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Introducció 
 

 

 

El NOFZ serà una eina que ens serveixi per regular la vida interna del centre, i 

per establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part 

de la comunitat educativa. Ens ha de servir per garantir la convivència, tot i 

considerant els seus drets i deures, de tots els membres integrants de la 

comunitat educativa i el bon funcionament del centre o ZER. 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document va dirigit als següents membres de la 

comunitat escolar: 

a.- Alumnat matriculat al centre fins a la seva baixa o cessament. 

b.- Professorat amb funcions al centre en qualsevol de les seves 

modalitats: definitius, interins, de suport... 

c.- Pares/mares o tutors d’alumnes. 

d.- Personal no docent: personal de neteja, monitores de menjador, personal 

administratiu i vetlladora. 

e.- Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i 

temporalment entrin dins la comunitat escolar. 

 

El seu àmbit físic d’aplicació serà: 

a.- L’edifici propi de la comunitat escolar i les dependències annexes. 

b.- Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar 

en la seva totalitat o en grups aïllats. 

 

Marc normatiu 

- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d’Educació- LOE 

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

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

- Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació 

de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, 

derogat parcialment (art 4 i Títol IV) per Decret 102/2010, d’autonomia dels 

centres educatius 
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Estructura organitzativa 

 

Nom de la ZER: Guilleries 

Nom de les escoles i localització:  

Escola El Gurri de Montrodon de Taradell. 

Escola Els Castanyers de Viladrau. 

Òrgans unipersonals de direcció 

 

 Directora  

Les seves funcions de cada un dels seus components vénen regulades 

en la Llei d’educació (LEC), juntament amb en el Decret 102/2010 (art 20). 

La directora és qui assumeix la direcció o responsabilitat general de l’activitat 

escolar del centre i/o la ZER i vetlla per la coordinació de la gestió i 

l’adequació al Projecte Educatiu i a la programació general. 

 

Les competències del director són les següents: 

1. Tenir la representació del centre i/o la ZER, representar l’administració 

educativa en el centre i fer arribar aquesta administració els 

plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat 

educativa. 

2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense prejudici de les 

competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 

3. Exercir la direcció pedagògica promoure la innovació educativa i 

impulsar plans per a la consecució dels objectius del Projecte Educatiu 

del centre. 

4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

5. Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre i/o a la ZER. 

6. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució 

dels conflictes i imposar les mesures disciplinaries que corresponguin als 

alumnes, en el compliment de la normativa vigent, sense prejudici de les 

competències atribuïdes al Consell Escolar. Amb aquesta finalitat, s’ha  

de promoure l’agitació dels procediments per a la resolució dels 

conflictes en els centres. 
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7. Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es 

dugui a terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i 

en relació amb els criteris fixats pel claustre de mestres. Coordinar la 

realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació 

de fi de cicle. 

8. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb 

organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un 

clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les 

actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i en 

valors dels alumnes. 

9. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les 

avaluacions externes i en l’avaluació del professorat. 

10. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i 

del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en 

l’àmbit de les seves competències. 

11. Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així 

com autoritzar les despeses d’acord amb  el pressupost del centre, 

ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del 

centre, tot això d’acord amb el que estableix les administracions 

educatives. 

12. Proposar a l’administració educativa el nomenament i el cessament dels 

membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de 

professors i al consell escolar del centre i de ZER. 

13. Qualsevol altra que li encomani l’administració educativa. 

 Cap d’estudis   

En el Decret 102/2010 art 30 es regulen les competència del cap d’estudis i 

secretària. 

Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de 

les activats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 

comandament del director/a. 

Les competències del/la cap d’estudis són les següents: 

1. Coordinar les activitats reglades, tant en el si del propi centre i de la 

ZER. Coordinar les activitats complementàries i dur a terme l’elaboració 

de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 
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docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltant el 

Claustre. 

2. Coordinar activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell 

Escolar del Centre i de ZER i les associacions de pares d’alumnes. 

Coordinar les relacions amb els Serveis Educatius del Departament 

d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament 

psicopedagògic. 

3. Substituir el director/a en casos d’absència. 

4. Coordinar l’elaboració i actualització dels documents de la ZER. 

5. Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el 

centre i fer-ne el seguiment. 

6. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de 

formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el centre, 

quan s’escaigui. 

7. Aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

 Secretària 

La secretaria de la ZER està ocupada per una persona a proposta de la 

direcció.. 

És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió 

econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i dels 

recursos materials. També controla el manteniment i la conservació de les 

instal·lacions. 

 

Funcions del/ de la secretari/a, segons la normativa: 

1. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 

normativa vigent, amb ajut de l’administrativa. 

2. Visar les certificacions, realitzades per l’administrativa. 

3. Organitzar i assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i 

administrativa, amb ajut de l’administrativa. 

4. Elaborar el pressupost i el balanç econòmic del centre, amb ajut de 

l’administrativa. 
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5. Ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat i l’aprovació de 

la direcció. 

6. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració 

educativa i actuar com a òrgan de contractació, amb ajut de l’administrativa. 

7. Gestionar la correspondència oficial 

8. Gestionar la tramitació de beques de menjador, material, necessitats 

educatives específiques i altres d'àmbit escolar que puguin ser convocades, 

amb ajut de l’administrativa. 

9. Gestionar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, així com les 

baixes i altes que es produeixin durant el curs, amb ajut de l’administrativa. 

10. Actuar com a secretari/ària del Claustre de mestres, del Consell Escolar i 

altres actes acadèmics del centre. 

Excepte per l’última funció, en la resta de tasques supervisa la feina realitzada 

per l’administrativa de la ZER. 

 

 

Òrgans col·legiats de participació 

Equip directiu 

Les seves funcions de cada un dels seus components vénen regulades 

en la Llei d’educació (LEC). 

Direcció: L’article 99.1 de la LEC i article 31 del capítol 1 del decret 

102/2010, de 3 d’agost. 

Cap d’estudis i secretaria: Article 147.4 de la LEC. 

1. A cada centre públic i ZER s'ha de constituir un equip directiu. 

2. L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics i és 

integrat pel director/a, el secretari/a, el/la cap d'estudis i els altres 

òrgans unipersonals que s'estableixin per reglament o en exercici de 

l'autonomia organitzativa del centre. 

3. Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del 

projecte de direcció establert per l'article 144. 

4. El director o directora pot delegar en els membres de l'equip directiu les 

funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142. 
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5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un 

consell de direcció, integrat per membres del claustre del professorat 

d'entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de 

coordinació. 

6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de 

l'equip directiu i del consell de direcció. També li correspon l'assignació 

o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació 

d'aquestes funcions. 

7. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau 

d'assoliment dels objectius del projecte educatiu, d'acord amb el 

projecte de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i 

l'Administració educativa. L'administració educativa avalua l'acció 

directiva i el funcionament del centre. 

8. Elaborar el Pla Anual de ZER, les Normes de Funcionament i Organització 

de la ZER, la Memòria Anual, Projecte Educatiu de la ZER i trametre-ho al 

Departament d’Educació. 

9. Vetllar perquè a les escoles que formen la ZER es compleixin els acords 

metodològics i els objectius recollits al PEZ. 

10. Coordinar les reunions d'avaluació als centres per tal que hi puguin 

assistir els especialistes de la ZER. 

11. Ordenar el procés d'arxiu dels documents de la ZER. 

12. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els 

sectors en la tasca col·lectiva de la ZER. 

13. Realitzar el treball curricular de centre en totes les àrees amb la 

         col·laboració del claustre de professors. 

 

El  treball serà en equip i les decisions que es prendran seran de forma 

consensuada. Aquest impulsarà el treball cooperatiu dels seus membres. 

 

Equip de gestió de la ZER o Consell de direcció 

 

El Consell de Direcció de la ZER està format per l’equip directiu de la ZER i les 

directores de les dues escoles. 

Es fa una reunió mensual. 
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Al llarg del curs, el Consell de direcció és qui pren les decisions necessàries per 

aplicar la programació anual aprovada pel Consell Escolar, en coherència 

amb el Projecte educatiu i les Normes d’Organització i funcionament de la ZER, 

tenint en compte l’opinió del claustre, les comissions mixtes i el Consell Escolar. 

L’Equip directiu de la ZER porta a terme els acords presos dins el Consell de 

direcció. 

 

Durant el juliol aquest equip, aplica criteris d’eficiència en la gestió de l’ús de 

recursos. És tasca també del Consell de Direcció entre d’altres, l’adscripció del 

professorat als centres. 

Consell escolar 

 

En el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; 

capítol 3 article 45 es regula composició del Consell Escolar.  

Composició Consell Escolar d’escola: 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) Un o una representant de l'Ajuntament o cada localitat on es troba situat el 

centre. 

d) Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 

e) Els representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i 

entre ells. Un d’ells membre de l’AMPA. 

f) Un o una representant del personal d'administració i serveis. 

Consell escolar ZER: 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) El cap o la cap d'estudis de la ZER. 

c) Dos representants del claustre de la ZER. 

d) Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 

e) Un o una representant del s pares i mares de cada escola de la ZER 

f) Un o una representant del personal d'administració i serveis. 

 



 11 

Funcionament: 

1. El secretari o secretària del centre i de la ZER no és membre del Consell 

Escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. 

2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del 

total de persones membres del consell. 

3. El nombre de representants pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser 

inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les 

persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares 

més representativa del centre. 

4. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda 

recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que 

s'estableix en aquest article i la resta de legislació vigent. 

5. En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el 

que preveu l'apartat 3, les normes d'organització i funcionament han d'establir 

que, en tot cas, hi hagi el mateix nombre de representants dels sectors a què 

es refereixen els epígrafs d) i e) de l'apartat 1. 

6. El centre no pot modificar la configuració del Consell Escolar dins dels tres 

cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació 

d'una modificació en la composició del Consell Escolar no entrarà en vigor fins 

al primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat. 

 

En cas dels Consells Escolars de ZER, el lloc de reunió serà un cop a cada 

escola (rotatiu entre les dues escoles que en formen part: Els Castanyers i El 

Gurri). 

Es passarà la convocatòria, documentació i l’acta anterior per correu 

electrònic als seus components amb suficient anterioritat per poder preparar 

els diferents temes de les reunions (mínim 48 hores) i si és en caràcter 

d’urgència (24h). 

Els representants dels pares es designaran per votació a cada municipi quan es 

convoquin eleccions als Consells Escolars de tot Catalunya. La persona 

elegida, representarà als pares i mares al Consell Escolar de cada escola i al 

Consell Escolar de ZER. 
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El Regidor/a d’Ensenyament de cada municipi serà el representant dels 

Ajuntaments al Consell Escolar de ZER. Farà de transmissor entre el Consell 

Escolar i el ple de cada municipi. També serà el representant del Consell 

Escolar de cada Centre i atendrà les peticions de l’escola. 

La renovació dels seus membres, es farà tal com determini el Departament 

d’Ensenyament. 

Dimissió o cessament d’un membre del Consell Escolar 

En cas de dimissió o cessament es procedirà de la manera següent: 

Sector mestres 

El càrrec l’ocuparà el següent candidat més votat. 

Si no es produeix l’apartat anterior, el sector mestres farà una votació i la 

persona escollida, acabarà la legislatura. 

 

Representant Ajuntament 

Produïda la vacant, l’Ajuntament serà qui designarà a la persona suplent fins a 

les noves eleccions. 

 

Representant de pares 

El càrrec serà ocupat pel representant de pares i mares que acordin en cada 

Consell Escolar i ha de ser un membre electe. 

En cas de no haver-hi cap representant la persona més votada ocuparà el lloc 

fins acabar la candidatura. 

 

 

Equip de mestres 

Claustre del professorat 

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix 

l’article 146.2 de la llei d’educació. . 

El claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i 

planificació educativa del col·legi (Art 38 i 39 del ROC. Decret 198/1.996). 

El claustre de professors està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten 

serveis i és presidit pel director. 
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Són funcions del claustre de professors/es: 

Decret 102/2010 Art 48 

1. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a 

l’elaboració dels projectes de centre i de la programació general anual. 

2. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes 

educatius dels projectes i de la programació general anual. 

3. Fixar criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels 

alumnes. 

4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca 

pedagògica i en la formació del professorat del centre. 

5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar 

en la selecció del director en els termes que estableix la LOE. 

6. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció 

presentats pels candidats. 

7. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’avaluació del 

rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en 

què participi el centre. 

8. Emetre informes sobre les normes d’organització o funcionament del 

centre i de la ZER. 

9. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i 

vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 

10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixen la convivència al centre. 

 

Funcionament: 

Es procurarà una reunió setmanal del claustre de professors d’escola i mensual 

de ZER amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director/a o ho 

sol·liciti un terç, al menys, dels seus membres. És perceptiu celebrar un claustre 

al començament i al final de cada curs. 

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

El claustre és convocat i presidit pel Director i en cas d’absència pel Cap 

d’Estudis. 
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Qui presideix la reunió tindrà com a funció pròpia assegurar el funcionament 

de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en 

qualsevol moment per causa justificada. 

 

Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat dels 

casos urgents, per escrit i amb l’Ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel 

director, tenint en compte, si fa el cas, les peticions dels altres components 

formulades amb prou antelació. 

 

El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió serà de la majoria 

absoluta dels seus components i també caldrà la presencia del president i el 

secretari, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan 

col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona 

convocatòria, una hora després de d’assenyalada per la primera. 

 

Les decisions en el si del claustre es prendran normalment per consens. Si no és 

possible arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents 

amb dret a vot, llevat de casos en què la normativa determina una altra 

majoria qualificada , i dirimirà els empats del president. S’aixecarà acta de 

cada sessió del claustre. 

 

La durada del claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es 

tractaran els temes de l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres 

presents i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la 

majoria abans d’iniciar la reunió. Es procurarà que la sessió no sobrepassi de les 

dues hores i l’ordre del dia s’ajusti a aquest horari. 

 

Horaris 

Complir l’horari de la matèria segons els grups que hi ha a cada centre i les 

hores assignades en el projecte educatiu. Tenint en compte si en aquell centre 

hi ha especialista o no. 

De l’horari que sobri, es repartirà proporcionalment a cada centre segons el 

nombre de grups aprovats pel Departament. En aquests horaris farà les tasques 

encomanades pel director del centre. 
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Claustre 

Cada itinerant formarà part del claustre d’una escola i l’equip directiu de ZER 

al començament de curs distribuirà als especialistes als claustres corresponents. 

Les festes locals que faran els itinerants s’establiran en funció del seu horari. 

Els mestres itinerants faran un pati setmanal a l’escola assignada. 

Referent a les celebracions que no fem conjuntament, com Nadal, 

Carnestoltes, Sant Jordi, festa fi de curs... cada especialista es quedarà al 

claustre corresponent. 

 

Altres 

 Els dos primers dies de curs els itinerants romandran al seu claustre. 

 Cada inici de curs, els mestres especialistes itinerants faran un pla de la 

seva àrea i al final de curs la memòria de les tasques realitzades. 

 Si un mestre itinerant causa baixa per malaltia, ho comunicarà tot seguit 

al director de la ZER  i en portarà la baixa.  

 

Els especialistes de ZER 

La ZER disposa d’especialistes en l’àrea de: Música, Educació Física i Educació 

Especial. 

Els especialistes atendran, prioritàriament, les tasques docents pròpies de la 

seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les de tutor o tutora i les 

pròpies de la condició de mestre/a que se’ls hagin pogut encomanar. 

 

Òrgans unipersonals de coordinació de ZER 

Decret 102/2010 Art 40 i Art 41 

Coordinadora d’informàtica 

El/la coordinadora d’informàtica vetlla per l’ús de l’aula d’informàtica i la 

coherència i continuïtat de les activitats que en ella s’hi realitzin al llarg de 

l’educació infantil i primària. 

És nomenat/da pel Director, escoltat el Cap d’Estudis. El seu nomenament 

abastarà, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del Director/a. 

 

Les competències del /la coordinador/a d’informàtica són: 
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1. Proposar a l’equip directiu, els criteris per a la utilització i l’optimització 

dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous recursos. 

2. Assessorar a l’Equip directiu, el professorat i el personal de l’administració 

i serveis del Centre, en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del 

Departament d’Ensenyament. 

3. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments 

informàtics i telemàtics del centre. 

4. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programa i 

equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo 

sobre la seva formació permanent en aquest tema. 

5. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb 

els recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el departament 

d’Ensenyament. 

Coordinadora lingüística 

Són funcions de la coordinadora lingüística: 

1.  Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a 

LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de 

l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador 

d’un projecte educatiu plurilingüe. 

2. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

de centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’Acollida i Integració, programació 

general del centre…) i en la gestió de les actuacions que fan referència 

a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, en l’atenció a l’alumnat 

en risc d’exclusió i en la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 

intercultural i la convivència en el centre. 

3. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per 

potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i 

     l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint 

la igualtat d’oportunitats. 

4. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut 

i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels 

recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi 

intervenen. 
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5. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla 

Educatiu d’Entorn. 

Coordinador de prevenció de riscos laborals 

Són funcions del coordinador de riscos laborals: 

1. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla 

d’emergència, en la implantació en la planificació i realització 

simulacres d’evacuació. 

2. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes 

relacionats amb el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la 

seva adequació i funcionalitat. 

3. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva 

adequació a les persones, els telèfons i l’estructura. 

4. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a 

activitat complementària a les revisions oficials. 

5. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

 

Coordinacions i càrrecs de les escoles 

També hi ha alguns projectes en els quals es considera necessari un 

coordinador/a per escola, o bé càrrecs que responen a tasques més 

específiques de cada l’escola. 

 

Càrrec de Biblioteca 

• Fer un manteniment dels llibres de la biblioteca i folrar-los quan és necessari. 

• Mantenir al dia l’inventari de material i obrir fitxa de cada nova adquisició 

amb el programa pèrgam. 

• Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament. 

• Actualitzar i renovar els llibres de les classes. 

• Arxivar les revistes i llibres de didàctica a la biblioteca. 

• Comprar el material necessari per la biblioteca, havent-ho parlat amb el 

claustre i la direcció. 
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Càrrec de Material 

Fer el llistat i realitzar la comanda del material fungible escolar que es necessita 

a inici de curs i sempre que sigui necessari. 

• Comprar el material necessari durant el curs, prèvia consulta a les 

aules i equip directiu. 

• Endreçar la comanda de material al seu lloc. 

• Donar la factura a l’equip directiu després d’haver-la revisat. 

• Mantenir l’habitació de material endreçada. 

• Elaborar un llistat on les mestres puguin apuntar què falta. 

• Proveir cada aula de material (bolígrafs, llapis de colors...) 

• Endreçar el material didàctic dels espais comuns (llibres, quadernets, jocs, 

material de matemàtiques...) 

 

Coordinador/a d’Educació Infantil 

Tenint en compte que l’etapa d’Educació infantil s’ha prioritzat fer un treball a 

nivell de cicle, aquest equip es troba 1 hora conjuntament per planificar la 

programació setmanal. 

 

Coordinador/a del Projectes d’Escola Verda i de la Comissió 

Ambiental 

• Aprofundir en el treball d’ambientalització del currículum a nivell de ZER, 

planificant i programant els Projectes d’Escola Verda o de Coneixement de 

l’Entorn. 

• Coordinar l’equip que porta a terme els tallers, en base les línies definides en 

el projecte educatiu. 

• Planificar i organitzar la unificació de criteris de treball relacionats amb el 

desenvolupament de la competència científica. 

 

Vetllar per a què es duguin a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge 

relacionades amb aquest programa, segons el pla d’Acció de cada escola. 

• Organitzar l’elaboració de les programacions dels projectes de treball 

interdisciplinaris. 
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• Escriure conjuntament amb el coordinador/a de l’altra escola els projectes 

que s’han concretat a nivell de ZER, perquè en quedi constància i puguin ser 

utilitzats en un futur. 

• Assistir als seminaris d’escoles verdes i transmetre la informació al claustre. 

• Assistir a les trobades del projecte escoles verdes 

• Utilitzar les comissions ambientals de cada escola per a augmentar la 

participació i el treball conjunt amb les famílies en els projectes que compartim 

tota la ZER 

• Coordinar la comissió ambiental de tota la comunitat educativa, que es 

troba, com a mínim, 2 cops al curs. 

• Transmetre les decisions de les trobades de la comissió ambiental als 

claustres. 

 

Coordinador/a dels Projectes Artístics i de la trobada de ZER 

• Vetllar per a la realització de projectes de treball interdisciplinaris anuals, 

amb sentit per l’alumnat, relacionats amb el llenguatges artístics: música, 

dansa, expressió corporal i expressió plàstica . 

• Coordinar l’organització de representacions teatrals, exposicions o 

espectacles, de cada escola, com a producte final de projectes 

interdisciplinaris d’escola. 

 

Així com el convit a les famílies a les representacions teatrals o espectacles a 

cada escola, per tal de promoure la comunicació i relació de tota la 

comunitat educativa. 

• Coordinar l’organització dels dies de les representacions o espectacles i 

assajos generals d’acord amb les mestres implicades en els projectes artístics. 

• Vetllar per la unificació de criteris de treball relacionats amb el 

desenvolupament de la competència artística, tenint en compte les línies del 

projecte educatiu. 

• Escriure conjuntament amb el coordinador/a de l’altra escola els projectes 

que s’han concretat a nivell de ZER, sobretot, fent èmfasi en els materials i 

recursos utilitzats perquè en quedi constància i puguin ser utilitzats en un futur. 

• Elaborar una proposta dels actes del dia de la trobada bianual de ZER i 

consensuar-lo amb el claustre i les AMPAs i de distribució de tasques. 
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• Vetllar per la realització de totes les tasques distribuïdes en el claustre i les 

AMPAs. 

• Coordinar l’organització dels dies de les representacions o espectacles i en la 

coordinació amb les AMPAs. 

• Escriure conjuntament amb el coordinador/a de l’altra escola els projectes 

que s’han concretat a nivell de ZER, per a què en quedi constància i puguin 

ser utilitzats en un futur. 

 

Aquests coordinadors poden variar cada curs segons el personal disponible i 

les necessitats del moment, però en qualsevol cas seran aprovats pel Consell 

Escolar i quedaran recollits cada curs en el Pla Anual de Centre. 

 

Organització pedagògica de la ZER 
 

Organització del professorat 

Mestres 

Tots i cada un dels mestres de la ZER tenen el deure d'acceptar els objectius i 

principis expressats en el Projecte Educatiu de la ZER i la normativa recollida en 

les Normes d'Organització i Funcionament de la ZER i el Projecte Curricular de 

Centre.  

Equips docents/de treball 

 

Els grups de treball són: 

 educació infantil 

 cicle inicial 

 cicle mitjà 

 cicle superior 

 anglès 

Els mestres o itinerants que no tenen tutoria o un grup específic aniran al grup 

on tinguin més hores de treball assignades o més experiència. 

 

Hi ha una coordinadora d’educació infantil i una de primària. 

Les seves funcions són: 
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 Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de l’etapa. 

 Formular propostes relatives als projectes educatiu i a la programació 

general del centre. 

 

Funcions de tot l’equip de mestres 

• Col·laborar en l’elaboració de la Programació anual del curs. 

• Proposar i consensuar els aspectes curriculars i metodològics que cal aplicar 

conjuntament al llarg del curs. 

• Participar activament en els claustres i grups de treball i portar a terme els 

objectius aprovats pel curs. 

• Assumir alguna tasca de coordinació de: riscos laborals, Informàtica, LIC, 

grups de treball i projectes de ZER 

• Implicar-se i portar a terme els objectius pedagògics consensuats per cada 

curs. 

• Participar en els diferents projectes impulsats en les escoles. 

• Programar, organitzar i marcar els objectius de les diferents activitats que 

desenvoluparà cada alumne i/o grup d’alumnes. 

• Fomentar amb l’alumnat el respecte a les persones, instal·lacions i al medi 

ambient. 

• Vetllar pel compliment de les NOFZ i fer propostes de millora per a 

l’organització i funcionament de la ZER. 

• Debatre i prendre acords dels diferents temes que puguin anar sorgint al llarg 

del curs i que afectin a aspectes escolars. 

• Aplicar les diferents metodologies acordades en claustre. 

• Elaborar conjuntament amb el claustre els punts que es tractaran en les 

diferents reunions que s’han de mantenir amb els pares i mares dels alumnes. 

• Escollir, programar i organitzar les activitats o sortides, conjuntes de ZER o 

d’escola: sortides, colònies, pla català de l’esport, projecte d’inclusiva, pla 

d’acció d’Escoles verdes, celebracions i d’altres que puguin anar sorgint. 
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• Fer un seguiment de l’aprenentatge de cada alumne i dels grups establerts 

tot elaborant pautes i orientacions que modifiquin la pràctica quan sigui 

necessària. 

• Sistematitzar el recull de dades referent a l’avaluació del alumnat i utilitzar 

graelles acordades en claustre que sintetitzin els resultats. 

• Ambientar l’escola, plasmant de forma plàstica els diferents projectes que es 

porten a terme. 

• Fer propostes per millorar el centre en els seus aspectes organitzatius i 

metodològics. 

• Col·laborar i proposar aspectes de millora dels diferents espais que disposa el 

centre, per tal de rendibilitzar la seva utilitat i alhora fer-los acollidors i 

agradables. 

• Assistir i participar en les activitats convocades per entitats del poble o 

entitats de l’àmbit educatiu que com a claustre es considerin necessàries. 

• Escollir i participar en la formació permanent que es vol realitzar a nivell de 

ZER. 

• Col·laborar en l’ elaboració de la Memòria del curs, en finalitzar-lo. 

 

Substitucions dels mestres  

Les substitucions, tant de mestres com d’especialistes, mentre no arribi un 

substitut les cobrirà l'escola i es tindran en compte els criteris elaborats pel 

centre i seguint aquest ordre:  

 Mestres que facin reforços. 

 Mestres que facin desdoblaments. 

 El mestre d’Educació Especial, si està al centre. 

 El mestre que té permanència. 

 El mestre que té càrrec. 

  

Els permisos i llicències dels mestres es concediran per les causes especificades 

a la normativa que es revisarà a cada inici de curs. 

 

Formació continuada de l’equip de mestres 
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Des de l’equip directiu de ZER s’intenta recollir els interessos formatius del 

claustre i cada curs fem una formació interna o assessorament del claustre. Si 

es pot es visitar alguna escola que apliqui metodologies o projectes semblants 

al que ens proposem. 

Així mateix, s’intenta participar a totes les formacions, seminaris o reunions 

relacionades amb els projectes en els que treballem dins una xarxa d’escoles: 

Escoles Verdes,. I també en les relacionades amb els càrrecs de cadascú: LIC, 

Riscos laborals, equips directius... 

 

Acció i coordinació tutorial 

 

La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els 

mestres que formen part del claustre d'un centre poden exercir les funcions de 

mestre tutor quan correspongui. 

 

Cada grup d'alumnes té un/a mestre/a tutor/a, les seves funcions venen 

regulades en l’article 15.2 del capítol 1 del decret 102/2010, de 3 d’agost: 

  

Funcions: 

1. L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, 

al desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes 

intel·lectual, emocional i moral, d'acord amb la seva edat, i comporta el 

seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part de tot el professorat. 

2. Les actuacions associades a l'acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l'evolució educativa   

dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada. 

b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de 

participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

c) 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. 

d) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en 

les activitats del centre. 
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e) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les 

sessions d’avaluació. 

f) Tenir cura, juntament amb l’auxiliar administrativa, de vetllar per 

l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i 

de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels 

alumnes. Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels 

alumnes. 

g) Coordinador/a responsable de l’elaboració i seguiment del pla 

individualitzat d’un alumne amb NEE.  

 

Organització de l’alumnat 

L’alumnat ha de participar i col·laborar activament amb tots els membres de 

la comunitat educativa per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, 

de la tutoria, orientació i de la convivència en el centre. 

 

L’alumnat té l’obligació de portar els treballs, documents, materials, estris... 

d’escola quan el mestre ho requereixi. La participació adequada es valorarà 

en l’avaluació trimestral de l’alumne. 

 

S’exigirà als nostres alumnes un comportament adequat en cada moment, en 

cas de conflicte qualsevol mestre pot avisar l’alumne i comunicar-ho al seu 

tutor/a.      

 

Atenció a la diversitat  

Veure PEC: Pla a l’atenció a la diversitat 

Decret 102/2010 Art 22 

Davant les característiques individuals cada escola procurarà  adequar la seva 

intervenció a les necessitats de cadascú, amb actituds respectuoses, positives i 

constructives per tal d’ajudar-los a desenvolupar íntegrament i en els 

aprenentatges. 

Els mestres es comprometen a fomentar el desenvolupament i aprenentatge 

de tots els alumnes. Davant les característiques individuals, l'escola procurarà 
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adequar la seva intervenció a les necessitats de cadascun amb actituds 

respectuoses, positives i constructives. La ZER disposa d’un pla d’acollida. 

 

Atenent la diversitat en els casos que ho requereixin l'escola prepara:   

 Plans de treball individualitzats. 

 Activitats de recuperació paral·leles (mestre d'educació especial i 

tutors).    

 Temaris diferents adequats a l'alumne/a.  

 Reforç de temes puntuals.  

 Treball d'ordinador.  

 Seguiment i adequació del currículum individual establert conjuntament 

per l'EAP, mestra-tutora i mestra d'Educació Especial.  

 

La convivència en el centre 

 

La convivència i el positiu desenvolupament de l’activitat educativa fan 

necessari establir criteris d’orientació als mestres, equip directiu i consell escolar 

a l’hora d’aplicar mesures correctores quan la conducta d’algun membre ho 

exigeixi. Aquestes mesures s’hauran de considerar des de la perspectiva de la 

integració social, el perfeccionament de l’alumne/a en la presa de 

consciència  de la incorrecció i en la potenciació de l’actitud de 

responsabilització en actuacions futures, mai com a repressió. 

 

La normativa que hem utilitzat per elaborar aquest apartat és: 

 . art 19.1 del Decret 102/2010, del 3 d’agost 

. art 30, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, LEC 

1. Considerem que l’aprenentatge de la convivència és un element 

fonamental del procés educatiu.  

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 

clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta. 

3. El nostre Centre prioritzarà la resolució de conflictes per davant de les 

sancions. 
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Drets i deures de l’alumnat 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que 

aquelles que es derivin e la seva edat i dels ensenyaments que cursin. 

Drets de l’alumnat 

1. Dret a rebre una educació integral i de qualitat. 

2. Dret a valoració objectiva del rendiment escolar. 

3. Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

4. Dret a la integritat i la dignitat personal. 

5. Dret a la participació. 

6. Dret a formar part d’un grup-classe. 

7. Dret a la igualtat d’oportunitats. 

8. Dret a la protecció social. 

9. Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

Deures de l’alumnat: 

Decret 279/2006 Títol 2 

1. Deure de l’estudi: 

a. Assistir a classe, participar en els activitats formatives previstes en la 

programació general del centre i respectar els horaris establerts. 

b. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les 

seves funcions docents. 

2. Deure de respectar els normes de convivència. 

Convivència i resolució de conflictes 

Entenem la resolució de conflictes com una eina per millorar el procés 

educatiu dels alumnes, procurant vetllar per la protecció dels drets i deures 

dels afectats. 

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

 

1. Reconeixement i reforços positius tant a nivell de grup com individuals   

(petites recompenses en funció del temps aprofitat a classe, per 

comportament col·lectiu positiu, per aprendre a treballar en grup, ...) 

2. Afavorir el treball cooperatiu per promoure la cohesió del grup. 

3. Donar a conèixer als alumnes en una reunió de principi de curs les NOF, 

sobre tot l’apartat que fa referència a la convivència. 
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4. Facilitar  a l’alumnat les eines necessàries per tal que puguin 

responsabilitzar-se dels conflictes en què participen, mitjançant , tutories, 

assemblees... 

5. Educar en el conflicte desenvolupant competències relacionades amb 

comprensió dels problemes, expressió d’emocions i sentiments, habilitats 

de pensament reflexiu, creatiu i crític, comunicació basada en el diàleg 

i les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència 

pacífica i procés de mediació. 

 

Règim disciplinari de l’alumnat. Consideracions generals 

Principis generals: 

1. Les conductes irregulars i les faltes dels alumnes es classifiquen en dos 

grups: 

 - Conductes contràries a les normes de convivència. 

            - Conductes greument perjudicials per a la  convivència. 

2. La imposició de mesures correctores i sancionadores tindrà en compte el 

nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, les seves circumstàncies 

personals, familiars i socials i proporcionalitat amb la conducta o l’acte que 

els motiva, i tindrà per finalitat contribuir al manteniment  i la millora del 

procés eductiu dels alumnes. 

3. Procurarem la implicació positiva de les famílies a partir de la carta de 

compromís educatiu. 

4. Les conductes irregulars i les faltes dels alumnes seran mereixedores de 

correcció i sancions tant si tenen lloc durant les hores lectives com durant 

qualsevol activitat escolar, incloent servei de menjador, activitats 

extraescolars, sortides i excursions. 

5. Seran també objecte de correcció aquelles conductes que, tot i produir-

se fora del recinte escolar, tinguin alguna relació amb la vida escolar o 

afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa. 

6. Sempre que sigui concordant amb el fet de contribuir a la millora del 

procés educatiu de l’alumne/a, la mesura correctora inclourà alguna 

activitat d’utilitat social per al centre. 

7. Les mesures correctores i sancionadores inclouran, sempre que sigui 

possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 
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8. Els pares/mares dels alumnes tindrà dret a ser informats de qualsevol tipus 

d’acció que l’alumne realitzi en contra de la convivència del centre. També 

dels procediments i mesures que s’adoptaran per a la correcció o sanció 

d’aquestes conductes, amb la finalitat que la família s’impliqui en aquest 

procés 

Circumstàncies atenuant i agreujants 

Per determinar la sanció que s’ha d’aplicar per la falta comesa tindrem en 

compte les circumstàncies atenuants i agreujants: 

 

Circumstàncies atenuats:  

a.  El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència del centre. 

c. La petició d’excuses en els cassos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

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

e. La manca d’intencionalitat. 

f. Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret sobre els drets i deures. 

 

Circumstàncies agreujants: 

a. Que l’acte atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de 

la comunitat educativa p er raó de naixement, raça, sexe, religió o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

b. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys d’edat 

inferior o als incorporats recentment al centre. 

c. La premeditació i la reiteració. 

d. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials 

per la convivència del centre. 

Conductes sancionables 

Són considerades com irregularitats. Les conductes contraries a la convivència 

són les següents: 

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 

deteriorament intencionat de les seves pertinences i els actes que 

atemptin greument contra la seva intimitat o la seva integritat personal. 

2. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 

equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i 

materials acadèmics. 

3. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del 

centre. 

4. Els actes o les conductes a què fa referència els altres apartats que 

impliquin discriminació per raó de gènera, sexe, raça, naixença o 

qualsevol altra condició personal  o social dels afectats s’han de 

considerar especialment greus. 

Sancions imposables 

Les sancions que es poden imposa per alguna de les faltes tipificades 

anteriorment són: 

a. Realització de tasques educadores per a l’alumne i/o reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o bé d’altres 

membres de la comunitat educativa. 

b. Suspensió del dret del menjador, temporalment o definitivament, en cas  

què es cometin faltes greus durant el temps del menjador. 

c. La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries. 

Graduació de les sancions. Criteris 

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 

esmentades a l’art. 37.1 de la Llei d’educació LEC llei 12/2009, tindrem en 

compte els criteris següents: 
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a. Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat 

afectat. 

b. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de 

l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat. 

d. L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el 

marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per 

administrar la sanció de manera compartida. 

e. La repercussió objectiva en al vida del centre de l’actuació que se 

sanciona. 

f. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 

Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries per la 

convivència del centre. 

 

Conductes sancionables  

a. Totes les que tipifiquem a les conductes greument perjudicials quan no 

siguin de caràcter greu. 

b. Les faltes injustificades d’assistència a classe i puntualitat. 

Es considera falta de puntualitat arribar més tard de 10’ després de l’inici de 

les classes.  Es considera absentisme l’absència a classe de més del 25% de 

les sessions lectives de matí i/o tarda, durant el mes. 

c. Les irregularitat en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument 

contràries per a la convivència, definides a continuació (article19.1 

D102/2010). 

 

Aula/altres dependències: 

- Fer un mal ús dels recursos informàtics, tant propis com del centre.  

- Ús de material no autoritzat. 

- No portar el material per treballar. 

- Negar-se a fer servir el material i/o a participar en els activitats de classe. 

- Arribar amb retard sense causa justificada. 

- Distorsionar a l’aula, afectant-ne el normal funcionament. 
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- Romandre en altres dependències del centre quan no s’hi ha d’estar. 

- Comportament incorrecte en el Menjador escolar, l’esbarjo o a les sortides 

i/o activitats extraescolars. 

 

Material/instal·lacions: (segons el material danyat o sostret serà considerada la 

falta lleu o greu). 

- Danys intencionat al material de companys/es, de professorat o del centre. 

- Sostracció de material de companys/es o professorat. 

- Pèrdua de material com a conseqüència d’una actitud negligent. 

 

Faltes de respecte: 

- Incorrecció desconsideració cap a companys/es o professorat. 

- Injúria o ofensa cap a companys o professorat. 

- Agressió física o amenaces cap a companys/es o professorat. 

- Incitar a la realització d’accions violentes. 

- Actuació o incitació a l’actuació perjudicial per  al a salut o la integritat 

personal de companys o professorat. 

- Negar-se a abandonar l’aula en haver estat expulsat/sa. 

- Negar-se a seguir les instruccions del professorat. 

 

Com hem esmentat abans, es preveuen circumstàncies atenuants com el 

reconeixement de la falta i/o penediment, i agreujants, com la reincidència o 

reiteració, així com l’actitud de l’alumne al moment de la incidència. 

Mesures correctores  

Decret 102/2010, art 19 

 

a. Amonestació oral 

b. Compareixença immediata davant del/la cap d’estudis o del/la 

directora del centre. 

c. Amonestació escrita, quan la falta sigui greu, per part del tutor/a de 

l’alumne/a, el/la cap d’estudis o el/la director/a del centre. Cal que els 

pares o representants legals de l’alumne tinguin coneixement escrit de 

l’amonestació. 
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d. Realització de tasques educadores per a l’alumne i/o reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o bé a altres 

membres de la comunitat educativa. 

e. Suspensió puntual del dret a participar en activitats complementàries, 

tant les que es fan a dins com les que es fan a fora del centre. 

f.  Suspensió del dret a participar en activitats complementàries d’un dia o 

de més d’un dia de sortida de l’escola. Durant el temps que la resta de 

companys són fora, l’alumne haurà de romandre al centre efectuant els 

treballs acadèmics que li encomanin. 

g. Suspensió puntual del dret a participar en activitats extraescolars. 

Les imposicions de la c fins la g hauran de ser comunicades, de forma que 

en quedi constància, als pares o representants legals de l’alumne. 

Competència per imposar sancions 

 

Professorat del centre 

Llei 12/2009 i Decret 102/2010 

Qualsevol professor/a ha de corregir qualsevol conducta contrària a la 

convivència al centre, sigui quina sigui la circumstància i el lloc on es produeixi. 

En l’exercici de la seva tasca, el professorat del centre intervindrà, quan 

detecti una conducta contrària a la convivència, amb les següents 

actuacions: 

a. Amonestació verbal. 

b. Separació de la resta de companys i amonestació verbal. 

c. Canvi de lloc dins de la classe. 

d. Imposició de feines compensatòries de la conducta contrària que es 

corregeix o restitutòries del mal ocasionat (recollir papers, esborrar la 

malifeta, fregar la brutícia, ajudar a una tasca col·lectiva ...). 

e. Fer repetir exercicis i activitats no correctes. 

f. Requisar material o estris perillosos per a la convivència. 

g. Expulsió de la classe o activitat acadèmica pel que resta de temps per 

a la seva finalització. 
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Tutors 

Un cop assabentat/da d’una conducta contrària d’un alumne, el tutor li 

demanarà que ompli el full d’al·legacions sobre la seva actuació. A més, el 

tutor/a podrà afegir a les actuacions de la resta del professorat qualsevol de 

les actuacions esmentades. Si ho considera oportú, a més, podrà: 

a. Comunicar-ho als tutors legals de l’alumne/a, mitjançant l’agenda, per  

telèfon o per carta escrita. 

b. Demanar una compareixença immediata de l’alumne/a davant el Cap 

d’estudis o el/la director/a. 

 

La direcció del centre i/o cap d’estudis 

Poden en el moment de tenir coneixement de conductes contràries o 

greument perjudicials per a la convivència del centre, adoptar les mesures 

provisionals següents o semblants: 

a. Reparació dels danys causats. 

b. Suspensió del dret d’assistència a classe, romanent al centre. El 

seguiment durant les hores en què l’alumne no vagi a la seva classe 

s’haurà de repartir entre els membres de l’equip docent. 

c. Suspensió del dret d’ús i d’assistència al menjador escolar per un 

període no superior a un mes. 

 

Procediment en la correcció de faltes 

a. El/la professor/a que detecta la conducta, intervé immediatament amb 

alguna de les actuacions previstes en aquest reglament o altres 

d’equivalents i, segons la gravetat informa el tutor/a dels fets. 

b. El tutor/a intervé si ho considera oportú, amb algunes de les actuacions 

previstes en el reglament. Quan la gravetat dels fets ho reclami, el 

tutor/a informa al cap d’estudis.  

c.   De manera ordinària es pot presentar el cas a reunió de claustre per 

decidir actuacions conjuntes de l’equip del professorat. 

d. Segons la gravetat de la falta s’informarà al director/a perquè prengui 

les mesures adients establertes en aquest document. 
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En el cas que els alumnes que, intencionalment o per negligència, causin 

danys a les instal·lacions o al material del centre o en sostreguin material han 

de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sense perjudici de 

responsabilitat civil que els correspongui a ells mateixos o a les mares, als pares 

o als tutors, en termes que determini la legislació vigent. 

L’aplicació de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) 

s’han de comunicar formalment per escrit als pares o representants legals de 

l’alumne. 

L’aplicació de les mesures correctores correspon a: 

a) En cas de les mesures correctores a) i b), i c) qualsevol mestre/a del 

Centre, escoltat a l’alumne/a. 

b) El mestre/a tutor/a, el cap d’estudis  o el director/a del Centre, escoltat 

l’alumne, en la mesura correctora d). 

c) El director/a del centre o el/la cap d’estudis per delegació d’aquest, el 

mestre tutor i la comissió de convivència, escoltat l’alumne, en el cas de 

les mesures correctores e) f) i g). 

 

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància 

escrita a l’expedient de l’alumne/a que l’ha motivada. 

 

Mediació escolar  

La mediació és un procés educatiu per a gestionar els conflictes de 

convivència que sorgeixen als centre en els quals hi són involucrat alumnes. La 

mediació és una eina eficaç de pacificació social, responsabilitzadora de les 

accions personals i que genera beneficia a tots els que participen. Mitjançant 

la intervenció d’una tercera persona, amb formació especifica i imparcial, 

amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord 

satisfactori. 

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

de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin 

tipificats com a conductes contraries  greument prejudicials per la convivència 

en el centre. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes de l’alumnat 

contraries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 



 35 

convivència del centre d’acord amb l’establert a Els drets i deures de 

l’alumnat, llevat en les que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre 

de la comunitat educativa, o si es tracta d’una reiterada i sistemàtica 

comissió de conductes contràries a les normes de convivència del 

centre. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió dels dos 

conflictes amb el mateix alumne/a durant el mateix curs escolar, 

qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests processos. 

 

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un 

cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la 

confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en 

situacions semblants que es puguin produir. 

 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el 

centre ha de disposar de la confirmació expressa dels seus pares, en un escrit 

dirigit al director/a on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir 

l’acord a què s’arribi. 

En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, i no es 

poden adoptar les mesures provisionals recollides a l’article 44 del decret 

279/2006 de Drets i Deures, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si 

ja s’haguessin adoptat. 

 

Es pot accedir a la mediació de formes diverses: 

- Directament les parts en conflicte. 

- Per suggeriment de professor, família,... 

- Per indicació del cap d’estudis i/o de la direcció del centre. 

- Per iniciativa de mediadors del centre. 

 

Es basa en els principis següents: 

a. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte 

no solament són lliures d’acollir-se o no a la mediació, sinó també de 

desistir-ne qualsevol moment del procés. 
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b. La persona mediadora també pot donar per acabada la mediació en 

el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants. 

c. La imparcialitat de la persona mediador, que ha d’ajudar els 

participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni 

mesura concreta ni prendre-hi part. 

d. La confidencialitat, que obliga la persona mediadora i els participants a 

no revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de 

caràcter confidencial que n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels 

casos previstos a les lleis. 

e. El caràcter personalíssim , que implica que les persones que prenen part 

en el procés de mediació i la persona mediadora han d’assistir 

personalment a les reunions de mediació sense que puguin valer de 

representats o intermediaris. 

Els/les professors/es 

L’equip docent del centre és l’intermediari directe en la promoció de mesures 

per a la convivència i en la resolució de conflictes. 

El claustre de professors ha de conèixer la resolució de conflictes i la imposició 

de sancions, i ha de vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 

La direcció del centre és l’encarregada d’informar al claustre. 

 

Comissió de convivència del Consell Escolar 

La comissió de convivència té com a finalitat garantir una aplicació correcta 

del que disposa aquest document, així com col·laborar en la planificació de 

mesures preventives i en la mediació escolar. 

La comissió de convivència, per delegació del Consell Escolar i de la directora 

del centre, vetllarà per la convivència i la solidaritat activa en la comunitat 

escolar. Aquesta comissió impulsarà i interpretarà totes les accions i normativa 

que faci referència a afavorir i cohesionar la convivència en tots els seus 

aspectes, per tal d’assolir unes actuacions equilibrades i justes, en aquells casos 

que no s’hagin pogut solucionar mitjançant el procés de mediació. 

Aquesta comissió estarà formada per la directora del centre que actuarà com 

a presidenta, un/a representat del professorat, un/a representant del sector de 

mares i pares, tot ells designats/des pel Consell Escolar. 
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Funcions: 

a. Intervenir, a requeriment de la persona que exercici la direcció, per 

valorar la gravetat de la falta comesa per un/a alumne/a. La Comissió 

valorarà les circumstàncies que poden modificar la responsabilitat de 

l’alumne/a i emetrà  la seva opinió. 

b. Intervenir  en la proposta de resolució de l’expedient. 

c. Estar assabentada en cas que director adopti mesures provisionals 

simultàniament a l’obertura de l’expedient. 

d. Intervenir,  a requeriment de la persona que exerceixi la direcció, en la 

qualificació de conductes greument perjudicials per a la convivència 

per a les quals no s’hagi d’obrir expedient a causa de l’acceptació dels 

fets per part de l’alumne/a  i dels pares, així com en la proposta de 

sanció. 

e. Les deliberacions i les dades amb què treballa la Comissió de 

Convivència són confidencials i no poden comunicar-se a tercers. 

f. El Consell Escolar serà informat de les resolucions d’expedients i de tores 

les actuacions de la Comissió de Convivència, sense donar possibilitat 

d’identificar els alumnes implicats per tal de preservar-ne el dret a la 

intimitat i a la bona imatge. 

 

El Consell Escolar 

 

El Consell Escolar del centre ha de vetllar per correcte exercici dels drets i 

deures de l’alumnat, ha de conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i ha 

de vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures 

adoptades per la direcció del centre es corresponguin a conductes de 

l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, el consell 

escolar, a instància dels pares, podrà revisar la decisió i proposar, si escau, les 

mesures oportunes. 
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Accions preventives dels factors de risc. Absentisme 

 

Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 

Un dels deures més important dels alumnes és l’obligació d’assistir a classe. Per 

la major afectivitat possible d’aquest deure, és important tenir en compte: 

a) Correspon al mestre/a tutor/a de l’aula el control de l’assistència dels seus 

alumnes a través d’una graella confeccionada per l’escola. Aquesta tasca 

es portarà a terme diàriament, mitjançant un registre d’assistència. 

b) Aquests fulls d’assistència seran lliurats a principi de curs per l’equip 

directiu i recollits a final de curs i incorporats a l’escola. 

c) Totes les faltes d’assistència hauran de ser justificades pels pares o tutors 

per escrit personalment o mitjançant una trucada telefònica al centre. 

 

En cas d’absències repetides el tutor/a procurarà en primer lloc la solució del 

problema amb l’alumne/a i el seu pare, mare o representant legal, i si cal, es 

sol·licitarà la col·laboració dels equips d’assessorament social del municipi 

corresponent quan l’absentisme és superior al 25% durant un trimestre. 

 

La no assistència a classe ha de ser justificada per la família, oralment o per 

escrit (utilitzant l’agenda), a la tutora o a la direcció de l’escola. Si és possible, 

amb antel·lació. 

 

Mesura complementaria: 

 

Àmbit centre: 

a) Sensibilitzar el claustre en la importància d’intervenir amb rapidesa i de 

forma coordinada davant situacions d’absentisme. 

a. Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, 

reunions informatives, comissions mixtes, etc) sobre absentisme. 

b. Informar el claustre sobre les diverses situacions relacionades amb 

la no assistència a classe: no escolarització, absentisme, abandó 

escolar. 

b) Disposar de mecanismes per a la prevenció d’absentisme 
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a. Realitzar actuacions d’acompanyament i suport a l’alumnat amb 

factors de risc i a les seves famílies (seguiment individual, 

entrevistes periòdiques, etc.) 

b. Disposar d’indicadors que permetin a la comunitat escolar 

identificar l’alumnat amb factors de risc d’absentisme. 

c) Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 

d’absentisme escolar 

a. Establir un procés comunicatiu entre els diferents agents implicats 

del centre davant de situacions d’absentisme. 

b. Posar-se en contacte amb les famílies de forma immediata en 

detectar casos d’absentisme i recordar l’obligació de 

l’assistència 

d) Incloure en les reunions d’equip docent l’anàlisi de l’absentisme, les 

possibles causes i les propostes de millora. 

 

Àmbit d’aula 

a) Treballar la prevenció de l’absentisme a tutoria 

a. Donar a conèixer a l’alumnat les normes d’organització i 

funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel 

seu incompliment. 

b) Estimular el compromís de l’alumnat en el propi procés educatiu per 

afavorir la seva assistència. 

a. Fer un seguiment i acompanyament individualitzat de l’alumnat 

amb risc mitjançant la tutoria. 

b. Reflexionar amb els alumnes sobre les circumstancies negatives 

de l’absentisme endarreriment en el procés acadèmic i educatiu, 

sentiments d’aïllament, manca de socialització, etc.) 

c) Disposar de mecanismes àgils i eficaços per la detecció i registre de lses 

faltes d’assistència a classe, 

a. Recollir en temps real i informatitzar les faltes d’assistències de 

l’alumnat. 

b. Comunicar a les famílies de forma immediata qualsevol falta 

d’assistència dels alumnes no justificada prèviament (via 

telefònica, e-mail, etc) 
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c. Fer una anàlisi de les dades registrades i d’altres factors que 

permetin identificar casos amb risc d’absentisme. 

Àmbit entorn 

a) Impliquem les famílies per evitar situacions d’absentisme 

a. Donar a conèixer a les famílies les Normes d’organització i 

funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel 

seu incompliment. 

b. Utilitzar les orientacions i recursos que aporta l’aplicació Escola i 

família per afavorir l’acollida, la participació i la informació i 

comunicació a les famílies, especialment a les de l’alumnat en 

risc. 

c. Promoure l’escolarització i la prevenció de l’absentisme 

mitjançant l’acompanyament  

 

Altres situacions 

Poden ser també factors de risc problemes en la salut de l’alumnat i situacions 

familiars desfavorables (dificultats econòmiques, desestructuració 

familiar,família itinerant,...). Quan el professorat observi que alguna de les 

causes anteriors dificulta la bona evolució de l’alumne/a ho comunicarà a la 

direcció del centre per tal que aquesta es pugui posar en contacte amb el 

organismes competents, a fi i efecte de buscar una millora en la situació de 

l’alumne/a. 

 

Llarga malaltia 

 

En cas de llarga malaltia d’un alumne l’escola seguirà el protocol 

establert pel Departament. 
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Col·laboració i participació dels sectors de la comunitat 

escolar 

 

Dels pares, mares i tutors legals del alumnes 

 

Els pares, mares i tutors legals dels alumnes formen part de l’escola , juntament 

amb els mestres alumnes i personal no docent, i per tant tenen el dret i el deure 

de participar en la gestió i el control de la vida escolar en els termes en què 

marca la llei. 

Es considerarà pare/mare d’alumne les persones físiques amb la pàtria 

potestat sobre l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill al 

Centre. 

En cas d’absència  o inexistència de pare i mare, hi haurà un tutor legal 

autoritzat per l’administració competent el qual gaudirà dels mateixos drets i 

deures que els pares i mares. 

 

Drets dels pares, mares i tutors legals d’alumnes 

 

1. A participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació 

vigent sense marginació per creences, raça o religió. 

2. A rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu 

i del rendiment acadèmic dels seus fills. 

3. A ser informats del PEC i de les seves modificacions. 

4. A mantenir intercanvi d’opinions amb el director, cap d’estudis i mestres 

per tal de millorar el desenvolupament del procés eductiu i el rendiment 

acadèmic dels seus fills. 

5. A assistir a les reunions que es convoquin des del Centre per a pares i 

mares d’alumnes. 

6. A recórrer davant les anomalies certes o preteses seguin les vies 

establertes. 

7. A escollir i ser escollit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb 

representació de pares. 

8. A pertànyer a les associacions de mares i pares d’alumnes segons el seu 

reglament específic. 
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9. A col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars 

programades. 

10. A defensar els seu drets respecte a l’educació dels seus fills. 

11. A ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar. 

 

Deures dels pares, mares i tutors legals d’alumnes 

1. A assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels tutors o altres 

òrgans de l’escola per a tractar d’assumptes relacionats amb la 

conducta o procés educatiu en general dels seus fills. 

2. A assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través 

dels seu representants. 

3. A col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor 

desenvolupament de les activitats del Centre. 

4. A contribuir en la tasca de l’educació dels hàbits dels seus fills i a fer 

créixer en ells actituds desfavorables a l’escola. 

5. A seguir les normes d’higiene que per algun motiu puntual formuli el 

centre. 

6. A comunicar al centre si el fill pateix malalties infectocontagioses i 

parasitàries. 

7. A vetllar per la salut i benestar dels seus fills, per la qual cosa en cas 

símptomes de malaltia no portar-los a l’escola fins que s’hagin 

recuperat. 

8. A facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats 

indicades pel professor/a. 

9. A justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills davant 

el tutor de la seva classe. 

10. A estimular els seus fills en el compliment de les normes de convivència i 

a l’exercici dels seu drets i deures. 

11. A cooperar amb l’Equip Directiu i mestres amb el procés educatiu i 

progrés acadèmic dels seus fills. 

12. A conèixer i acceptar el contingut del PEC i del NOFC, com també els 

mecanismes per a fer-ne la modificació 

13. Qualsevol falta d’assistència d’un alumne a classe l’haurà de justificar la 

família o tutor a l’escola. L’assistència de l’alumnat és obligatòria.         
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En cas d’absències persistents no justificades, l’escola procurarà en 

primer lloc resoldre el problema amb l’alumne i els seus pares o tutors i , 

si cal, sol·licitar la col·laboració de l’educador social. 

AMPA 

Els pares/mares o tutors d’alumnes que estiguin matriculats al centre podran 

organitzar-se en associacions de pares d’alumnes d’acord amb la legislació 

vigent. 

Les activitats pròpies de les associacions de mares i pares d’alumnes són 

aquelles que puguin respondre als objectius següents: 

1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, els 

pares, mares i tutors legals, als professors i als alumnes del centre i als 

seus òrgans de govern i participació, en tot el que es refereix a 

l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al 

centre. 

2. Les associacions de mares i pares d’alumnes poden donar suport i 

assistència als seus associats i alumnes del centre, mitjançant la 

programació i organització d’activitats extraescolars i serveis, d’acord 

amb el que estableixin els seus estatuts i normativa d’aplicació. 

3. Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en la gestió 

del centre. 

4. Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el 

control i la gestió del centre. 

5. Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el 

consell escolar i altres òrgans col·legiats del centre. 

6. Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic 

i laboral de l’entorn 

7. Promoure les activitats de formació de les mares i pares, tant en el 

vessant cultural, com l’especifica de responsabilització en l’educació 

familiar. 

8. D’altres que, en el marc de la normativa específica, els assignin els seus 

respectius estatuts. 

 

Correspon als pares/mares potenciar l’associació com a mitjà de participació 

en la comunitat escolar. 
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Les associacions de mares i pares d’alumnes podran promoure activitats 

extraescolars i aportar suggeriments per al millor compliment dels objectius 

educatius de l’escola. 

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes podran tenir com a domicili social 

el centre docent prèvia comunicació al Consell Escolar. 

Un membre de les associacions de mares i pares d’alumnes serà designat per 

aquesta per formar part del consell escolar com a representant de 

l’associació. 

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes, a través dels seus òrgans de 

representació, gestionaran de manera autònoma els seus recursos, d’acord 

amb el que disposin els seus estatuts. Els fons propis del Centre i els fons propis 

de les associacions de mares i pares d’alumnes es gestionaran de manera 

autònoma i separada amb comptabilitats independents. 

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes podran participar en el 

desenvolupament de les activitats complementaries organitzades pel centre, 

sense que en cap cas la participació pugui suposar aportar treball o serveis de 

persones associades o contractades per la qual aportació es puguin derivar 

deures o responsabilitats per al Centre i per a l’Administració Educativa. 

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes no podran aportar cap persona, 

sigui associada o contractada, perquè desenvolupi les activitats lectives del 

centre, que són responsabilitat i competència exclusiva i directe del personal 

docent o tècnic nomenat pel departament d’ensenyament. 

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes podran aportar voluntàriament al 

Centre mitjans materials i econòmics per a la realització o millora d’algun 

aspecte de la vida educativa del Centre. La donació o cessió de mitjans 

materials hauran de quedar recollits a l’inventari del centre si passen a la seva 

propietat i en qualsevol cas s’elaborarà un document on  s’especifiquen les 

condicions econòmiques de l’aportació. Les aportacions econòmiques hauran 
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d’estar recollides en el pressupost general del Centre, que aprova el Consell 

Escolar i ser assignades exclusivament a la finalitat que correspongui segons la 

voluntat manifestada per les associacions de mares i pares d’alumnes. 

Alumnes delegats 

 

Els delegats de classe, quan n’hi hagi, tenen els següents drets: 

a) Disposar de temps per a informar la classe, sempre que això no suposi 

una pertorbació del normal desenvolupament de l’activitat escolar. 

b) A ser escollit pels seus companys de classe. 

 

Els alumnes delegats/des de classe tenen els següents deures: 

a) Exercir les funcions dels delegats de classe citades en aquest NOFC. 

b) Comunicar el mestre tutor tots els problemes i incidents que sorgeixin en 

el grup-classe. 

c) Proporcionar amb el seu compliment una via d’exemple pels seus 

companys/es. 

d) Assistir a les reunions trimestrals que es fan amb l’Equip directiu i tutors/es 

de primària.(Viladrau) 

 

Carta de compromís educatiu (Annex 1)  

 

Totes les famílies quan matriculin els seus fills al centre hauran de signar la Carta 

de Compromís juntament amb la Direcció de l’escola 

Durant l’escolarització  es revisarà a final de cada cicle i si alguna de les dues 

parts creu oportú la seva revisió. 

 

Serveis educatius comarcals 

 

EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) 

L’EAP és un servei educatiu de composició interdisciplinària (psicòlegs, 

pedagogs,assistents socials) el qual té compleix la funció d’ assessorar i orientar 

psicopedagògicament a les nostres escoles per tal que puguem respondre 

adequadament a les diverses necessitats educatives que presenten els 

alumnes al llarg de la seva escolaritat. 
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A inicis de cada curs,  l’EAP es troba  amb la directora juntament amb la 

mestra d’EE de la ZER de cada escola per valorar les necessitats 

d’assessorament i de seguiment d’alumnat amb necessitats educatives 

especials i es concreten les línies d’actuació de centre. També els/les tutors/es, 

en el moment que detecten alguna necessitat o creuen necessària una 

actuació per part de l’EAP, es posen en contacte amb la mestra d’EE. 

 

CREDA(Centres de Recursos per a Deficients Auditius)  

Quan tenim alumnes que el necessiten i l’equip disposa de prou hores, tenim 

aquest servei com a suport en l’adequació a les necessitats especials de 

l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que 

interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva 

intervenció es concreta en el treball amb l’alumnat i les seves famílies, així com 

en l’assessorament als mestres. 

 

Serveis socials 

A cada municipi l’Educador social fa un seguiment, com a mínim trimestral, de 

tots els infants de famílies usuàries dels serveis socials o dels casos en els que 

s’ha detectat alguna necessitat social, ja sigui a través de les direccions de les 

escoles o de les tutores. 

 

 

Personal administratiu 

 

La ZER disposa d’un/a auxiliar administratiu/va a mitja jornada, el/la la qual 

dedica part del seu horari a realitzar tasques administratives corresponents al 

nostre centre. 

 

Tasques a la ZER: 

• Classificació i registre de la correspondència. 

• El·laboració i transcripció de llistats. 

• Gestió informàtica de dades a SAGA. 

• Recepció i tramitació d’incidències del personal (baixes, permisos…). 
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• Comprovació d’albarans i control de documents comptables amb Excel i a 

SAGA. 

• Altres funcions de suport que es puguin demanar des de l’Equip Directiu o per 

part del professorat. 

• Actualització de l’inventari. 

• Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació 

d’alumnes., 

• Gestió administrativa dels documents acadèmics: historials acadèmics, 

expedients acadèmics, beques i ajuts. 

 

 

Funcionament del centre 

Col·laboració i participació dels sectors de la 

Convivència  

En el centre 

La convivència en el Centre pretén fonamentalment aprendre a viure en 

comunitat. Es tindrà en compte: 

a. La presència constant i efectiva del professorat davant dels grups dels 

alumnes 

b. Tot el professorat del Centre ho és de tot l’alumnat i, per tant, tots els 

alumnes s’han de considerar alumnes de tots. Per tant, els alumnes 

hauran d’atendre les observacions donades per qualsevol mestre i els 

mestres hauran d’informar al tutor del grup de les possibles irregularitats 

que afectin algú de la seva classe. 

c. El respecte profund a l’escola, les seves instal·lacions i a totes les 

persones que s’hi apleguen. 

Dins la classe 

La convivència dins la classe és responsabilitat del tutor o del mestre que 

estigui impartint la classe i reflexa una actitud responsable respecte al treball 

propi i al dels altres, a l’hora que afavoreix el desenvolupament de la 

personalitat i de la integració social del alumnes. Aquesta convivència 

requereix tenir en compte les següents normes: 
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a. La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Així s’afavoreix 

la creació d’un ambient agradable pel treball i la convivència. Els 

alumnes se n’han de sentir responsables i col·laborar en la neteja. 

b. Tots els alumnes han de respectar els companys, guardar silenci quan 

calgui, realitzar ordenament el seu treball, atendre les explicacions del 

mestre i complir les instruccions  aquest doni. 

c. L’alumne recollirà i ordenarà el seu material i equip personal sempre 

que surti de classe. 

d. El material d’ús comú i altres elements de la classe han de ser respectats 

i cuidats. 

e. Les entrades i sortides de classe s’han de realitzar amb ordre i silenci. 

f. A les hores de classe no està permès  menjar. 

g. Dins la classe, el to de veu  serà normal, s’evitaran els crits que puguin 

molestar els altres. 

h. Els alumnes no poden quedar-se a les classe o als passadissos sense el 

control dels mestres. 

 

Per a facilitar una bona convivència 

• Saludar i acomiadar-se a les entrades i sortides de la classe. 

• Entrar en ordre a les classes i tranquil·lament. 

• Tractar amb respecte a tots i cadascun dels companys/es i tots els membres 

de la comunitat educativa. De manera que tothom se senti reconegut i 

respectat per les seves característiques personals, pel seu estil de vida familiar, 

social o de creences. 

• Escoltar atentament a qui et parla. 

• Respectar el torn de paraula en les converses. 

• Parlar amb un to agradable, respectuós i no massa alt. 

• Demanar les coses si us plau. 

• Donar les gràcies després de rebre quelcom. 

• Intentar resoldre els conflictes parlant i de forma pacífica. En cas de 

sorgir alguna baralla o conflicte que no pugui resoldre’s de forma pacífica i 

tranquil·la, avisar sempre als/les mestres o educadors/es que vigilen. 

• Davant dels conflictes, intentar posar-se en la pell dels altres i explicar propis 

sentiments, tot controlant les reaccions agressives que ens poden provocar. 
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• No portar diners a les sortides, ni objectes que puguin fer més competitiva la 

relació amb els companys. 

 

Per a mantenir un bon ritme i clima de treball 

• Ser puntual en les entrades i sortides de l’ escola. 

• No fer sorolls quan els/les companys/es estan treballant. 

• Treballar en silenci. I si cal parlar, fer-ho en veu baixa. 

• Parlar sense cridar. 

• Escoltar amb atenció mestres o monitors/es, de l’escola i d’altres llocs on es 

puguin realitzar visites. 

• A Educació Primària, evitar anar al lavabo durant l’hora de treball. Intentar 

anar-hi sempre a l’hora del pati; i si es necessita anar-hi durant l’hora de classe, 

cal demanar permís al mestre. 

• Complir els càrrecs o responsabilitats establertes per cadascú (portar el 

paper a menjador, buidar el contenidor de matèria orgànica, regar les plantes, 

endreçar la biblioteca, recollir la taula...) 

• No portar objectes que puguin interrompre a l’ aula (mòbil, altres aparells 

sonors...) 

• Avisar al tutor/a i al menjador si no es pot assistir a l’ escola. 

• Anotar els deures a l’ agenda i portar-los en el dia acordat. 

 Assistir a classe regularment i amb puntualitat. 

 

Per a entrenar uns bons hàbits d’higiene, salut i seguretat 

• Assistir a l’ escola amb una bona higiene personal, així com amb un descans 

físic i mental adequats. 

• No menjar llaminadures, llevat de les situacions especials (aniversaris, 

celebracions d’escola ...). 

• Intentar portar esmorzars saludables i que afavoreixin bons hàbits alimentaris. 

• Portar la bata de menjador a Educació Infantil i Cicle Inicial. 

• Portar la bata de pintura fins a 6è,. 

• Deixar-lo net i tibar la cadena després de fer us del wàter. 

• Portar setmanalment la tovallola individual 

• Sortir a jugar cada dia una estona al pati, a no ser que es tingui el permís dels 

mestres per a quedar-se a jugar a l’interior de les classes. 
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• Els dies de pluja o mal temps, quedar-se a les classes o bé a l’aula de jocs, a 

càrrec del mestre/a o monitor/a responsable. 

• No portar envasos de vidre ni altres objectes perillosos. 

• Romandre tranquil i ben assegut durant les hores dels àpats. 

• Portar roba de recanvi el dia d’educació física i tovallola a partir de Cicle 

Mitjà de les dues escoles. 

• En les sortides i excursions més allunyades de l’escola, portar una tarja 

identificativa amb les dades personals: nom, domicili i telèfons de contacte.  

 

Per a mantenir un entorn més agradable i saludable 

• Deixar les bates, motxilles i jaquetes ben penjades al penjador o a on 

s’acordi. 

• Deixar l’aula endreçada (objectes, taules, cadires...) abans de sortir. 

• Fer-se responsable dels objectes personals i desar-los al seu lloc. 

• Utilitzar correctament els lavabos adaptats per a cada etapa (infantil i 

primària): fer un bon ús del paper higiènic, evitar que els WC s’embrutin i 

s’embussin, no utilitzar els wàters com a paperera... 

• Llençar les deixalles sempre a les papereres; cada tipus de deixalla (cartró, 

plàstic i bricks, rebuig-orgànica) en el seu contenidor, per tal que puguin ésser 

reciclades. 

• En el cas de sortides i excursions, deixar els llocs visitats tan nets com s’ han 

trobat; si no hi ha papereres, guardar les deixalles de cadascú a la motxilla. 

• Respectar les plantes i arbres del pati i de les classes. 

• Respectar el material comú i el propi. 

• Tancar les aixetes desprès d’ utilitzar-les, per a no malgastar aigua. 

 

Els espais comuns 

 

Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud 

responsable quan utilitzem els espais comuns. Per això, tindrem en compte les 

següents normes: 

a. Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits 

b. Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si són 

escolars com extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en 
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perfectes condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre grup 

de l’escola. 

c. En el cas de generar-se danys a les instal·lacions , mobiliari o material 

específic dels espais comuns, caldrà donar part als responsables de 

l’espai corresponent, i als òrgans de govern per tal que es determinin les 

mesures oportunes. 

Lavabos 

a. Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, 

exceptuant els alumnes més petits. 

b. Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra. 

c. No quedar-s’hi a jugar ni a parlar. 

 

Pati 

El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a tal 

serà tutelat i sota la responsabilitat dels mestres que correspongui segons el 

torns establerts. 

Normes: 

a. No es faran jocs violents o que puguin significar un perill pels altres 

companys. 

b. Mantenir-lo net, per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres. 

c. A l’hora del pati el senyal del timbre ha d’ésser atès amb promptitud per 

alumnes i professors. 

d. Els jocs de pati queden pactats a inici de curs. 

 

Biblioteca 

És l’espai específic que conté els llibres per a l’ús dels alumnes del Centre. 

El responsable de la biblioteca serà designada pel Director/a que dirigirà el 

funcionament de la biblioteca, gestionarà el seu equipament, i tindrà cura de 

l’organització, classificació i conservació dels llibre i altre material gràfic. 

 

El responsable de la biblioteca realitzarà anualment una previsió d’ús d’aquest 

espai, establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 

concretes d’utilització. Igualment farà un resum valoratiu. 
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Normes: 

a. Aconsellar i guiar a l’alumne en la seva lectura. 

b. Inculcar el gust per la lectura i el respecte i conservació en la 

utilització dels llibre de lectura i consulta. 

c. Els llibres de lectura i/o consulta que  s’utilitzin periòdicament o en 

moment puntual per les activitats de l’aula, es retornarà al més aviat 

possible a la biblioteca, al seu lloc corresponent, per tal de què 

estiguin al servei de tota l’escola. 

 

Aula d’informàtica 

El responsable d’aquesta aula és el coordinador/a d’informàtica del Centre 

que gestionarà els seu equipament i tindrà cura de l’inventari especialitzat 

El/la coordinador/a d’informàtica realitzarà anualment una previsió d’ús 

d’aquest espai, establirà un sistema de reserva amb antelació de les granges 

horàries concrets d’utilització i un control quantitatiu i qualitatiu d’aquesta.  

Normes: 

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

b. Els usuaris tindran cura d’obrir i tancar els ordinadors correctament i 

recollir l’aula al finalitzar l’activitat. El primer grup usuari del dia els 

engegarà, l’últim grup els tancarà. 

c. Hi ha un full de suggeriments i problemes a disposició de l’usuari per 

anotar qualsevol incidència. 

Recursos funcionals 

Calendari escolar i horaris 

El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat als Centres d’Educació Infantil i Primària. 

 

Els períodes de jornada intensiva i els dies de lliure elecció seran triats pel 

Consell Escolar un cop escoltat el Claustre. 

Els horaris corresponents als diferents cicles, especialistes i aules seran elaborats 

pel Cap d’Estudis en iniciar-se el curs. 

 

 

 

 



 53 

Del Centre 

 

    Les classes tal com està establert es realitzaran de 8.55 h a 13.00 h de dilluns a 

divendres i a la tarda de 15.00 h a 17.00 h. Aquests 5 minuts que es fan de més 

cada dia, són per recuperar la tarda mensual de coordinació dels mestres de 

la ZER. 

Les portes s’obriran  a les 8.50 h i a les 15.55 h i es tancaran a les 9.05 h i 15.10 h. 

La puntualitat és un aspecte important pel bon funcionament individual i 

col·lectiu. 

Dels alumnes 

 

La distribució per àrees d’aprenentatge de l’horari dedicat a l’ensenyament 

reglat es farà d’acord amb les orientacions establertes a la normativa vigent 

lliurada pel Departament a principis de curs. 

A part de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, l’AMPA podrà 

programar activitats extraescolars. 

 

Dels pares 

A fi d’interrompre el mínim possible el treball que realitzen els docents en el 

Centre, es donarà a conèixer a través del fulletó informatiu d’inici de curs,  

l’horari de visites, especificant l’horari d’atenció al públic per part de les 

persones que exerceixen tasques directives. 

També s’informarà, al començament de curs, del dia i hora que destinen els 

mestres tutors i/o especialistes per les reunions individuals amb els pares.  

En cas d’incompatibilitat d’horaris, els pares o tutors interessats es posaran 

d’acord amb el tutor/a per tal de concretar el dia i hora més convenients per 

les dues parts. 

 

L’esbarjo 

El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés d’ensenyament-

aprenentatge i com a tal serà tutelat per tots els mestres del Centre, llevat de 

l’Equip Directiu que en aquest temps realitza tasques pròpies del seu càrrec. 

Els mestres responsables de pati es concretaran a  principi de curs. Es 

realitzaran de manera rotativa, diàriament, i amb torns successius. 

En cas de pluja l’esbarjo es farà a la classe (Escola El Gurri) o el porxo de sota 

(Escola Els Castanyers). 



 54 

Entrada i sortida de persones al Centre 

Durant les hores de classe, la porta d’accés al Centre romandrà tancada. 

 

Alumnes 

Els membres de la comunitat educativa seran puntuals en el compliments dels 

horaris d’entrada i sortida de l’escola. 

 

A Viladrau, la sortida i entrada dels alumnes d’educació primària serà per la 

porta principal i pels alumnes d’educació infantil per la porta d’emergència. 

A inici de curs es passa una autorització (veure annexos) als alumnes de CM i 

CS han de tenir el consentiment dels pares o tutors per deixar-los marxar sols. En 

el cas que hi hagi un germà a CI o EI seran les famílies que donaran el permís 

per escrit perquè se’n vagi amb el germà. 

Les circulacions pels passadissos i escales es faran amb ordre, pas normal, 

sense crits ni empentes.  

Per sortir del recinte escolar, els alumnes necessitaran la sol·licitud expressa 

oralment o per escrit del pare/mare o tutor. 

 

Sortides 

En les sortides per a realitzar excursions visites i altres activitats educatives, la 

programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte 

escolar, s’hauran d’incloure al PAC i ser aprovades pel Consell Escolar.  

La relació d’alumnes/mestres s’haurà d’ajustar a la Resolució que dóna 

instruccions d’organització d’inici de curs. Els tutors/es seran els/les 

responsables que la relació alumnes/mestres o acompanyants s’ajusti a la 

normativa.  

L’alumnat que participi en activitats fora del recinte escolar, li caldrà 

autorització escrita dels seus pares o representants legals. Si el tutor/a de 

l’alumne no disposa d’autorització, aquest no podrà fer cap activitat fora del 

recinte escolar. 

 

Els mestres itinerants podran assistir a les sortides, sempre i quan coincideixi 

l’horari propi amb el de l’escola. Cada escola prioritzarà les seves necessitats. 

Si a causa de la durada de la sortida no poden anar-hi, es quedaran a l’escola 

fent tasques en benefici del centre (biblioteca, fotocòpies, elaboració de 
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material …) o de la seva pròpia matèria, segons s’escaigui fins a completar el 

seu horari. 

 

En les sortides en què calgui fer algun treball es procurarà fer una preparació 

prèvia a la sortida per part dels mestres que la facin i així unificar criteris, 

elaborar material, i també preparar activitats posteriors que es faran a l’escola 

amb els nens un cop realitzada la sortida. 

Les colònies sempre es fan a nivell de ZER. S’alterna un any educació infantil i 

primària separats i l’altre junts. Els mestres especialistes es repartiran segons la 

ràtio mestre/alumnes de cada grup. 

 

Per tal d’agilitzar els pagaments de les sortides i activitats es gestionaran des de 

cada centre i es faran  factures separades a no ser que vagi l’activitat a 

càrrec de la ZER. 

 

Els dies de les sortides no cal que es portin diners. No es pot portar llaminadures 

ni d’altres objectes innecessaris (mòbils, consoles …) 

Per beure va molt bé que portin una cantimplora o una ampolla amb tap de 

rosca a poder ser amb aigua.  

 

Per dur el menjar es demana l’ús de carmanyoles i no portar paper d’alumini, 

tetra-briks i similars ja que el seu reciclatge és molt difícil. 

 

En cas d’haver de prendre algun medicament es donarà a la mestra amb 

l’autorització corresponent. 

 

En sortides de ZER que calgui fer grups de treball es procurarà que hi formin 

part alumnes de les diferents escoles. 

 

S’exigirà als nostres alumnes un comportament adequat en cada moment, en 

cas de conflicte, qualsevol mestre pot avisar l’alumne i comunicar-ho a la seva 

tutora i si cal aplicar el decret de drets i deures de  l’alumnat i regulació de la 

convivència. 
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Activitats extraescolars 

Són aquelles que no tenen continguts propis de les activitats lectives i són 

organitzades per l’AMPA, ajuntaments o altres entitats. Tenen com a finalitat la 

formació de l’alumnat en aspectes socioeducatius i de lleure sense relació 

directa amb l’activitat pròpiament escolar. Tenen caràcter voluntari per 

l’alumnat. Es poden realitzar dins o fora de les instal·lacions escolars. Tant el 

Consell Escolar com la Direcció del Centre hi col·laboraran facilitant i 

estimulant la seva realització amb la cessió d’espais i  material del Centre. 

La Direcció del Centre les inclourà en el PAC que anualment aprova el Consell 

Escolar. 

L’AMPA podrà contractar, sota la seva responsabilitat, personal o empreses 

per a realitzar les activitats que organitzi dins les seves competències. 

Els organitzadors de les activitats extraescolars seran responsables: 

a. Supervisar el bon funcionament i de la utilització del material escolar. 

b. Informar de la normativa pactada, prèviament, entre l’AMPA i l’escola a 

començament de curs i el coneixement del NOFC aprovat pel Consell 

Escolar. 

El Consell Escolar vetllarà pel bon desenvolupament de les activitats 

extraescolars així com de la correcta actuació del personal contractat per 

l’entitat organitzadora, i es reserva el dret d’interrompre aquestes activitats per  

causa de força major o quan no s’ajustin a les disposicions del NOF. 

Vigilància de l’esbarjo 

Decàleg del pati.  

1. No es poden deixar els alumnes sols al pati sense cap vigilància. 

2. Durant l’estona d’esbarjo, els alumnes no poden entrar a les aules. 

3. Els/les mestres que vigilin  han de procurar que els alumnes no estiguin al 

lavabo  jugant. 

4. S’han de respectar els horaris dels jocs del pati.  

5. A l’hora d’entrada del pati, s’ha de deixar el material recollit i endreçat al 

seu lloc pertinent. 

6. En les entrades i sortides del pati, s’ha de ser puntual . 
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Actuacions 

Quan un alumne/a prengui mal, s’actuarà seguint les instruccions que 

marca el protocol de riscos laborals. 

 

Davant d’una actuació negligent per part d’un alumne/a qualsevol 

mestra actuarà de manera oportuna, avisarà a la tutora i, si el cas és 

greu, a algun membre de l’equip directiu. 

 

Després de cada pati les diferents joguines i material que s’ha utilitzat caldrà 

que es deixi al seu lloc. Els/les mestres de vigilància de pati seran els 

encarregats de controlar que s’acompleixi i que se’n faci un bon ús. 

 

Utilització dels recursos materials 

Cada aula disposarà del material adequat per a realitzar les seves activitats 

educatives. El tutor/a en serà el responsable i també totes aquelles persones 

que en facin ús. 

 

Els/les mestres especialistes disposaran d’un material específic de la matèria. 

L’especialista en serà el responsable i també totes aquelles persones que en 

facin ús. 

 

Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 

sortida del centre 

En cas que els pares o tutors de l’alumne/a no vinguin a buscar-lo es procedirà 

de la següent manera: 

1. Localitzar la família per saber la causa del retard. 

2. Si no es localitzant, s’avisarà a la policia municipal. 

3. En cas de reincidència, es passarà nota als serveis socials. 

 

Seguretat, higiene i salut 

Els alumnes han d’estar a l’escola en un bon estat de salut i higiene. 

En cas d’observar anomalies a criteri del mestre s’informarà a la família que 

haurà de posar el remei que calgui. 
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Es convenient d’abstenir-se de portar el nen/a a l’escola en les següents 

situacions: 

 si té febre 

 si presenta diarrees o vòmits 

 si té tos intensa o contínua 

 polls  

 conjuntivitis (fins que no tingui símptomes) 

 varicel·la  

... i totes aquelles situacions que el metge ho consideri necessari. 

 

 

Medicacions 

Per regla general els mestres no administraran cap tipus de medicació. En cas 

que l’alumne/a n’hagi de prendre, caldrà que les pares presentin la 

prescripció mèdica i el permís dels pares o tutors, al tutor/a. 

Els alumnes amb intolerància a determinats aliments hauran de portar una 

certificació mèdica cas de fer ús del menjador. 

 

Revisions mèdiques. Vacunacions 

La direcció de l’escola facilitarà els espais al personal sanitari per a realitzar les 

campanyes sanitàries marcades per l’administració.  

Sempre que se n’hagi de realitzar alguna, els pares del alumnes seran avisats 

prèviament, amb suficient antelació, per tal que donin la seva autorització. En 

cas disconformitat, ho hauran de manifestar per escrit. 

 

La farmaciola 

El Centre disposarà d’una farmaciola per atendre les necessitats sanitàries 

bàsiques dels alumnes i els treballadors de l’escola.  

 

 CAP 

En cas que un alumne s’hagi de dur al CAP, es trucarà als pares, en cas de no 

localitzar-los s’avisarà al taxi del poble (Viladrau) i a l’ambulància (Gurri).    

A l’inici de cada curs es farà signar una autorització als pares de consentiment 

mèdic. (Annex 2)    
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Organització de recursos / materials 

 

Material de ZER 

Existeix un material comú de ZER utilitzable a tots els centres, segons les seves 

necessitats. S’intentarà que hi hagi el mateix material a cada escola. En cas 

que no sigui possible es compartirà i el mestre especialista se’n farà 

responsable i ho especificarà a l’inventari de ZER. 

 

En cas que es dissolgui la ZER es repartirà equitativament el material. 

Serveis escolars 

Servei menjador 

El menjador escolar és també un espai formatiu, en el qual es treballen els 

hàbits i les relacions personal. Tan tel director del Centre com els responsables i 

monitors hauran de vetllar per a què això es compleixi. 

 
 

Les escoles de la ZER disposen de menjador a càrrec d’una empresa que 

ofereix servei de “càtering”. 

 

Les persones responsables d’aquest servei escolar formen l’anomenat Comissió 

de menjador i són les següents:  

 el director/a del centre i un mestre. 

 un/dos pares  de la junta de l’AMPA responsable de menjador. 

 el responsable de monitors. 

Pautes a seguir davant un problema greu de conducta durant el servei de 

menjador: 

Quan es produeixi una falta greu, el monitor ha d’escriure el motiu, la data i 

signar.  

A la tercera falta, es comunicarà a la família i se l’informarà de les faltes. A la 

cinquena es comunicarà a les famílies que l’alumne no podrà fer ús del 

menjador durant una setmana. 

En el cas d continuar acumulant faltes, a la vuitena es tornarà a avisar a la 

família. 
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Si s’arriba a la desena, s’aprovarà, si s’escau, l’expulsió definitiva de l’alumne 

del menjador. 

Les dues parts, família i Direcció, posaran tots els mitjans per tal que l’alumne 

s’adapti a la normativa pautada. 

Mobiliari i material 

Inventari 

El mobiliari i material escolar no fungible del Centre haurà de relacionar-se de 

manera detallada a l’Inventari General del Centre, esmentant el tipus, la 

classe, el nombre d’unitat i l’estat de conservació. 

Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé, 

desaparegui es donarà de baixa a l’inventari i se’n farà constar la causa i la 

justificació documental. 

La formulació i mantenir actualitzar l’Inventari del Centre és responsabilitat de 

la Secretaria del Centre. 

 

L’adquisició de material es farà d’acord amb el pressupost que anualment 

aprova el Consell Escolar de Centre. 

 

Utilització de les instal·lacions del Centre 

 

Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’AMPA no 

requereixen cap tràmit d’autorització prèvia. 

L’autorització sobre l’ús social de les instal·lacions i serveis del Centre excepte 

en horari escolar correspon a l’Ajuntament. Aquest ha de notificar al director 

del Centre les autoritzacions concedides. 

L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de manteniment 

i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en 

l’estat adequat per al seu ús posterior. 

Les responsabilitats derivades de l’ús social del Centre són responsabilitat 

derivades de les administracions, institucions, organismes i persones físiques o 

jurídiques que hagin estat autoritzades per al seu ús. 
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Relacions externes 

Locals i instal·lacions 

Els locals de l’escola podran ser utilitzats per altres institucions o associacions 

per a xerrades, conferències o altres activitats culturals. Caldrà que hi hagi una 

persona responsable que faci la sol·licitud per escrit i torni a deixar el local en 

perfectes condicions. En el supòsit  que hi hagués algun desperfecte ho haurà 

de pagar el grup que ha utilitzat les instal·lacions. 

 

Quan l’escola necessiti algun espai d’altres institucions públiques o privades 

farà la corresponent sol·licitud que cada entitat requereixi i s’actuarà segons 

les seves normes. 

 

L’escola facilitarà que en el centre o en la ZER els estudiants de magisteri 

puguin realitzar pràctiques sempre que hi hagi algun mestre disposat a portar a 

terme la seva tutorització. També estarà disposada a col·laborar en possibles 

estudis o treballs relacionats amb l’ensenyament i l’escola. 

 

Secretariat d’escoles rurals i formació del professorat 

És interessant l’assistència, per part dels mestres, a les reunions de Secretariat 

d’Escola Rural ja que això fa que s’incrementi el contacte amb altres ZERS de 

Catalunya. 

 

L’escola facilitarà l’assistència a formació sempre i quan repercuteixi al centre, 

hi hagi algú disposat a anar-hi en horari escolar i els alumnes quedin coberts.  

 

L’escola potenciarà l’assistència a dels membres del claustre en activitats 

formatives i en facilitarà la seva participació.  

Relació amb els municipis 

Cada escola participarà en la mesura que sigui possible en activitats 

organitzades en el  seu municipi com pot ser festa de l’arbre, tallers de poesia, 

activitats amb el Casal d’ avis i totes les que cada escola aprovi en el seu pla 

anual. 
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Cada Ajuntament col·labora en activitats d’escola i de ZER. 

 

Gestió dels recursos econòmics 

 

Les NOFC referents a la gestió econòmica estan basades en la instrucció 

1/2013 dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament. 

Aquesta instrucció deixa sense efectes la Resolució de 19 d’abril de 2006. 

 

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, la gestió econòmica 

dels centres públics de la Generalitat s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, 

d’eficiència, d’economia i de caixa i pressupostos únics. La gestió econòmica 

s’ha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió 

d’ingressos i despeses i al principi de rendició de comptes. 

 

Aquesta instrucció té per finalitat oferir als centres educatius del Departament 

d’Ensenyament un recull de totes les qüestions que els afecten en l’àmbit de la 

gestió econòmica, per tal de facilitar que desenvolupin la seva tasca d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

El cicle pressupostari engloba l’elaboració i aprovació del pressupost, les 

modificacions necessàries durant l’exercici pressupostari, l’execució que es 

materialitza en la comptabilitat del centre i la liquidació i avaluació. 

 

Pressupost anual: El pressupost és el document que recull de manera 

sistemàtica i quantificada la previsió dels ingressos i la capacitat màxima de 

despeses que es poden fer durant un exercici econòmic. El pressupost és únic, 

inclou els conceptes extra pressupostaris i la seva vigència coincideix amb 

l’any natural. 

 

Al inici de l’any natural, la secretària i l’administrativa de cada escola i de la 

ZER, amb el vist-i-plau de la directora, realitzen un pressupost d’acord amb els 

ingressos que creiem les escoles que obtindrem, sempre tenint en compte la 

dotació de l’any anterior realitzada pel departament, si no hi ha cap 
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notificació que variï aquesta partida d’ingrés. A més a més, les escoles 

compten amb: 

• Ingrés d’aportacions per a material i sortides programades dins l’activitat 

reglada i les aportacions de l’AMPA . 

• Ingressos afectats a una finalitat determinada. 

També es tenen en compte les despeses, més o menys fixes, que té l’escola 

(reprografia, rènting fotocopiadora, material fungible ...). Es prenen com a 

referència d’aquestes despeses l’exercici econòmic anterior. 

 

El pressupost està realitzat en diferents partides segons les necessitats de cada 

escola i tenint en compte les consideracions de la comissió econòmica del 

consell escolar, on hi ha representants de l’equip de mestres, de les famílies i 

l’administrativa de la ZER. 

 

Tots els acords del consell escolar sobre qüestions pressupostàries s’han de 

recollir en l’acta corresponent, de manera que quedi explícitament reflectit el 

contingut econòmic. A aquestes efectes, s’afegiran a l’acta tots els annexos 

que convingui sobre el pressupost, les seves successives modificacions o la 

liquidació final, degudament signats pel secretari i pel director del centre. 

 

Els serveis de manteniment, vigilància i conservació del centre que 

corresponguin a l’Ajuntament o a Infraestructures de la Generalitat quedaran 

exclosos de la gestió econòmica del centre. 
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Disposicions finals 

 

Interpretació del NOF 

Aquest NOF és d’obligat compliment per a tots els membre que constitueixen 

la Comunitat Escolar de l’Escola Els Castanyers de Viladrau i l’Escola El Gurri de 

Taradell. Entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel Consell 

Escolar de ZER. 

El Director de ZER és el màxim responsable de fer complir aquest NOF. 

Els membres del Consell Escolar, del Claustre de Professors i l’AMPA tenen 

també el deure de conèixer, complir i fer complir el NOF. 

 

Modificacions del NOF 

Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents: 

a. Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que 

efectua el Departament d’Ensenyament. 

b. Perquè canviï la normativa de rang superior. 

c. Perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que 

s’hagin de regular. 

 

El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del reglament. 

Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern i l’AMPA 

a l’equip directiu. El Claustre aportarà a l’equip directiu criteris i propostes a les 

modificacions presentades. 

 

Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no ha de considerar- se el 

NOF com un document tancat i inamovible, sinó cal que sigui un document 

fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves necessitats del Centre i de la 

ZER. 
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Annex 1 

 

 

 

                                     Carta de compromís educatiu 

 

 

Les persones sotasignades, ___________________, directora de l’escola 

_____________ (ZER Guilleries), i _______________________________________ (pare, 

mare, tutor/a) de  

l’alumne/a ______________________, reunits a _________ , en data 

________________  

conscients que l’educació dels infants i dels joves implica l’acció conjunta de 

la família i de l’escola,  

signen aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents 

compromisos:  

 

 

Per part del Centre 

 

Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament global de la 

personalitat de l’alumne o alumna. 

 

Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l'alumne o alumna en l'àmbit 

escolar. 

 

Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l'alumne o alumna. 

 

Informar la família del projecte educatiu del centre PEC i de les normes 

d'organització o funcionament del centre NOFC. 

 

Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’apliquen per avaluar 

el seu rendiment acadèmic  i  la seva evolució. Fer una valoració objectiva 

de l’avaluació (Informes), i comunicar-ho a la família i explicar-lo si s’escau. 

  

Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l'alumne o alumna i mantenir-ne 

informada la família. 

 

Comunicar a la família les inassistències no justificades de l'alumne o alumna al 

centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 

desenvolupament.  

 

Atendre en un termini raonable i, a ser possible, en els horaris previstos de 

tutoria o direcció, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la 

família.  
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Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos i, si 

escau, el contingut, al finalitzar l’etapa d’infantil i de cada cicle de 

primària.  

 

 

 

Per part de la família 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre tal com queda definit en el Projecte 

Educatiu (PEC)  i reconèixer l’autoritat del personal del centre. 

 

2. Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir 

les complicitats que són necessàries per aconseguir el desenvolupament 

global de l’alumne o alumna. 

 

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de les classes. 

 

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic d’esforçar-se en 

l’aprenentatge i en el desenvolupament de les seves capacitats i 

d'assistència regular i amb puntualitat a les activitats acadèmiques, i 

també perquè faci les tasques encomanades des de l’escola. Cal  

comunicar, a l’escola, les inassistències o retards del/de la fill /a  pel 

sistema acordat amb el centre. 

 

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps i l’espai d'estudi a casa i a preparar 

el material per a l'activitat escolar. 

 

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, 

coincidències o suggeriments en relació amb l'aplicació del projecte 

educatiu en la formació del fill o filla.  

 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants pel 

desenvolupament global de l’alumne o alumna. 

 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació 

que formuli el centre. 

 

9. Aplicar els criteris i mesures acordades amb l’escola que puguin afavorir el 

rendiment escolar del fill o filla.  

 

10. Informar el fill o filla del contingut d'aquests compromisos. 

 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d'aquests 

compromisos i, si s’escau, el contingut, al finalitzar l’etapa d’infantil i de  

cada cicle de primària.  

 

 

I, perquè així consti, signen aquesta carta de compromís educatiu. 
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             Per part del centre                                    Per part de la família 

 

 

 

 

 

________________________                                     _______________________________ 

          (directora)                                                         (pare, mare, tutor/a) 

 

 

 

_____________, ________  de _________________ de 201_  
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Annex 2 

            

AUTORITZACIÓ MÈDICA 

 

 

 

En / NA _______________________________________________   pare/mare 

amb DNI: ____________   de l’alumne/a _____________________________ 

 

 

AUTORITZA  als mestres responsables a prendre qualsevol tipus de decisió 

mèdica en cas que les circumstàncies ho requereixin amb 

l’assessorament mèdic adient; sempre i quan no es pugui localitzar el 

pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

 

Signat                                                                       

 

 

 

 

 

 

Viladrau, ___ de _________  de 201_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

Aquest Reglament va entrar en vigor a partir del dia 1 de setembre de 2015 i 

revisat el 8 de juny del 2016. 

 

 
 

Diligència per a fer constar que aquest Reglament de Normes i 

Funcionament de ZER, ha estat consensuat  en el Consell Escolar de ZER en 

data 8 de juny de 2016 estant presents tots els membres que el componen. 

 

I com a directora de ZER l’aprovo. 

 

I perquè consti on convingui ho signo amb el Vist i Plau de la directora. 

 

 

 

 

 

La secretària   Vist i Plau                              La directora 

 

 

 

 

 

Meritxell Parés López              Núria Mallén Pomés 

 

 

 

Viladrau,  8 de juny de 2016 

 
 


