i traspassar-la a la resta del 
grup 

Realitzar activitats en relació a les altres persones: llistar 
qualitats positives, fer activitats de treball en grup i 

activitats de compensació de l’afectat: convidar-lo, estar 
amb ell, ajudar-lo... Participar en el protocol 

d’assetjament, si cal (Annex. 9) 

Mestre Tutor/a 
Família 

Parlar sense cridar Utilitzar un to de veu inadequat 
Aturar l’acció amb advertiments, apartar-lo 

momentàniament del grup perquè es calmi i tranquil·litzi Mestre 
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Apartat 3:  RESPECTE ALS MATERIALS I A L’ENTORN 

Què volem Què hem de fer Possibles incompliments Me sures proposades quan no ho fem Qui ho 
gestiona 

A qui cal 
informar 

. Respectar el material propi i 
dels altres 
. Respectar les dependències i 
instal·lacions 
. Respectar l’entorn 

Valorar el material que tenim, 
fent-ne un bon ús aprofitant-lo i 

tenint-ne cura 

Fer malbé material escolar propis o 
d’altres alumnes 

Repondre el material malmès o reparar-lo 
Reparar el dany que s’ha fet a l’altra persona oferint-se per 

fer alguna cosa per ella 
Mostrar la decepció per part dels companys i nostra i 

comprometre’s davant dels altres per recuperar la confiança 
de l’escola i de la família 

Privació de fer l’activitat afectada pel robatori durant el temps 
que es decideixi, per prendre consciència que no es pot 

privar els altres de l’ús dels materials propis 

Tutor/a 

Família 
Cicle 
Coord 

CC 
CAD 

Els furts de materials escolars dels 
companys o del centre: llapis, 

gomes... 

Els robatoris de materials del centre 
o d’altres aparells de valor: mòbils, 

ordinadors... 

CC 
Direcció 

Ser respectuós amb les 
instal·lacions i els materials 

col·lectius del centre 

Ser negligent en la conservació de 
l’aula, de les sales polivalents i dels 

materials  
Reposar els materials que han estat mal utilitzats o 

malmesos 
Fer la neteja d’aquests espais en horari no lectiu.  

Ser el responsables/encarregats del material per aprendre a 
tenir-ne cura 

Tutor/a 
CC 

Direcció 
El deteriorament intencionat dels 

espais, els materials o els 
equipaments del centre o altres 
llocs que visitem com a centre 

Ser respectuós durant l’ús de 
serveis complenentaris 

Utilitzar malament el servei de 
menjador o altres serveis 

extraescolars 

La reiteració de l’ús indegut d’aquests serveis pot suposar la 
privació temporal del seu ús 

CC 
C.Menjad 

Cuidar l’entorn del centre, del 
poble i dels llocs on anem de 

sortides i colònies 

Malmetre espais, equipaments i 
materials exteriors o externs al 

centre 

Fer adonar a l’alumne que quan som a fora ell representa el 
centre 

Repondre el material malmès o reparar-lo 
Reparar el dany que s’ha fet a l’altra persona oferint-se per 

fer alguna cosa per a ella 
Mostrar la decepció per part dels companys 

Tutor/a 
CC 

Direcció 
Moure’s per l’entorn d’una manera 

desordenada, sorollosa i poc 
respectuosa amb els materials i les 

persones 

La reiteració en l’incompliment pot suposar la no realització 
d’alguna activitat complementària i del treball substitutori 
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PROCEDIMENT EXPEDIENT DISCIPLINARI 

Fases ACTUACIONS Responsables Terminis 

Inici de 
l’expedient 

Iniciació, per escrit, de l’expedient quan s’hagin 
comès faltes molt greus. (art. 25.1) 

Quan l’alumne i la seva família reconeixen de 
manera immediata els fets i accepten la sanció 
corresponent, s’aplica directament. Cal deixar-ne 
constància escrita però no s’inicia expedient 
disciplinari Direcció a 

proposta de la C.C. 

Abans de tres mesos 
d’haver comès la 
falta (art. 25.5) 

Designació d’instructor/a (art. 25.2) L’encàrrec correspon a un docent 

Notificació (art. 25.3) 

La direcció del centre informarà de l’inici de 
l’expedient a l’alumnat afectat i a les seves 
famílies. També a la Comissió de convivència del 
Consell Escolar 

Mesures 
provisionals 

Es pot aplicar de manera excepcional una suspensió provisional d’assistència a classe, fins a un màxim de 
20 dies lectius. L’alumne haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives i 
complementàries amb el seu grup classe.  
Durant aquesta suspensió,  s’hauran de determinar les activitats i mesures educatives per dur a terme 

Direcció a 
proposta de la C.C. 

En el moment de 
proposta d’inici de 
l’expedient 

Instrucció de 
l’expedient 

Un cop rebuda la notificació de nomenament l’instructor/a practicarà les actuacions que estimi oportunes 
per tal de formular una proposta de resolució provisional on s’estableixin els fets, les responsabilitats i 
propostes de sanció que han de fer referència a activitats d’utilitat social pel centre o reparació i restitució 
dels danys. 

Instructor/a 

5 dies lectius 

Tràmit de vista i 
audiència 

Abans de formular la proposta definitiva de resolució l’instructor/a ha d’escoltar l’alumnat afectat i la seva 
família i també informar-los de la proposta de resolució provisional 
La família i l’alumnat poden mostrar conformitat o presentar al·legacions a allò que s’estableix a 
l’expedient 

5 dies lectius 
(art. 25.3) 

Resolució de 
l’expedient 

La resolució haurà de contenir: 
Els fets que s’imputen a l’alumne 
La tipificació dels fets en relació a les faltes que es recullen a l’article 37.1 de la LEC 
El contingut de la sanció i les mesures correctores d’utilitat social complementàries 
L’acord del pare/mare o tutor/a o les raons que ho han impedit 
L’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini per fer-ho 

Direcció a 
proposta de 
l’instructor/a i de 
la C.C. 

Com a màxim 1 mes 
després dels fets 

Revisió, recurs o 
reclamació 

El Consell Escolar tindrà informació periòdica dels expedients que s’han resolt, en les sessions ordinàries i 
tindrà informació puntual de les gestions a través de la seva Comissió de Convivència. 
Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un 
mes, davant el Director/a dels Serveis Territorials a la Catalunya Central (art. 25.5) 

Comissió de 
Convivència 
Consell Escolar 
Famílies 

Les sancions 
prescriuen al cap de 
3 mesos (art. 25.5) 
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5.2. Mediació escolar 
Valorem la mediació com un procés de gestió positiva dels conflictes. Partim dels següents principis: 

• Quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un 

acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts. 

• Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de gestionar els conflictes 

que es produeixen entre persones que mantenen una relació quotidiana. 

• La cultura de la mediació ha de promoure els canvis necessaris perquè cada persona afronti els 

conflictes convertint-se en part de la solució. 

• Ha de fer possible facilitar als alumnes les eines necessàries per tal que puguin 

responsabilitzar-se dels conflictes en què participen. 

• El nostre programa de mediació desenvolupa competències relacionades amb: comprensió dels 

problemes, expressió d’emocions i sentiments, habilitats de pensament reflexiu, comunicació 

basada en el diàleg i les capacitats d’escolta activa, cooperació, convivència i assertivitat. 

Per tal de desenvolupar el programa de mediació en el centre es porten a terme les següents 

actuacions: 

• Formem l’alumnat perquè sigui capaç d’afrontar autònomament els propis conflictes 

incorporant activitats formatives en el marc del Pla d’acció tutorial: tallers, eixos transversals, 

diverses àrees... 

• Se sensibilitza el Claustre i es planifiquen en cada Pla Anual les activitats sobre cultura de 

mediació amb tota la comunitat educativa , així com les possibles activitats de formació per tal 

de capacitar a tots els membres de la comunitat educativa en mediació. 

• Tot el professorat comparteix i utilitza eines de gestió positiva dels conflictes portant un 

registre dels conflictes i també de les actuacions 

• Disposem d’un equip de mediació format i actiu a nivell d’alumnes, professorat, famílies i 

agents de l’entorn amb l’objectiu d’implicar en la gestió positiva dels conflictes a tota la 

comunitat educativa.  

• Animem a l’alumnat a formar part de l’equip de mediació i a sol·licitar mediació quan sigui 

necessari. Per això hi ha destinat un horari i un espai per tal de facilitar l’ús i el funcionament 

del servei de mediació. La concreció d’aquest funcionament es farà en les normes que es 

concreten anualment a cada etapa educativa. 

• Treballem continguts de gestió positiva dels conflictes a totes les classes 

• Utilitzem la mediació en la gestió dels conflictes entre l’alumnat del mateix grup classe 

• Utilitzem l’assemblea de classe com a recurs per tractar sistemàticament els conflictes que es 

produeixen a l’aula. 

• Fomentem que els delegats i sotsdelegats de classe col·laborin en la gestió positiva dels 

conflictes del grup. 

• Tenim clarament establerts els canals habituals de gestió dels conflictes, les funcions de cada 

membre del centre a l’hora de gestionar-los i avaluem i actualitzem periòdicament les 

actuacions que es duen a terme. 

• Fomentem campanyes a favor del diàleg i la mediació i la participació de les famílies en les 

activitats a favor de la gestió positiva dels conflictes. 

• Tenim una comissió de convivència i mediació 
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6. Alumnat/ Pares i mares/ Professorat 
 

6.1. Drets i deures dels alumnes 
  Són considerats drets dels alumnes: 

• Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva 
personalitat. 

• Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual 
cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i 

continguts de l’ensenyament. 
• Dret a participar en el funcionament i la vida del centre mitjançant el sistema de 

representació de l’alumnat (els delegats), el funcionament d’un consell de delegats i la 
representació de l’alumnat en el consell escolar del centre. 

• Dret a reunir-se en el centre i a associar-se. Dret a rebre informació dels seus 
representants sobre les qüestions pròpies del seu centre i sobre aquelles que afectin altres 
centres educatius. 

• Dret a la llibertat d’expressió, a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, 
amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 
respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

• Dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de 
decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les 
seves capacitats. 

• Dret a la igualtat d’oportunitats, és a dir, a rebre els ajuts necessaris per compensar 
possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat 
de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 

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

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

• Dret a la integritat i la dignitat personal, és a dir, dret a: 
o el respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat 

personal,  
o la protecció contra tota agressió física, emocional o moral,  
o dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades,  
o un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 

companys,  
o que el centre guardi sota reserva tota aquella informació de què disposi relativa a 

les seves circumstàncies personals i familiars. 
 

Són considerats deures dels alumnes: 

• “Estudiar per aprendre” és el deure principal dels alumnes i comporta:  
o Assistir a classe 
o Participar en les activitats del centre 
o Esforçar-se per aprendre i per desenvolupar les seves capacitats personals 
o Respectar els companys, el professorat i tots els membres de la comunitat 

educativa 

• Els alumnes, a més, tenen els deures següents:  
o Complir les normes de convivència del centre 
o Ajudar al desenvolupament correcte de les activitats del centre 
o Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre 
o Fer un bon ús de les instal·lacions i dels materials del centre 
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6.2. Drets i deures dels pares i mares 
La tasca dels pares i mares i la dels mestres és la mateixa desenvolupada en entorns diferents: educar 
els infants. Cal veure-la com una tasca conjunta que no ha de patir contradiccions ni desautoritzacions 
que puguin desorientar l’infant i anul·lar els efectes educadors. 
Són considerats drets dels pares i mares: 

• Participar en la gestió educativa del centre d’acord amb la legislació vigent sense cap tipus de 
marginació per raons de creences, raça o religió. 

• Ser respectat per part de tota la comunitat escolar 

• Ser atesos pels tutors/es dels seus fills en els horaris fixats en la programació general 

• Rebre informació dels progressos acadèmics i del desenvolupament general dels seus fills 

• Assistir a les reunions, xerrades i altres activitats degudament convocades pel centre o altres 
organismes relacionats amb educació. 

• Pertànyer a l’AMPA i poder escollir i ser escollit com a representant de l’AMPA i del Consell 
Escolar. 
 

Són considerats deures dels pares i mares: 

• Acceptar els principis recollits en el Projecte Educatiu i en aquestes NOFC 

• Col·laborar en les activitats del centre 

• Assistir a les reunions  

• Justificar les faltes d’assistència dels seus fills 

• Facilitar al seu fill els materials de treball necessaris així com assegurar-se que porta la 
vestimenta adequada i que reuneix els requisits d’higiene convenients per assistir a un centre 
educatiu 

• Signar tota la documentació i autoritzacions necessàries per a l’escolaritat del seu fill, inclosa 
la “carta de compromís” que és per ella mateixa un recull de drets i deures. 

• Comunicar al mestre tutor si el seu fill pateix malalties infeccioses o cròniques que necessitin 
una cura o atenció especial. 
 

6.3. Acollida de l’alumnat i les seves famílies 
El centre disposa del document anomenat “Pla d’acollida. Acolliment de persones noves al centre” 
(Annex.3 ) que inclou totes les actuacions que es realitzen per a la ràpida integració dels alumnes i les 
seves famílies que arriben noves al centre. 
El nostre centre acollirà els alumnes nous i/o nouvinguts i intentarà, a través de l’organització i les 
activitats que es desenvolupen en l’esmentat “Pla d’acollida”, assolir els següents grans objectius: 

• Aconseguir que el nou alumnat i la seva família comprengui el funcionament del centre i s’hi integri 
satisfactòriament i així assegurar una bona escolarització i creixement personal. 

• Atendre les necessitats emocionals i socials i reforçar la tutoria per proporcionar l’orientació 
escolar necessària. 

  
6.4. Funcions del professorat 
Les funcions del professorat es realitzen sempre en col·laboració i treball en equip i són les recollides a 
l’article 104 de la LEC 

• Programar i impartir l’ensenyament, d’acord amb el currículum, en les especialitats, les àrees i 
les matèries que tinguin encomanades 

• Avaluar el procés d’ensenyament de l’alumnat 

• Exercir la tutoria de l’alumnat i l’orientació global dels seus aprenentatges 

• Contribuir al desenvolupament personal de l’alumnat a nivell: intel·lectual, afectiu, 
psicomotor, emocional i social compartint-ho amb les famílies. 

• Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge. 

• Coordinar i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades, així com les 
tasques de gestió, direcció o coordinació. 

• Promoure i organitzar activitats complementàries i participar-hi, dins o fora del recinte 
escolar, si són programades pel centre i aprovades pel Consell Escolar. 

• Col·laborar en la recerca, l’experimentació, l’ús de les tecnologies de la informació i el 
millorament continuat dels processos d’ensenyament. 

• Aplicar les mesures i les accions per la gestió de la convivència recollides en aquestes normes. 
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6.5. Drets i deures del professorat 
El professorat en l’exercici de les seves funcions té els drets següents: 

• Exercir els diversos aspectes de la funció docent en el marc del projecte educatiu de centre 

• Participar en els òrgans de govern i de gestió del centre 

• Gaudir d’informació de la gestió del centre per mitjà del Claustre i el Consell Escolar  i accedir a 
la promoció professional 

• Elegir i ser elegit representant del Consell Escolar 
 
Té els deures següents: 

• Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del 
projecte educatiu 

• Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, 
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat 
democràtica. 

• Implicar-se activament en el manteniment del bon ambient de treball i l’ordre a l’aula i en tot 
el centre i vetllar pel respecte a les instal·lacions i material del centre tant per part del seus 
alumnes com dels que no ho són.  

• Assistir als claustres, avaluacions, reunions de coordinació, reunions d’àmbit, així com a totes 
les reunions extraordinàries convocades per la Direcció del centre. Aplicar i respectar els 
acords adoptats sempre que no contravinguin la normativa vigent.  

• Justificar les faltes d’assistència i puntualitat, tant a les classes com a qualsevol altra activitat, 
seguint la normativa vigent.  

• Avaluar l’alumnat seguint els criteris del Departament i entrar puntualment les notes 
d’avaluació d’acord amb el calendari establert.  

• Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives per a la millora de 
la pràctica docent. 
 

 6.6. Acollida del professorat 
El centre disposa del document anomenat “Pla d’acollida. Acolliment de persones noves al centre” (Annex. 
3 ) que inclou totes les actuacions que es realitzen per la ràpida integració de les persones que arriben 
noves al centre. 
Cada inici de curs, en el primer claustre, s’entrega i comenta el “Quadern d’acollida i calendari del curs” a 
tot el professorat. Aquest quadern conté un resum escrit de la majoria de temes organitzatius del curs, 
projectes, calendari i el resum de part d’aquestes NOFC (Organigrama de centre, normes de convivència...)  
La direcció del centre realitza una reunió amb el professorat de nova incorporació per facilitar altres 
informacions bàsiques de funcionament. Cada coordinador de cicle o mestra paral·lel assumeix la funció de 
tutor d’acollida per a mestres nous. Això vol dir que és la seva persona de referència i d’acompanyament. 
En cas d’incorporacions de professorat nou al llarg del curs per cobrir substitucions, la rebuda inicial la 
podrà realitzar qualsevol membre de l’equip directiu que estigui disponible en el moment de la incorporació 
del professor substitut. 
 

6.7. Adjudicació de càrrecs 
En la proposta dels diferents càrrecs de coordinació com a centre es procura buscar la idoneïtat de les 
persones proposades per la seva capacitat de liderar grups de treball, la seva coneixença de la singularitat 
del centre i, evidentment, el seu interès en el desenvolupament del càrrec.  
 
  6.7.1. Coordinacions 

• Es nomenen per exercir les funcions de les diferents coordinacions prioritàriament  aquells mestres 
que ja hagin estat al centre com a mínim el curs anterior. 

• Per les coordinacions TAC, LIC, de riscos laborals, de biblioteca i mediambiental es tenen en 
compte les capacitats i la formació de les persones i també es prioritza que ho puguin ser durant 
més d’un any. 

• Per exercir les funcions de coordinador/a d’àmbit es nomena professorat de secundària 
l’especialitat del quals estigui relacionada amb l’àmbit i prioritàriament que ja conegui el centre. 

• Tots els coordinadors són nomenats pel/la director/a un cop s’ha pres la decisió en reunió d’equip 
directiu i escoltats els equips de cicle i el Claustre. 

• El nomenament dels coordinadors es fa per un curs acadèmic. 
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6.7.2. Tutories i especialitats 

• Per l’assignació de tutories es tindran en compte: l’especialitat, l’interès de la persona per un curs 
en concret, les necessitats organitzatives i pedagògiques del centre i la possibilitat de completar 
cicle amb un mateix grup d’alumnes. A ESO també es prioritzarà la possibilitat que un grup 
d’alumnes tingui dos cursos el mateix tutor/a. 

• L’assignació de les tutories és una decisió que pren l’Equip Directiu escoltades les persones 
interessades i el Claustre, i assigna la direcció del centre. 

• Sempre que l’organització del centre ho permeti es procurarà que les persones especialistes de 
música, educació física i anglès de Primària exerceixin la seva especialitat.  

• Donada la singularitat del centre pel fet de ser un Institut Escola, també es prioritzaran els 
intercanvis de professionals entre primària i secundària. Sobretot en les especialitats de llengües 
estrangeres, plàstica i E.Física. Fent que professorat de secundària realitzi classes prioritàriament al 
C.Superior de primària com a eina per a una bona coordinació i millor coneixement entre les 
diferents etapes educatives. 
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7. Col·laboració i participació dels diferents sectors de la comunitat educativa 

 7.1. Qüestions generals 
L’Institut Escola és un centre arrelat al medi on s’ubica, perquè això sigui possible considerem imprescindible 
la col·laboració i participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Això inclou l’interès i la 
participació dels alumnes i de les seves famílies en els processos escolars (reunions, entrevistes, xerrades, 
tallers...), però també la col·laboració i participació d’altres agents de l’entorn (Serveis Socials, mèdics, 
entitats, Ajuntament...) Cal destacar que les activitats fetes amb les famílies o amb altres persones són 
importants per elles mateixes però també pel fet de fer-les junts i així compartir espais democràtics de 
diàleg, comunicació, afecte i suport. 

 
 7.2. Informació a les famílies 

Durant el mes de setembre es porta a terme l’assemblea general de presentació del curs amb informacions 
sobre les principals activitats recollides en la Programació General de centre i d’altres referides a serveis 
complementaris: menjador, activitats extraescolars, activitats de l’AMPA... Aquesta reunió va adreçada a 
tots els pares i mares del centre. 
Les reunions de grup són: 

• Durant el mes d’octubre es fan reunions generals de tutoria a càrrec dels tutors/es de cada 
grup classe. En elles s’informa de la normativa general, d'horaris, materials, funcionament del 
grup classe, principals objectius del curs, activitats complementàries, etc. 

• En els cursos de 5è de Primària i 3r d’ESO es fa una reunió de classe a principis del 3r trimestre 
per informar les famílies dels resultats de l’avaluació diagnòstica. En la mateixa reunió 
s’informa les famílies amb fills a 3r d’ESO dels itineraris formatius que podran seguir els seus 
fills/es després de l’ESO 

• Durant el mes de març es fan reunions informatives adreçades a les famílies que hauran de 
preinscriure (P3 i 1r d’ESO) els seus fills/es al centre pel proper curs. Aquestes reunions van a 
càrrec de Direcció i Coordinador Pedagògic a ESO i Coordinadora/a d’EI a Infantil. 
Posteriorment i durant el mes de juny/juliol es fan reunions generals de classe amb les famílies 
dels alumnes nous per parlar de l’organització del nou curs. 

El tutor/a és el referent pel que fa a la comunicació entre les famílies i el centre. Els pares i mares s’hi 
hauran d’adreçar per a qualsevol informació que necessitin sobre el desenvolupament acadèmic del seu 
fill/a. Les reunions individuals amb les famílies són: 

• Pels alumnes que s’incorporen a P3 es fa una entrevista individual la primera setmana de 
setembre entre la família i la tutora. 

• Pels alumnes que s’incorporen al llarg del curs es fa una entrevista amb el tutor/a en els 
primers dies de la incorporació tal i com recull el nostre Pla d’Acollida. 

• Al llarg del curs, cada família s’entrevistarà amb el tutor/a del seu/va fill/a com a mínim dues 
vegades. Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels 
alumnes, tant poden ser demanades pels mestres com per les famílies. De totes les entrevistes 
n’ha de quedar constància escrita a la carpeta de tutoria. 

• Després del primer trimestre es fa una entrevista individual entre el tutor/a i els pares, de 
seguiment de l’evolució dels alumnes i a final de curs s’entreguen els resultats acadèmics amb 
entrevista individual amb cada família 

Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant el full informatiu “l’estelet” que 
arriba a totes les famílies i el bloc que el centre té a internet.  
L'institut escola donarà butlletins de notes i/o informes personals a les famílies: 

• Ed. Infantil: febrer i final de curs. 

• Ed. Primària i ESO: abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a final de curs. 
Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat tard, la informació 
d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre missatge quotidià, es realitzarà a través de 
la "llibreta" a E.Infantil, o de l'agenda a partir de 1r de PRI fins a 4t d’ESO. 
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7.3. AMPA 
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en conseqüència, 
poden associar-se constituint l’AMPA. 

  7.3.1. Qui són? 
Representants dels pares i mares del centre escollits democràticament en les votacions que es fan 
anualment, seguint les indicacions dels estatuts que tenen com a associació. 

  7.3.2. Possibles funcions: 
L’AMPA assumirà, entre d'altres, les següents funcions: 

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

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

• Organitzar i gestionar aquestes activitats, siguin extraescolars, complementàries o de 
serveis 

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

• Promoure activitats de formació de pares i mares a través de “l’espai de trobada de pares 
i mares” 

• Col·laborar en el finançament i la millora de l’equipament didàctic del centre 
 

L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a del centre 
facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar. 
També pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la director/a del 
centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre. 
L’AMPA tindrà representants a les comissions de treball delegades del Consell Escolar que s’hagi decidit. I 
també tindrà contactes periòdics amb la direcció del centre.  

 
 7.4. Delegats de pares i mares 
  7.4.1. Qui són? 

Pares o mares que es presenten voluntàriament o s’escullen en les reunions generals de principi de curs de 
les diferents classes. Són dos pares o mares per classe que s’escullen per tot el curs acadèmic. El centre 
procurarà que tota la comunitat educativa sàpiga qui són anualment i conegui les seves funcions. 

  7.4.2. Possibles funcions 

• Participar i/o coordinar aquelles activitats que suposen i requereixen la col·laboració de pares i 
mares, siguin globals d’escola o concretes del grup classe: 

o Tallers de setmana cultural 
o Treballs concrets de classe o activitats puntuals que requereixin ajut 
o Sortides amb els nens de parvulari o acompanyaments d’altres alumnes en activitats 

molt específiques. 
o Ajudar i/o coordinar el suport de diferents pares i mares del grup a activitats 

organitzades conjuntament per l’AMPA i l’escola 

• Proposar activitats per nens que es puguin realitzar al centre: intentar recollir opinions i 
propostes sobre les activitats extraescolars i complementàries. 

• Proposar activitats per pares i mares: proposar xerrades informatives a nivell de tutories, cicles 
o generals de centre. 

• Coordinar-se amb direcció i amb l’AMPA: durant el curs es proposaran dues reunions a més de 
poder-ne fer d’altres per organitzar o coordinar temes i activitats concretes (setmana cultural 
,festa de final de curs, viatge de final d’estudis d’ESO...) 
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7.5. Participació dels alumnes 
Considerem imprescindible que hi hagi, per part dels alumnes, uns àmbits d’anàlisi de la vida de la classe, 
dels cicles o de l’Insitut Escola en general. L’organització dels alumnes per aconseguir la participació en la 
vida escolar passa per l’assemblea de classe i l’assemblea de delegats i delegades a partir de 3r de Primària 

7.5.1. L’assemblea de classe 
L’assemblea de classe té les següents funcions: 

• Regular la normativa interna de la classe i establir-ne l’organització 

• Distribuir responsabilitats específiques per al funcionament de l’aula 

• Revisar els compromisos que la classe ha contret amb l’escola o altres institucions 

• Tractar i resoldre els conflictes que es puguin donar en el funcionament del grup 

• Proposar i gestionar projectes de treball comuns del grup 

• Nomenar els propis representants 
 
7.5.1. Delegats d’alumnes. Assemblea de Delegats i Delegades 

 
7.5.1.Qui són els delegats i delegades? 

Un alumne per classe, triat democràticament, per votació, a partir de tercer curs de primària. Els alumnes 
més petits de tercer, podran passar les seves propostes als delegats més grans que les presentaran a les 
reunions. 
Es reuniran un cop al mes, amb direcció, repartits entre dos grups diferents: els de primària i els de 
secundària. Es procurarà fer com a mínim una reunió conjunta de tots cada curs. En les reunions dels 
delegats i delegades de secundària hi participaran, també, els representants d’alumnes al Consell Escolar i 
tots junts constituiran el Consell de Delegats.  

 
7.5.2. Són funcions dels delegats i delegades i del Consell de Delegats: 

• Establir un conjunt de propostes prioritàries de funcionament entre el Consell de Delegats i el 
professorat per millorar la convivència en el centre, l’elaboració de propostes pel PEC o el Pla 
Anual i d’altres que serveixin per millorar l’entorn. 

• Les reunions del Consell de Delegats han de ser un espai de discussió i consens per tal de prendre 
decisions que satisfacin a tota la comunitat educativa, especialment l’alumnat i el professorat. 
També han de ser un òrgan de representativitat per a l’alumnat i una bona eina de comunicació 
entre el professorat i els alumnes.  

• Participar activament en algunes comissions de treball delegades del Consell Escolar (convivència, 
extraescolars, menjador)  

• Participar en les iniciatives que es portin a terme al centre que facilitin i promoguin la bona 
convivència i la cohesió dintre de la comunitat educativa. 

• Reunir-se periòdicament al llarg del curs, per tenir un contacte constant i portar a terme les 
decisions que acordin. Per tal de poder fer el traspàs de tots aquests acords es reuniran un cop al 
mes amb Direcció. 

 
7.5.3. Activitats del curs: 

Hi ha establertes una sèrie de tasques per desenvolupar al llarg del curs: 
a- Estratègies i formes consensuades que tinguin relació amb el respecte a l’entorn (mobiliari, edifici, 
grafittis,  brutícia a les aules i a terra...). 
b- Treball per millorar el respecte als companys i professors i a tot el personal que treballem al centre. 
c- Discussió  i valoració de les normes d’organització i funcionament del centre. Jugar un paper actiu en 
la creació de les normes de convivència que han de contribuir a millorar el benestar de la comunitat. 
d- Participar en les juntes d’avaluació, com a representants del seu grup classe, per fer la valoració de la 
dinàmica del grup, del seu rendiment acadèmic, del funcionament de les àrees i fer propostes de 
millora, després d’haver fet aquesta anàlisi en el grup classe. 
e- Donar a conèixer els representants del Consell Escolar passant per les aules. I informar dels temes a 
tractar i/o acords presos en el Consell Escolar 
f- Preparar i animar els alumnes perquè es presentin al Consell Escolar. Fer difusió entre les tutories 
perquè siguin participatius. 
g- Participar en les festes o actes puntuals que es proposin des del Centre (Castanyada, Carnestoltes, 
Sant Jordi, Setmana Cultural, Festa de final de curs...)  
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7.6. Carta de compromís educatiu 

El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 17 de maig del 2011 (annex. 4 ) 
S’informa del contingut de la carta a totes les famílies del centre en les reunions de presentació del curs i es 
signa per ambdues parts a l’inici de l’escolarització i a cada canvi d’etapa. 
Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la carta després que el 
tutor/a els informi del seu contingut en la primera entrevista individual que tinguin. 
El contingut de la carta de compromís es revisarà quan s’incloguin compromisos específics addicionals 
Les cartes de compromís seran signades per la direcció del centre  
El/La tutor/a donarà una còpia de la carta de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es 
quedarà l’original. 
En el cas que una família no vulgui signar la carta de compromís ha d’exposar per escrit els seus motius i es 
guardarà aquest document juntament amb la carta de compromís no signada. 
Correspon als tutors i tutores custodiar les cartes a la carpeta de documentació del grup-classe i fer el 
seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família. 
L’agenda dels alumnes tindrà una concreció de les NOFC i de la carta de compromís. 
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8. Funcionament del centre 
 8.1. Aspectes generals 
  8.1.1. Entrades i sortides del centre 
Depenent d’on estiguin ubicats els grups, s’establirà la porta d’entrada i de sortida. 

• Infantil entra i surt pel seu pati, 1r, 2n i 3r de primària pel porxo, 4t, 5è i 6è pel pati de darrere. 
A la sortida el lliurament dels alumnes d’infantil i primària es fa a les famílies o persones 
autoritzades fins a 2n de PRI. A partir de 3r de PRI els alumnes marxen sols del centre si els 
seus pares o tutors legals així ho han autoritzat amb una nota a l’agenda o en el full 
corresponent que ja servirà mentre no es manifesti el contrari. 

• Les entrades  dels alumnes d’ESO a les 8h i a les 15h seran per la porta principal de l’edifici dels 

mòduls. Les sortides dels alumnes  a les 13,30h /14h i a les 17h seran també per la porta 

principal de l’edifici. Totes les altres persones accediran habitualment per les portes principals 

de l’edifici.  

• A l’edifici d’infantil i primària: 

o Per passar d’un pati a un altre caldrà fer la volta i evitar  creuar per dins l’escola. 
o En cas de pluja, tots els alumnes entraran i sortiran per la porta de davant. 
o Els alumnes de primària entraran per files, de grans a petits, amb la seva tutora, 

tutor o mestra que hi hagi en aquell moment a l’entrada. 
o Caldrà decidir  quins grups pugen les escales pel cantó de la paret i quins pel 

cantó de la barana, tenint en compte la ubicació de la classe. 
o Quan un alumne entra tard, s’incorpora al final de l’última fila. 
o Els petits sempre tenen preferència. 
o No ens hem d’aturar ni a l’escala ni als passadissos per tal d’evitar embussos. 
o Durant les entrades i sortides, hauríem de parlar fluix sense cridar. I evitar córrer. 
o Entre el canvi de classes hem de fer silenci, per tal de no destorbar els altres 

companys. 
o A les sortides i estona d’esbarjo els alumnes aniran als lavabos de baix. 

• A les hores d’esbarjo a ESO, els alumnes de 3r i 4t d’ESO sortiran i entraran també per la porta 

principal de l’edifici. Els alumnes de 1r i 2n d’ ESO sortiran i entraran per la porta de l’edifici 

que dóna a la zona d’esbarjo del centre.  

  8.1.2. Visites dels pares 
Es convenient que la intervenció dels pares o mares en el desenvolupament de les activitats educatives sigui 
ordenada, evitant les interferències i les imprevisions. Per això es bo concertar l’hora i el dia amb antelació 
per facilitar les entrevistes amb el professorat. 
Es destina una hora setmanal de l’horari a l’atenció a les famílies per part del professorat. Els horaris 
d’atenció als pares es publiquen cada curs al web i al díptic informatiu. 

 
  8.1.3. Activitats complementàries 
Entenem per activitats complementàries aquelles que es realitzen dins o fora del recinte escolar, durant 
l’horari lectiu i/o complementari, amb el suport de personal extern i que serveixen per completar el 
currículum i la formació de l’alumnat.  
 

• Solen ser sortides, colònies, tallers, festes i xerrades que decideixen els equips de cicle o docents. 

• Es programen cada curs en la PGA i són aprovades pel Consell Escolar 

• Són activitats pedagògiques, formen part dels aprenentatges, milloren la cohesió i la convivència 
en el centre i cal que l’alumnat i el professorat hi assisteixin. 

• Per poder-hi assistir els pares, mares o tutors legals han de signar el document d’autorització. 

• Per aquells que necessiten transport, aquest es gestiona de manera centralitzada des de secretaria 
del centre per totes les sortides de  cada curs, amb l’objectiu d’estalviar costos. 

• El cost de cada una de les sortides es calcula en funció del preu de l’activitat i el del transport i es 
comunica, per escrit, a les famílies que n’abonen l’import per transferència bancària, uns dies 
abans de la sortida.  

• Quan un alumne per motius justificats, hagi pagat la sortida però no hi hagi pogut assistir només se 
li retornaran els diners si en el global de la sortida hi ha superàvit per fer-ho. 
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• Per facilitar-hi l’assistència de l’alumnat, cada curs, junt amb Serveis Socials del municipi, es 
convoquen ajuts econòmics per a aquelles famílies que ho necessitin. 

• Generalment totes les sortides tindran dos acompanyants, preferiblement docents, exceptuant 
aquelles que el Consell Escolar consideri convenients de modificar sempre i quan es garanteixi la 
seguretat dels desplaçaments i les activitats de l’alumnat. 

• Seguint les instruccions dels Departament d’Ensenyament, la relació d’acompanyants/alumnes per 
les sortides serà la següent:  

o Sortides d’un sol dia: EI: 10/1, CI i CM: 15/1, CS i ESO: 20/1 
o Sortides de més d’un dia: EI: 8/1, CI i CM: 12/1, CS i ESO: 18/1 

 
Viatge de final d’etapa 
Quan els alumnes, a 4t d’ESO, finalitzen la seva escolaritat en el centre realitzen un viatge de “final 
d’etapa”. Aquesta activitat haurà de tenir aspectes culturals, tècnics o científics i com totes les altres 
activitats, ser aprovada pel Consell Escolar. 
Hi ha elaborat un document específic (Annex n.5) que regula tots els temes relacionats amb aquesta 
activitat: la comissió d’alumnes, pares i mares i professors que es crea cada curs per organitzar tots els 
aspectes que hi estan relacionats: les activitats i els criteris que s’han de tenir en compte per a la recollida 
de diners a fi d’abaratir l’activitat, la implicació i aportació de l’alumnat i les famílies i la del professorat. 

 
8.1.4. Activitats extraescolars 

Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar o altres espais del municipi fora de l’horari 
lectiu. Són un servei del centre i una prestació complementària de servei a les famílies i han d’estar subjectes 
als principis pedagògics del centre. 
Les activitats extraescolars generalment les organitza l’AMPA (directament o a través d’empreses 
especialitzades) 
La seva organització és la següent: 

• Cada curs les aprova el Consell Escolar durant el mes de setembre. Per això hi ha una comissió 
d’activitats extraescolars delegada del Consell Escolar que vetlla per l’organització i funcionament 
d’aquestes activitats. 

• Es recomana oferir activitats que no entorpeixin les matèries escolars, que no entrin en conflicte 
amb les NOFC i que siguin de tipus esportiu, lúdic i de reforç a l’escolarització. 

• Els monitors que utilitzen el centre per realitzar activitats extraescolars han de tenir clares les 
normes i els hàbits que el centre els facilitarà. 

• L’oferta d’activitats es revisa anualment i a cada començament de curs l’AMPA informa les famílies 
del seu funcionament (horaris i quotes). 

• Les activitats extraescolars són normalment posteriors a l’horari lectiu i es concentren en gran part 
en l’horari no lectiu de les tardes dels dimecres. 

 
  8.1.5. Vigilància de l’esbarjo 
El temps d’esbarjo d’infantil i primària, forma part de l’horari lectiu de mestres i alumnes, per aquest motiu 
el pati esdevé un espai únic, destinat al joc i l’esbarjo i alhora un espai educatiu. L’esbarjo a ESO tot i no 
formar part de l’horari lectiu del professorat i de l’alumnat també es considera un espai educatiu. 
Gaudir dels patis de l’escola també requereix respectar-los, evitar situacions de risc o el seu deteriorament i 
tenir cura de tots els seus elements. 
En general, doncs, i per a tots els alumnes cal que: 

• La permanència dels alumnes al pati segueixi les pautes de convivència generals de l’institut escola 
afavorint jocs participatius i no violents.  

• Es procurarà disposar d’espais en els patis que permetin als alumnes realitzar activitats lúdiques 
diverses, fins i tot habilitant l’obertura d’espais interns com la biblioteca per a aquells alumnes que 
la vulguin utilitzar. 

• Durant l’hora d’esbarjo els alumnes no podran romandre sols o sense la vigilància establerta.  

• Tots els alumnes han de sortir al pati, excepte aquells que, per indicació d’algun mestre i sota la 
seva supervisió, hagin de fer una actuació diferent.  

• Tots els alumnes gaudiran del temps d’esbarjo establert a la normativa vigent (actualment els 
alumnes d’Educació Infantil disposen de 45 minuts d’esbarjo i els de primària i secundària de 30 
minuts). El so del timbre a les 11:00 i a les 11:30 marcarà l’inici i final del temps d’esbarjo. 

• En cas de condicions meteorològiques extremes es decidirà l’actuació a realitzar. 

• Cada grup i a cada un dels edificis es responsabilitza de fer la neteja de pati un dia a la setmana 
que coincideix amb el dia que el tutor/a té vigilància de pati. 
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Específicament i en funció de l’edifici: 
E.Infantil i Primària: 

• Els horaris i espais de pati que ocupen cadascun dels grups del centre s’estableixen a inici de curs.  

• Els alumnes d’educació infantil estaran acompanyats per dues mestres durant l’esbarjo.  

• Els alumnes de primària es dividiran en dos grans grups, els de 1r, 2n i 3r formaran un grup que 
serà acompanyat per dues mestres els de 4t, 5è i 6è formaran un altre grup i també seran vigilats 
per dues mestres. 

• A l’inici de curs s’estableixen els torns necessaris per assegurar els mestres acompanyants de cada 
pati i se’n penjarà a la sala de mestres una còpia. Cal que s’asseguri el compliment d’aquesta 
distribució. 

 
ESO: 

• Els alumnes d’ESO estaran acompanyats per 2 professors a l’hora del pati. El torns de vigilància 
s’organitzen a començament de curs amb el temps de guàrdies del professorat. 

• Els alumnes de 3r i 4t d’ESO tindran la possibilitat de sortir del centre durant el temps d’esbarjo. 
Aquesta opció va ser aprovada pel Consell Escolar i l’ha d’autoritzar la família a través d’un full que 
es dóna a principi de curs. La continuïtat d’aquest permís  quedarà condicionada a l’acompliment 
de les actituds adequades durant el temps que l’alumne roman fora del centre. 

 
El pati del migdia en horari de menjador,  segueix les mateixes normes que el pati del matí. En cap cas 
poden pujar als lavabos del primer pis de l’edifici de primària. En cap cas els alumnes poden sortir del 
recinte escolar per anar a buscar una pilota o per qualsevol altra raó. Si es produeix una incidència s’ha 
d’avisar els mestres o monitors de la zona i ells es faran càrrec de la situació. 
 
  8.1.6. De les absències 
  8.1.6.1. Absències del professorat 
El professorat està obligat a complir l’horari de classe i de les activitats d’horari fix segons l’horari aprovat al 
claustre i al Consell Escolar a inici de curs, així com el calendari d’activitats establert en la programació 
general anual de centre. A més haurà de ser present als claustres, reunions de coordinació i a les altres 
reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del centre que siguin convocades per 
la direcció 
 
En cas de previsió d’una absència per part del professorat cal:  

• Emplenar el full de sol·licitud ( el model del centre i el del departament que està publicada al portal 

de centre)  amb antelació i lliurar-lo a direcció ( secretària) per a què en pugui tenir constància. 

Només es concediran els permisos contemplats a la normativa oficial. Per a visites o proves 

mèdiques, que no es puguin posar en horari no lectiu, del cònjuge i dels ascendents i descendents i 

per a reunions de tutoria amb els docents que no es puguin posar en l’horari no lectiu caldrà fer la 

proposta de recuperació del temps d’absència en el moment de la seva comunicació. (Aquestes 

absències també es podran recuperar amb temps de sortides i colònies). 

• Deixar la programació amb les instruccions i activitats a realitzar per l’alumnat a l’aula 

corresponent o bé al mestre que ha de fer la substitució.  

En el cas que l’absència no sigui prevista:  

• Cal comunicar-la telefònicament el més aviat possible a consergeria i a partir del segon dia enviar 
la feina que cal pels alumnes.  

Tant si l’absència era prevista com si no sempre cal: 

• Qualsevol absència ha de ser justificada seguint les instruccions del Departament.  

• Les absències per malaltia no superior a tres dies també es podran acreditar mitjançant declaració 
responsable de l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa 
d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre 
de la intranet del Departament d'Ensenyament.  

• Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les 
retribucions, però no comporten descomptes retributius: les primeres 30 hores laborables 
d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda  i les 
absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.  
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• Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre el mateix dia de la 
reincorporació al lloc de treball. Els interessats podran consultar el saldo d'hores d'absència per 
motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d'absentisme) 

• Les substitucions les faran els/les mestres disponibles que fan guàrdies, reforç, desdoblaments, 
coordinació, etc.  

• Mensualment es comunicaran les absències al Departament mitjançant l’aplicatiu que s’ha creat 
per aquest fi.  
 
8.1.6.2. Absències de l’alumnat 

Per tal de fer el seguiment i registre de l’assistència dels alumnes al centre es fa un registre diari de la 
següent manera: 

• A primera hora del matí i de la tarda el/la mestre que hi hagi a cada classe haurà de recordar als 
alumnes encarregats que passin la llista d’assistència. Dels alumnes a partir de 3r de PRI i d’ESO 
que no hagin assistit a classe se n’informarà, des de consergeria, a les famílies el mateix dia per 
telèfon. 

• El registre d’assistència cal fer-lo arribar a l’administrativa un cop acabat el mes. Cal registrar les 
faltes de matí amb una ratlla vertical, les de tarda amb una horitzontal, els retards amb una R i les 
faltes justificades s’han d’encerclar.  

• De cada mes i posteriorment trimestre es farà un resum de les faltes o retards de cada alumne per 
tenir dades i planificar actuacions, si cal, a nivell de centre i per fer-ne arribar un resum a les 
famílies en l’informe acadèmic de final de trimestre. A EI i PRI es farà arribar a aquells alumnes que 
es consideri necessari en junta d’avaluació i a ESO es farà amb tots els alumnes. 

• La família de l’alumne que arribi tard o hagi faltat a l’escola haurà de trucar a primera hora per 
telèfon per tal de comunicar-ho i portar el justificant o anotació a l’agenda.  

•  Un cop rebuda la justificació per part de la família el tutor/a de l’alumne li donarà validesa i 
donarà la falta per justificada. 

 
En el cas que algun alumne tingui un absentisme no justificat continuat: 

• El/la tutor/a es posarà en contacte amb els pares, mares o tutors legals per intentar resoldre la 
situació de no assistència. 

• En el cas de continuar produint-se l’absentisme, el director/a convocarà els pares, mares o tutors 
legals per recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus 
fills i filles.  

• Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del 
centre ho tractarà a la CAD on es decidirà l’actuació dels serveis socials.  

• Quan no hi hagi hagut solució efectiva a l’absentisme després de la comunicació i l’actuació dels 
serveis socials del municipi, la direcció del centre n’informarà la direcció dels SSTT  
 

8.1.6.3. Dret a VAGA de l’alumnat 
El decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2 que a les NOFC cal establir les mesures 
que regulin “la inassistència col·lectiva a classe” (vaga) dels alumnes a partir de 3r d’ESO. Considerem que 
aquestes mesures han de garantir el dret dels alumnes a exercir-la però també el dret d’assistència a classe 
dels que no la volen secundar. Així mateix que les vagues responguin a criteris raonats i coherents és una 
responsabilitat dels alumnes, dels pares i mares i del professorat. 
Tota vaga comporta una fase prèvia de  preparació molt important (reunions de delegats/des, anàlisi i 
discussions dels punts reivindicatius a nivell de grups, informació als pares, recollida d’autoritzacions...) i una 
organització diferent de les activitats docents per part de l’equip directiu i de l’equip docent, en funció de la 
incidència prevista. 
En el cas de convocatòria de vaga cal tenir present: 

• La responsabilitat i la decisió última que l’alumne/a menor d’edat (3r i 4t d’ESO) la faci o no, és 
sempre dels pares. 

• La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat 

• Els alumnes es reuniran en assemblees de classe per debatre i decidir si s’acullen a l’exercici del 
dret a vaga. En aquells grups que el resultat majoritari sigui no exercir el dret a vaga aquesta no es 
convocarà i l’activitat lectiva serà la normal. 

• Per tal que la petició formal de “vaga” d’alumnes pugui ser presa en consideració aquesta s’ha de 
presentar a direcció per escrit i signada per la majoria d’alumnes del grup classe, amb un mínim de 
quatre dies lectius abans de la jornada de vaga. A aquesta petició s’hi adjuntarà tota la informació 
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que els alumnes considerin rellevant de la convocatòria i que vulguin fer arribar a la resta de 
membres de la comunitat escolar. 

• Un cop convocada la vaga els alumnes hauran de retornar l’autorització paterna degudament 
signada. 

 
  8.1.7. Horaris del centre 

• Horari lectiu: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

EI /EPRI 
9:00 – 12:30 

15:00 – 17:00 No lectiu 15:00 – 17:00 15:00 – 16:30 

Menjador De 12:30 a 15:00 
 

ESO 
8:00 -14:00 8:00- 13:30 8:00- 14:00 8:00- 13:30 8:00- 13:30 

 15:00- 17:00  15:00-17:00  

Menjador  13:00- 15:00  13:30- 15:00  

 
Els dimecres a la tarda hi ha una modificació horària excepcional aprovada pel Departament d’Ensenyament 
que fa que els alumnes d’EI i PRI no tinguin classe. Aquest temps està compensat per mitja hora més de 
classe cada dia a la tarda, de dilluns a dijous, i una variada oferta d’activitats extraescolars i serveix per 
millorar l’organització horària de les famílies en les activitats extraescolars, millorar la coordinació i la 
cohesió entre les diferents etapes educatives del centre (EI/ PRI/ ESO) i desenvolupar projectes transversals 
a tot el centre. 
El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que per la seva 
naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o tarda. 
Les portes dels mòduls d’ESO s’obriran moments abans de les 8 del matí i les de l’escola abans de les 9. A la 
tarda serà poc abans de les 3. Fora d’aquests horaris caldrà utilitzar el timbre per entrar o sortir dels 
centres. 

 
 8.1.8. Utilització dels recursos materials 
Com a centre vetllem per estalviar costos en l’ús dels materials però també procurem educar en l’ús racional 
i el respecte pels materials i que els nostres alumnes aprenguin a compartir-los amb els altres.  
Per això: 

• Cal utilitzar adequadament el material i mantenir-lo ordenat per desenvolupar les activitats de 
manera adequada. Això inclou tot el material del centre: mobiliari, aparells electrònics, ordinadors, 
material de gimnàstica, de biblioteca... tenint en compte que el seu bon ús és responsabilitat de 
totes aquelles persones que l’utilitzem. Les aules d’ordinadors, els espais de biblioteca, l’aula 
d’idiomes i altres espais polivalents tenen una normativa pròpia d’ús i conservació dels materials 
que s’hi fan servir. 

• L’ús dels mòbils personals dels alumnes queda restringit al temps d’esbarjo i fora del centre. No es 
podrà utilitzar en horari de classe exceptuant que algun professor n’autoritzi l’ús per a alguna 
activitat concreta. En el cas que algun alumne l’utilitzi en horari lectiu sense autorització li serà 
retirat, es guardarà a consergeria i s’avisarà la família perquè el passin a recollir. El centre no es 
farà responsable dels danys o desperfectes que es puguin ocasionar en els aparells d’aquest tipus 
que els alumnes portin al centre. 

• Els conserges s’encarreguen de gestionar les necessitats del material comú del centre. En fan la 
comanda i el col·loquen a les sales de materials o bé el reparteixen pels cicles. 

• Cada cicle fa la gestió del material més específic. 

• En el centre també hi ha un projecte de “llibres de text compartits” en el qual participen tots els 
alumnes i les seves famílies a partir de 3r de PRI. Aquest es regeix per una normativa pròpia (Annex 
n.6) i en fa el seguiment la “comissió de llibres” delegada del Consell Escolar. 

• Cada any amb aportacions dels Ajuntaments de referència es convoquen ajuts destinats a les 
famílies que tenen dificultats per poder proporcionar els materials als seus fills/es. Les bases 
d’aquestes convocatòries es regulen i gestionen des de Serveis Socials de Castellterçol. 
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8.1.9. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre 
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels alumnes un cop acabat l’horari 
escolar, s’actuarà de la següent manera:  

• Es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. Un membre de l’equip 
directiu o la conserge es farà càrrec durant un temps prudencial 1/2h. aproximadament. 

• Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família, i transcorregut un marge 
de temps prudencial, la persona de l’escola que fins aquell moment hagi estat a càrrec de 
l’alumne/a, comunicarà telefònicament la situació a la Policia (Mossos d’Esquadra) i acordarà amb 
ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

• Quan hi hagi una reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família s’utilitzarà el mateix 
protocol que amb l’absentisme. 

 
8.1.10. Supòsits de problemes entre els progenitors en relació amb la recollida dels fills. 

En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes menors d’edat, cal tenir 
en compte, els criteris següents:  

• No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares dels 
alumnes, i els drets i deures que els corresponen.  

• Fer les entrevistes i lliurar informes per separat a cada progenitor si així ho sol·liciten.  

• Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits, relatius a les relacions esmentades.  
Com a qüestions específiques:  

• Cap persona, sigui o no funcionària, no està obligada a proporcionar informes dels alumnes a 
petició d’un advocat. Cal exigir l’oportú requeriment judicial.  

• Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, tenen dret a rebre informació 
sobre el desenvolupament educatiu dels fills.  

• Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al règim de relacions amb 
el fill/a que hagi estat establert mitjançant sentència judicial.  

• Les decisions de canvi de centre d’un alumne o alumna corresponen als qui en tinguin atribuïda la 
pàtria potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o per un de sol amb el consentiment 
exprés o tàcit de l’altre, i són vàlids els actes que realitzi un d’ells segons l’ús social i les 
circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors, s’ha d’acatar allò que determini el jutge.  

• Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als pares que tinguin atribuïda la 
guarda i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec.  

• Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans expressats, cal demanar el 
corresponent requeriment judicial. 
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8.1.11. Seguretat, higiene i salut 
Les activitats escolars i extraescolars s’han de desenvolupar en un ambient segur. Per aquesta raó la 
comunitat educativa en general i l’equip directiu en especial vetllaran per tal que les instal·lacions estiguin 
sempre en perfecte estat, reparant tot allò que es faci malbé i exigint responsabilitats a qui pertoqui. 
L’equipament i el material també ha d’estar dins les normes d’ús. 
És convenient evitar que els alumnes vinguin al centre quan estan malalts. Els alumnes que tinguin algun 
tipus de malaltia que posi en perill la salut dels altres o seguir l’activitat acadèmica d’una manera normal no 
podran venir al centre fins que no estiguin recuperats. En el cas d’infecció per pediculosi (Polls al cap) cal 
avisar al centre per poder-ho comunicar a la resta de famílies i així facilitar el control de la plaga. Es 
recomana que l’alumne no vingui a l’escola fins que no s’hagi fet el tractament adequat. 
En el cas de que un nen o nena es faci mal o es trobi malament dins el centre en horari lectiu, l'escola es 
posarà en contacte amb la família, per tal de poder atendre, el més eficaçment possible la necessitat que 
hagi sorgit. Si s'ha de traslladar l'alumne o l’alumna al CAP o a l'hospital, ho farà la pròpia família. 
Cal mantenir una bona higiene de totes les persones que compartim un mateix espai. 
També cal que els alumnes portin la roba adequada per realitzar les activitats educatives. No es permetran 
símbols que exaltin el racisme o la xenofòbia o que promoguin qualsevol tipus de violència. 
 Per tal d’afavorir els bons hàbits alimentaris es recomana, en les reunions de principi de curs, que els 
alumnes no portin a l’escola llaminadures, begudes amb gas... i que els esmorzars siguin variats i saludables. 

Farmaciola  
Tal com marca la normativa, el centre disposa d’una farmaciola en un lloc conegut i visible de cada un dels 
edificis, preferiblement fresc i sec, a l’abast del personal, tancada – però no amb clau –, no accessible als 
alumnes i pròxima a un punt d’aigua. També, a prop de cada farmaciola, i en un lloc visible, hi ha una fitxa 
de situacions d’emergència i les instruccions bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola. El 
contingut de la farmaciola es revisa a l’inici de cada trimestre per tal de reposar el material i controlar-ne les 
dates de caducitat.  

Administració de medicació als alumnes  
El centre no administrarà cap tipus de medicament a l’alumnat. Només en casos excepcionals en què sigui 
necessària l’administració de medicament en horari lectiu a un/a menor d’edat, el pare, mare o tutor/a 
legal ha de portar el document signat on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a 
administrar al fill/a el medicament prescrii amb recepta mèdica.  
Si el medicament l’ha d’administrar personal amb una formació determinada, cal que el centre es posarà en 
contacte amb el centre d’assistència primària del municipi.  

Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme i el consum de substàncies tòxiques  
D’acord amb la normativa vigent, és prohibida la venda i el subministrament de productes derivats del 
tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres. La Llei insisteix especialment en el paper 
modèlic dels professionals docents i sanitaris, en la seva tasca educativa, de sensibilització, conscienciació i 
prevenció mitjançant el foment d’estils de vida sense tabac.  
La prohibició de fumar és absoluta i afecta totes les persones que estiguin a l’interior i als accessos de 
qualsevol dels recintes.  
Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres educatius. Es recorda 
que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 graus d’alcohol. La cervesa es considera beguda 
alcohòlica.  
 Prevenció de Riscos Laborals 
Hi ha nomenat un coordinador/a de riscos laborals que gestiona tots els temes relacionats amb la prevenció 
dels riscos. Les funcions d’aquesta persona es relacionen en l’apartat 3 d’aquestes mateixes normes. 

Pla d’emergència. Simulacre  
La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar les mesures de 
prevenció contra incendis i d’evacuació dels treballadors i dels alumnes. Aquestes mesures s’han de 
comprovar periòdicament.  
Per aquest motiu, el centre disposa d’un pla d’emergència que es revisa i actualitza periòdicament. A l’inici 
de curs, es comprova que el pla d’emergència està actualitzat i es garanteix que, com a mínim, es farà un 
simulacre (d’evacuació o de confinament) durant el primer trimestre del curs escolar. Aquest simulacre s’ha 
de planificar tenint en compte totes les activitats que es porten a terme en el centre.  
Una vegada fet el simulacre, el director o directora ha de fer arribar els resultats a la direcció dels Serveis 
Territorials. 
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Protocol d’actuació en cas de nevades 
El centre disposa d’un protocol d’actuació en cas de nevades ( Annex 7) que regula les actuacions a realitzar 
en cas de donar-se una situació climàtica que pugui posar en risc l’alumnat, professorat o altre personal del 
centre. 
  

8.2. De les queixes i reclamacions 
En aquest apartat es recull el procediment que possibilita, canalitza i resol les queixes i suggeriments de les 
persones que fan ús dels nostres serveis. També recull la gestió de les reclamacions que puguin interposar 
les persones al centre.  
En primer lloc cal tenir en compte que quan algun membre de la comunitat educativa estigui en desacord 
amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer lloc parli amb la persona amb qui tingui la 
discrepància. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme, si és necessari, 
amb la direcció del centre. A continuació es proposarà sempre una mediació entre les parts implicades amb 
l’objectiu de resoldre la situació. 
Cal aclarir a que fem referència quan parlem de: 

• Suggeriment: idea o proposta que s’aporta al centre amb ànim constructiu i que pot suposar una 
millora en el seu funcionament 

• Queixa: manifestació de disconformitat o insatisfacció vers el centre sobre aspectes de 
funcionament i/o servei. 

• Reclamació: protesta contra una irregularitat o injustícia comesa envers un alumne per part del 
centre o membre de la comunitat educativa relacionada sobretot amb la “carta de compromís” 
 
8.2.1. Actuacions en el cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 

professional del personal del centre 
Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta serveis en el centre han 
d’adreçar-se a la direcció 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 , sempre que sigui possible les dades, documents o altres 
elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a que es fa referència. 
El director/a del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a o treballador/a afectat i, 
directament o per mitjà d’altres membres de l’equip directiu obtenir informació sobre els fets exposats. Un 
cop obtinguda aquesta informació i escoltat a l’interessat/ada, el director/a ha de desestimar o prendre les 
decisions que consideri pertinents i comunicar-les per escrit a la persona o persones que han presentat la 
queixa, fent constar en l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets amb la resolució 
adoptada. Aquesta documentació ha de quedar arxivada a la secretaria del centre. 

 
8.2.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

D’acord amb l’article 21.2 d) i e) de la llei 12/2009 d’Educació i el Decret 279/2006 de 4 de juliol, l’alumnat o 
el seu pare, mare o tutor legal, en el cas que sigui menor d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments per part 
del professorat respecte a les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra 
les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs. 
Aquestes reclamacions hauran de basar-se en: 

• Que la prova proposada a l’alumne/a és inadequada en referència als objectius i continguts que 
consten en la programació curricular. 

• La no aplicació dels criteris d’avaluació establerts en les programacions 
Les reclamacions que no estiguin motivades en dades objectives no seran objecte de tramitació. 
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs (parcials o finals) que no es 
resolguin directament entre els pares i el professor/a afectat es presentaran a la secretaria del centre. 
Aquestes reclamacions seran gestionades pel Coordinador/a pedagògic/a junt amb el professor/a afectat i 
es donaran els aclariments necessaris i les resolucions per escrit a les persones interessades. 
Per a les qualificacions finals hi haurà un dia establert, posterior a les sessions d’avaluació final, en què els 
professor/es estudiarna i resoldran les possibles reclamacions. Si la família no està d’acord amb la resolució, 
podrà reiterar la reclamació, en un termini de 48 hores, presentant un escrit, adreçat a la direcció. Per 
resoldre aquestes reclamacions se seguirà la tramitació següent: 

• El director/a traslladarà la reclamació a l’equip docent mitjançant la figura del Coordinador 
Pedagògic, per tal que en reunió extraordinària en faci un estudi i es prengui una decisió. En cas de 
no haver-hi acord serà l’equip directiu del centre qui la prendrà i posteriorment es comunicarà a 
l’equip docent. Les propostes raonades s’adjuntaran a l’acta de la sessió d’avaluació. 

• Les reclamacions formulades i les propostes de resolució es notificaran per escrit a l’interessat i 
s’arxivaran a l’expedient de l’alumne/a. 
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• Aquesta resolució es podrà recórrer en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Aquest recurs anirà adreçat a la Direcció dels SSTT, s’haurà de presentar 
al centre i la direcció el trametrà als SSTT. 

• D’acord amb l’informe que elaborarà la Inspecció d’Ensenyament i els propis del centre la direcció 
dels SSTT ho resoldrà definitivament i ho comunicarà per escrit a l’alumne. 
 
8.2.3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre 

Sempre i quan la mediació entre les parts en desacord no hagi servit per resoldre una situació de conflicte o 
desavinença, les decisions dels òrgans de govern i personal del centre poden ser impugnades seguint les 
lleis de procediments de la Generalitat de Catalunya. Les impugnacions han de ser sempre per escrit i ha de 
constar-hi la filiació de la persona que la realitza, la descripció dels fets, la relació de testimonis i tots 
aquells altres documents que es considerin convenients. 
La resposta de l’òrgan competent es farà pel mateix procediment no més tard d’un mes. 

  
8.3. Serveis escolars 

  8.3.1. Menjador escolar 
El centre ofereix el servei complementari de menjador a tots els alumnes que el vulguin utilitzar. Disposa de 
cuina pròpia i la gestió la realitza l’AMPA a través d’una empresa de serveis. 
Al final de cada curs escolar el Consell Escolar, un cop escoltades les propostes de la comissió de menjador, 
aprova la gestió del curs següent i el preu dels menús, tenint en compte que aquest preu mai podrà superar 
el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament. 
Es considera que aquest servei també té una funció educativa envers els seus usuaris i per això el seu 
funcionament està regulat pel “Marc general de funcionament del menjador” com a document general i el 
“Pla anual de funcionament del menjador” que elabora cada curs l’empresa que s’adjudica el servei. El 
seguiment de les activitats que es realitzen, els menús que es serveixen i el funcionament en general del 
servei el fa la “comissió de menjador” delegada del Consell Escolar. 
  8.3.2. Transport escolar 
El centre disposa del servei de transport gestionat, de moment, pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, per 
a aquells alumnes que venen dels pobles de Sant Quirze Safaja i Castellcir. Aquest servei disposa de 
normativa pròpia elaborada pel propi Consell Comarcal. 
  8.3.3. Altres serveis del centre:  
Biblioteca: amb l’objectiu de fomentar la lectura i facilitar el treball de recerca el centre disposa de dos 
espais destinats a l’activitat de biblioteca, un a cada edifici. Hi ha una persona responsable del seu 
funcionament a cada un dels espais i una normativa de funcionament específica. En l’organització del centre 
i amb el suport econòmic de l’AMPA es procura que la biblioteca de l’edifici de primària estigui oberta en 
horari extraescolar tots els dies de la setmana al migdia i a les tardes de 5 a 6 (de dilluns a dijous) per a ús 
dels alumnes i de les seves famílies. 
 
 8.4. Gestió econòmica 
El secretari/a del centre és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre amb el suport del personal 
d’administració i el vistiplau de la direcció. 
Aquesta gestió inclou:  

• l’elaboració de pressupostos i la justificació de comptes de manera anual en la Junta econòmica i 
amb l’aprovació posterior del Consell Escolar 

• el pagament de les despeses derivades de les compres de material fungible o inventariable 

• la comptabilitat general del centre a través del programa informàtic de gestió SAGA 
 
La gestió econòmica del centre té en compte els següents criteris: 

• Les propostes d’adquisició de material, fungible o no, es faran per mitjà dels pressupostos anuals 
que proposa el Claustre i aprova el Consell Escolar, amb la intenció d’atendre els projectes que 
sorgeixin de la PGA. 

• A l’inici i durant el curs, l’escola compra material fungible comunitari per a ús de tot l’alumnat. 
També durant tot el curs es gestiona el servei de reprografia de manera global a tot el centre. 

• El centre destina part del seu pressupost al finançament d’aquests materials i els pares tenen el 
deure de finançar-ne també una part. Les quantitats que s’aporten s’acorden en Consell Escolar a 
proposta de la “Junta Econòmica” en el moment de l’aprovació dels pressupostos anuals del 
centre. A l’inici de curs es fa arribar a les famílies el full de pagament amb l’import corresponent 
que cal abonar al compte corrent de l’escola. 
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 8.5. Gestió acadèmica i administrativa 

 
  8.5.1. De la documentació acadèmica 
El centre formalitza 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 l’arxiu hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels alumnes.  
Cada alumne disposa d’una carpeta penjant on es guarda la seva informació personal que conté: 
Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures d’adaptació curricular i informes 
EAP si és el cas, autorització pàgina web, opció religió, documents judicials si és el cas, informes mèdic si és 
el cas. Resultats de la seva avaluació i informes acadèmics adreçats a les famílies. 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) 
 

8.5.2. De la documentació administrativa 
L'activitat administrativa és responsabilitat dels secretari/a que compta amb el suport de l’auxiliar 
administrativa. Es formalitza en arxius, registres i documents tècnics i sempre que sigui possible a través del 
programa de gestió SAGA del Departament d’Ensenyament. 
El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats: registre 
d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, 
registre de certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre 
d’actes del consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb 
les corresponents actes d’aprovació del consell escolar, inventari... 
El centre disposa d'un espai d’arxiu on s’hi guarda:  

• La 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 les 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 dels alumnes mentre 
no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització. Aquests s’han de 
conservar permanentment. 

Les actes dels òrgans col·legiats fetes amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la numeració 
de les pàgines, amb una diligència d’obertura i una altra de tancament on hi constaran el número d’actes 
que conté el llibre i estaran signades pels secretari/a i el director/a. 

 
  8.5.3. Altra documentació 
El centre també recollirà la documentació que es generi en les relacions i activitats amb entitats del 
territori, organismes municipals i comarcals, serveis socials, servei de menjador, projectes d’aprenentatge i 
servei, intercanvis i coordinacions entre centres... 
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8.6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre 
Formen part del personal d’administració i serveis el personal auxiliar administratiu i subaltern del centre. 
En l’actualitat aquest personal està integrat per 1 auxiliar administrativa amb dedicació de mitja jornada i 2 
conserges, un per cada edifici, una està contractada per l’Ajuntament i l’altre pel Departament 
d’Ensenyament. 
Els drets i deures, els horaris i els permisos del personal no docent són els derivats de la llei de funció 
pública. Tenen dret a rebre informació, a fer peticions i reclamacions a direcció i/o a través del seu 
representant en el Consell Escolar 
Les seves tasques, l’organització de les quals és responsabilitat del director/a i per delegació de qualsevol 
altre membre de l’equip directiu, es consideren imprescindibles pel bon funcionament del centre. 
 

8.6.1. Funcions del personal auxiliar administratiu del centre 
En general correspon en personal auxiliar administratiu funcions relacionades amb els aspectes 

administratius del centre realitzats conjuntament amb secretaria i direcció: 

• La gestió dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes 

• La gestió administrativa de baixes i altes del professorat 

• La gestió acadèmica de: títols, expedients, convalidacions, certificats, baixes de matrícula i 
butlletins de notes. 

• Gestió dels resultats de les proves externes d’avaluació diagnòstica i del seguiment dels 
resultats acadèmics individuals dels alumnes. 

• Gestió de correspondència: registre d’entrades i sortides 

• Gestió de beques: recollida, revisió i tramitació de la documentació 

• Gestió de l’arxiu de la documentació del centre 

• Atenció al públic 

• Altres encàrrecs proposats pel secretaria i/o direcció 
 

8.6.2. Funcions del personal subaltern del centre (Conserges) 
Les funcions del personal subaltern del centre es concreten en les tasques següents: 

• Vigilar les instal·lacions del centre 

• Control de l’entrada i sortida de persones del centre. 

• Tenir cura del material, el mobiliari i les instal·lacions del centre i informar a l’equip 
directiu de qualsevol desperfecte o anomalia que detectin. Realitzar petites tasques de 
manteniment que no requereixin la intervenció d’un especialista. 

• Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. Encarregar-se 
d’avisar a l’empresa de manteniment d’aquestes màquines quan calgui. Realització 
d’enquadernacions senzilles de material propi de l’activitat del centre 

• Atendre les demandes de l’alumnat i el professorat 

• Realitzar petites cures a l’alumnat seguint els protocols de centre. 

• Donar suport al funcionament i l’estructura del centre i també a l’equip directiu 

• Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos i altres espais. Quan 
acabin les classes, vigilar que no quedi cap finestra oberta, ni cap llum, ni cap ordinador... 

• Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre 

• Acollir, controlar i distribuir les comandes de material que arribin al centre 

• Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció d’un 
equip o transport especialitzat. 

• Control d’absentisme: trucar a les famílies d’alumnes a partir de 3r de PRI en cas 
d’absència no comunicada per part de la família de l’alumne. 

• Distribució dels impresos que li siguin encomanats. 

• Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament 
d’impresos, atenció a consultes de pares i mares i derivació si s’escau. 

• Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

• Recepció i distribució del correu. 

• Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del 
centre i qualsevol altra tasca que li encarregui el director/a. 
 

8.6.3. Altres personal de serveis 
La neteja dels edificis i el personal que la realitza, així com el personal de manteniment és 
responsabilitat de l’Ajuntament.    
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9. Disposicions derogatòries i finals 
 

9.1. Disposició derogatòria 
 Queda derogat l’anterior Reglament de Règim Interior del centre 
  

9.2. Disposicions finals 

• Aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) entraran en vigor a 
partir de la data de la seva aprovació pel Consell Escolar 

• Per la seva aprovació és necessari l’acord favorable de la majoria absoluta dels membres 
del Consell Escolar 

• Aquestes normes podran ser modificades, ampliades i/o revisades a petició de l’Equip 
Directiu del centre, el Claustre o per petició d’una tercera part de membres del Consell 
Escolar. També hi podran presentar propostes de modificació el consell de delegats 
d’alumnes previ acord de la majoria dels seus membres. 

• També es modificaran en funció de les modificacions de normatives de rang superior i 
d’aquestes se n’informarà sempre a tota la comunitat educativa 

• Aquestes normes es donaran a conèixer a tota la comunitat educativa amb resums 
publicats al bloc de centre, en els fulls informatius, adreçats a les famílies, que s’elaboren i 
distribueixen a principi de curs, en el “quadern d’acollida de mestres nous al centre” i a 
l’agenda dels alumnes. 

• Una còpia d’aquestes normes quedarà dipositada a la secretaria del centre a disposició de 
qualsevol persona reconeguda com a part implicada. 

 

10. Documents annexos (*) 
 

1. Pla d’atenció a la diversitat 
2. Pla d’acció tutorial 
3. Pla d’acolliment de persones noves al centre 
4. Carta de compromís educatiu 
5. Normativa del viatge de final d’etapa 
6. Normativa llibres de text compartits 
7. Protocol d’actuació en cas de nevades 
8. Marc general de funcionament del menjador 
9. Protocol d’assetjament escolar 

 
*Tots aquests documents es troben recollits a secretaria del centre i a disposició de qualsevol membre de la comunitat 
escolar en una carpeta anomenada NOFC 
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