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PREÀMBUL 

 

Les normes de l’escola Escola Antoni Gaudí es portaran a terme en el marc 
que dictamina la Normativa Reguladora actual i en coherència amb la línia del 
Projecte Educatiu del Centre que defineix aquesta escola com a pluralista, 
aconfessional i democràtica. 

 

Les NOFC recullen normes tècniques, funcionals, pedagògiques i 
administratives, per a portar a bon terme el procés educatiu. 

 

És un instrument regulador de la vida interna i quotidiana del Centre, que 
concreta les relacions entre els diferents sectors que formen part de la 
comunitat educativa. 

 

El/La Director/a del Centre vetllarà pel compliment d’aquestes normes, essent 
responsabilitat de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-les 
i complir-les, i fer-ne el seguiment i l’avaluació amb la finalitat de possibles 
modificacions per adaptar-les a les noves necessitats del Centre. 

 

Les actuals normes han estat contextualitzades per l’Equip Directiu amb la 
col·laboració del Claustre i aprovades pel Consell Escolar del Centre, segons 
normativa vigent. 

 

NORMATIVA REGULADORA 

 

La base reguladora per la qual s’ha elaborat aquestes NOFC és la següent:  

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC). 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels centres educatius. 

 Decret 155/2010, de 3 de novembre de la direcció dels centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent. 

 Resolució ENS/30/2012, de 12 de gener. (DOGC 6053 de 26-01-2012). 

 Ordre EDU/521/2010 – Adaptació procediment disciplinari. 
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TÍTOL PRELIMINAR 

 

La nostra Escola Antoni Gaudí (Castelldefels) és una escola de titularitat 
pública, de doble línia que ofereix ensenyaments d’educació infantil i primària, 
així com els serveis d’acollida, menjador, permanència, activitats extraescolars, 
tallers de família, estudi assistit, escola esportiva, biblioteca oberta al barri... 

 

L’aplicació de les Normes d’organització i funcionament del centre afecta tots 
els integrants de la comunitat escolar. Entenem com a membres d’aquesta: 

 

a) Alumnes matriculats en el centre. 

b) Pares i mares d’alumnes matriculats en el centre. 

c) Personal no docent: administrativa, tècnic/a d’educació infantil, conserge, 
personal de neteja i altre personal assignat per diferents departaments 
oficials. 

d) Mestres en funcions al centre, en qualsevol de les seves modalitats. 

e) Personal contractat per l’AMPA que pertanyin a diferents empreses. 

f) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu formin part de la 
comunitat escolar. 

 

 

El seu àmbit físic d’aplicació serà:  

 

a) L’edifici i instal·lacions pròpies de la comunitat escolar. 

b) Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la 
seva totalitat o un grup disgregat (curs, grup menor, cicle…) 
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TÍTOL PRIMER 

 

Dels òrgans unipersonals i collegiats de govern i coordinació, els mestres especialistes i 
les comissions. 

 

Article 1. Finalitats de l’estructura d’organització i gestió 

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del 
projecte educatiu: 

a. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del col·legi i la definició dels 
seus objectius. 

b. L'assoliment dels objectius didactico pedagògics dels ensenyaments que s'hi 
imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context 
sociocultural. 

c. La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i 
l'exercici dels drets i deures dels membres que la componen. 

d. La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels 
alumnes. 

e. La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 

Article 2. L’estructura d’organització i gestió 

Els òrgans unipersonals de govern: 

 Director/a. 
 Cap d’Estudis. 
 Secretari/secretària. 

Òrgans col·legiats de govern: 

 Consell Escolar del Centre. 
 Claustre de professors i professores. 
 Equip Directiu. 
 

Tutors i mestres especialistes 

 

Òrgans de coordinació: 

 Col·legiats: Els equips de cicle i l’equip de coordinació. 

 Unipersonals: 

- Coordinador/a de Cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle 
Superior). 

- Coordinador/a de Noves Tecnologies. 
- Coordinador/a de Llengua i Cohesió social. 
- Coordinador/a d’activitats i serveis escolars. 
- Coordinador/a de Riscos Laborals. 
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- Coordinador/a de Biblioteca. 
 

Comissions de Centre: 

 Del Claustre de professors/professores: 

- de Convivència i Pla d’Acció Tutorial 
- d’Atenció a la Diversitat, 
- d’Avaluació, 
- d’Economia (material escolar) 

 

 Del Consell Escolar: 

- Econòmica, 
- de Convivència, 

 

Altres comissions del Centre: 

- d’activitats extraescolars, 
- de menjador, 
- borsa de llibres de text. 
- Escoles adscrites a l’institut. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRE 

 

 

 

 

COMISSIONS 

DE  TREBALL: 
- NOFC 

- PL 

- PEC COMISSIONS 

- Permanent, 

- Econòmica, 

- Convivència, 

- extraescolars, 

- menjador, 

- Borsa de llibres 

CAP 

D’ESTUDIS 

COMISSIONS 
- Avaluació 

- Biblioteca 

- Noves 

Tecnologies 

- Atenció 

Diversitat 

- Festes 

 

EQUIP DE 

COORDINACIÓ 

(Cap d’estudis i 

coordinadors de cicle) 

SECRETARI/A 

COMISSIONS 
- del material 

escolar fungible 

ALTRES 

COORDINADORS: 

- Coordinador/a de 

Noves Tecnologies. 

- Coordinador/a de 

Llengua i Cohesió social. 

- Coordinador/a 

d’activitats i serveis 

escolars. 

- Coordinador/a de 

Riscos Laborals. 

- Coordinador/a de 

Biblioteca. 

COORDINADORS 

DE CICLE: 
- Infantil 

- C. Inicial 

- C. Mitjà 

- C. Superior 

Cicle 

Infantil 

Cicle 

Inicial 
Cicle 

Mitjà 
Cicle 

Superior 

MESTRES CICLE TUTORS 

DIRECTOR/A 

CONSELL 

ESCOLAR CLAUSTRE de 

Professors/professores 
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CAPÍTOL PRIMER: DELS ÒRGANS UNIPERSONALS 

SECCIÓ PRIMERA: dels òrgans unipersonals de govern 

 

Article 3 .Els òrgans unipersonals de govern 

Són òrgans unipersonals de govern el director, el cap d'estudis i el secretari.  

 

Article 4. Funcions del director 

4.1 El director és responsable de l’organització, el funcionament i 
l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el 
personal. 

4.2 El director té funcions de representació, funcions de liderat pedagògic i de 
liderat de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions 
s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del 
centre i del projecte de direcció aprovat. 

4.3 Corresponen al director  les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics 
del centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració 
educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

4.4 Corresponen al director les funcions de direcció i liderat pedagògics 
següents: 

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

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i tots els altres 
plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte 
de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i 
de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposa la Llei 
d’educació de Catalunya i el projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre establerts pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions 
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions 
successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió especial de llocs de treball 
docent (article 124.1 de la LEC) i presentar les propostes per a llocs de treball 
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docents específics i llocs de treball docents d’especial responsabilitat (article 
115 de la LEC). 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 
programació general anual. 

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte 
educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 
l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica 
docent a l’aula. 

4.5. Corresponen al director les funcions següents amb relació a la comunitat 
escolar: 

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu 
del centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, 
si s’escau, amb les associacions d’alumnes. 

4.6  Corresponen al director les funcions relatives a l’organització i la gestió del 
centre següents: 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i 
funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en 
el projecte educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 
normativa vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 
secretari o secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 
aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració 
educativa i actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 
funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a 
l’aula. 

 

4.7 Són també funcions específiques del director : 

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

b) Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del 
centre. 
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c) Realitzar les actuacions previstes en el títol segon del reglament sobre els 
drets i els deures dels alumnes en el centre. 

d) Realitzar les actuacions derivades de l’aplicació en el centre de la normativa 
sobre avaluació dels aprenentatges dels alumnes i  les modificacions i 
exempcions curriculars, si és el cas. 

e) Donar a conèixer als diferents sectors de la comunitat educativa el contingut 
de les instruccions d’inici de curs publicades anualment pel Departament 
d’Ensenyament.  

f) Aquelles altres que li sigui atribuïdes per disposicions del Departament 
d'Ensenyament. 

4.8 El director te qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les 
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

4.9 El director, en l’exercici de les seves funcions, te la consideració d’autoritat 
publica i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 
d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. 
El director en l’exercici de les seves funcions, es autoritat superior per a 
defensar l’interès superior de l’infant. 

 

Article 5. Funcions del Cap d’estudis. 

5.1 Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna 
de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 
comandament del director del col·legi. 

5.2 Són funcions específiques del cap d'estudis : 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb 
els centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals 
estigui adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars 
complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels 
grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat 
acadèmica, escoltat el claustre. 

b) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar 
del centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis 
educatius del Departament d'Ensenyament i especialment amb els equips 
d'assessorament psicopedagògic. 

c) Substituir el director en cas d'absència. 

d) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar 
per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, 
especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot 
procurant la col·laboració i participació de tos els mestres del claustre en els 
grups de treball. 

e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a 
terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els 
criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. 



 NOFC Escola Antoni Gaudí 

Juny 2016 

15 

 

Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions 
d'avaluació de fi de cicle. 

f) Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del 
material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que 
s'imparteixen en el col·legi. 

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

h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i 
reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 

i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 
disposicions del Departament d'Ensenyament. 

j) Presidir i coordinar les tasques del consell de delegats, així com requerir els 
professors-tutors sobre el funcionament de les respectives assemblees de 
classe. 

 

Article 6. Funcions del Secretari 

6.1 Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i 
administrativa del col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per 
delegació seva, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al 
col·legi, quan el director ho determini. 

6.2. Són funcions específiques del secretari: 

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

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

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

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 
necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el 
projecte de pressupost del col·legi, incloent-hi el manteniment, reposició i 
actualització de l'equipament i material que correspongui, segons el que 
disposa l'article 173.5 d'aquest reglament. 

e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les 
disposicions vigents. 

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 
diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 
registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-
los. 
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h) Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gestió 
dels inventaris específics que citen el títol III, capítol primer, secció tercera 
d'aquest reglament. 

i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i 
les disposicions vigents.  Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 
Elevar anualment un informe al consell escolar segons el que estableix l'article 
172.3 d'aquest reglament. 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, 
alienació o lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, 
d'acord amb la normativa vigent. 

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o 
atribuïdes pel Departament d'Ensenyament. 

 

Article 7. La selecció del director/a 

7.1.Condicions i requisits per exercir el càrrec de director i els càrrecs 
corresponents a la resta d'òrgans de govern dels centres docents públics:  

a) La selecció per al nomenament de director d'un centre públic s'efectua 
mitjançant concurs de mèrits entre el professorat funcionari de carrera dels 
cossos del nivell educatiu i règim al qual pertany el centre. 

b) La selecció es regeix pels principis de publicitat, mèrit i capacitat. 

c) Els requisits per participar en el concurs de mèrits són els següents: 

- Tenir una antiguitat de cinc anys com a mínim en la funció pública docent. 

- Haver impartit docència directa a l'aula com a funcionari de carrera, durant 
un període d'igual durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el 
centre al que s’opta.  

- Presentar un projecte de direcció que inclogui, entre d’altres, els objectius, 
les línies d’actuació i l’avaluació del propi projecte. 

- Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d'Educació, 
del mateix nivell i règim, amb una antiguitat d'almenys un curs acadèmic, 
en el moment de la publicació de la convocatòria. 

- Tenir coneixement del català, i de l'aranès a la Val d'Aran, acreditat amb 
el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent. En el cas de les 
persones aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió 
del nivell exigit, s'estarà al que disposa l'article 7.1 del Decret 161/2002, 
d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en 
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de 
les administracions públiques de Catalunya. Així mateix, serà d'aplicació 
el règim d'exempcions previst a l'article 8 del Decret esmentat. 

d)  Els professors designats per a l'exercici dels altres òrgans de govern han de 
ser funcionaris de carrera en servei actiu i tenir destinació definitiva al centre.                                                                                                              
El càrrec de cap d'estudis l'ha d'ocupar un professor dels cossos docents del 
nivell educatiu i règim corresponent. 
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7.2. El Departament d'Educació convoca periòdicament el concurs de mèrits 
per a la designació dels directors dels centres docents en què hagi de quedar 
vacant aquest càrrec. En el procés de selecció del director es valoren els mèrits 
de competència professional i capacitat de liderat; així mateix es valora el 
projecte de direcció que ha de presentar cada candidat. Cadascun d’aquests 
aspectes requereix una puntuació mínima d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament. 

7.3. La selecció entre els aspirants a director la realitza la comissió de selecció 
que es constitueix amb aquesta finalitat. La comissió esta formada per:  

a) Cinc representants de l’administració:  

- un inspector/a d’educació que presideix la comissió, designat per la 
direcció dels serveis territorials;  

- tres representants de l’Administració educativa designats per la direcció 
dels Serveis Territorials;  

- un representant de l’Administració local designat l’Ajuntament de 
Castelldefels. 

b) Tres representants del claustre de professors elegits en votació secreta pel 
propi claustre. 

c) Un representant  del consell escolar, elegit per i entre els seus membres, 
que no sigui professor/a.                                                                                

Actua com a secretari de la comissió un director que forma part de la comissió 
com a representant de l'administració educativa. En cap cas els aspirants 
poden formar part de la comissió. 

Els membres de les comissions són nomenats pel director o la directora dels 
Serveis Territorials del Baix Llobregat. 

7.4. Si el director es presenta al concurs de mèrits, no podrà formar part de la 
comissió de selecció ni dur a terme les funcions que en el procés de selecció 
estan assignades al director del centre. Aquestes funcions seran exercides pel 
cap d'estudis, en el cas que no sigui candidat, o pel secretari del centre, si no 
tenen motiu d'abstenció. 

7.5. Durant el termini fixat a la convocatòria, els aspirants a director presenten 
la seva sol·licitud per escrit, adreçada al director o a la directora de l’Àrea 
territorial que correspongui i hi adjunten la documentació acreditativa dels 
mèrits al·legats, inclòs el projecte específic que recull la seva proposta directiva 
en relació amb el projecte educatiu del centre a la direcció del qual opta. A 
l'efecte de l'elaboració del projecte específic de direcció, els aspirants a director 
podran consultar la documentació pertinent.  

7.6 La unitat competent de l’Àrea territorial per raó de matèria comprova per a 
cada candidat el compliment dels requisits esmentats i tramet al òrgan directiu 
corresponent de l’Àrea territorial la proposta d'admissió i de desestimació de 
sol·licituds. La sol·licitud només es pot desestimar per incompliment dels 
requisits.                                                                            

7.7 Òrgan directiu de l’Àrea territorial resol sobre l'admissió i la desestimació de 
les sol·licituds presentades. El director del centre, en conèixer aquesta 
resolució, la fa pública al tauler d'anuncis. 
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7.8. El director del centre docent convoca el claustre de professors i el consell 
escolar per notificar-los les sol·licituds admeses i procedir a l'elecció dels seus 
representants en la comissió de selecció. El director del centre tramet a l’Àrea 
territorial còpia de l'acta de la sessió de cadascun dels òrgans de participació 
esmentats. Òrgan directiu de l’Àrea territorial nomena els membres de la 
comissió. 

7.9. La comissió es constitueix dins el termini fixat a la convocatòria. Òrgan 
directiu de l’Àrea territorial lliura a la presidència de cada comissió la 
documentació corresponent a cadascuna de les sol·licituds admeses. 

7.10. En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats 
al centre i a continuació la resta de candidats. En absència de candidats, o si 
no se n’ha seleccionat cap, el Departament  d’Educació nomena, amb caràcter 
extraordinari i amb criteris de competència professional i capacitat de liderat, un 
funcionari o funcionària docent que, en el termini que sigui determinat per 
reglament, ha de presentar el seu projecte de direcció. 

7.11. La selecció dels aspirants es realitza en dues fases.  

7.12 En la primera fase, la comissió de selecció considera els mèrits relacionats 
amb l'experiència professional dels aspirants, en l'àmbit de la gestió i de la 
docència, que hagi estat valorada positivament, i en l'àmbit de la participació 
com a representant del claustre al consell escolar. Es valora especialment 
l'experiència prèvia en l'exercici de la direcció.  

7.13 La valoració dels mèrits que hagin estat acreditats pels aspirants es fa 
d'acord amb el barem corresponent. L’Àrea territorial lliura a la comissió de 
selecció la documentació que acredita els mèrits corresponents a aquesta 
primera fase del concurs, amb una proposta de baremació a ratificar o 
modificar per la comissió. Els aspirants que obtinguin o que superin la 
puntuació mínima requerida passaran a la fase següent. 

7.14  En la segona fase es considera el projecte específic que recull la proposta 
directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre. Els 
aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant la comissió de selecció. 
S'ha d'obtenir, en aquesta fase, almenys una puntuació mínima per ser 
seleccionat. 

7.15. La comissió seleccionarà l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més 
alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre aquells que 
hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents. 

7.16. El secretari de la comissió estén l'acta acreditativa de les puntuacions 
obtingudes per cada aspirant en tots els conceptes, i hi fa constar la persona 
seleccionada. L'acta és signada per tots els membres de la comissió. 

7.17. El president de la comissió fa pública l'acta al tauler d'anuncis del centre i 
la tramet a òrgan directiu de l’Àrea territorials. 

7.18. Contra les decisions contingudes a l'acta acreditativa de les puntuacions 
obtingudes les persones interessades poden presentar reclamació en el termini 
de cinc dies davant la comissió de selecció. Contra la decisió de la comissió les 
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el òrgan 
directiu de l’àrea territorial. 
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7.19. Els aspirants seleccionats realitzen el programa de formació inicial, 
organitzat pel Departament d'Educació, llevat que n’estiguin exempts. 

7.20 El director podrà renovar el seu mandat si obté avaluació positiva en 
l’exercici de la seva funció. 

 

Article 8. Nomenament i cessament del director/a 

8.1  Òrgan directiu de l’àrea territorial nomena director del centre l'aspirant 
seleccionat que obté avaluació positiva en el programa de formació inicial o que 
n’està exempt per un període ordinari de quatre anys 

8.2 L'aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no supera el 
programa de formació inicial no és nomenat director. 

8.3  El director cessa en les seves funcions en completar el període pel qual ha 
estat nomenat, si no opta per continuar en l'exercici del càrrec d'acord amb 
l’avaluació positiva de la seva funció. 

8.4  El director pot presentar la renúncia motivada abans de finalitzar el període 
pel qual fou nomenat. Perquè la renúncia sigui efectiva, ha de ser acceptada 
per òrgan directiu de l’Àrea territorial corresponent del Departament d'Educació.                                                                              

8.5  En cas d'instrucció d'expedient disciplinari al director, el Departament 
d'Educació pot acordar la suspensió cautelar de les seves funcions en els 
termes previstos en la normativa vigent en matèria de règim disciplinari. En 
aquest supòsit, el director o la directora dels serveis territorials encarrega les 
funcions de director al cap d'estudis, mentre es mantingui la suspensió cautelar. 

8.6  Per incompliment greu o molt greu de les funcions inherents al càrrec de 
director, el Departament d'Educació pot disposar la revocació motivada del 
nomenament del director 

 

Article 9. Designació dels altres òrgans unipersonals de govern. 

Una vegada elegit, el director procedeix a la designació del cap d'estudis, el 
secretari i els altres òrgans unipersonals de govern citats a l’article 3, i en dóna 
coneixement al consell escolar del centre. La proposta de nomenament es 
tramet a l’Àrea territorial del Departament d’Educació juntament amb la del 
director. 

 

Article 10. Nomenament i cessament dels altres òrgans unipersonals de 
govern 

10.1 Òrgan directiu de l’Àrea corresponent del Departament d’Educació 
nomena el cap d'estudis, el secretari i els altres òrgans unipersonals de govern 
citats a l’article3 designats. 

10.2 El cap d'estudis, el secretari i els altres òrgans unipersonals de govern 
cessen en les seves funcions al termini del seu mandat, la durada del qual és 
de quatre anys, o quan cessa els director que els va designar. 

10.3. El delegat territorial del Departament d’Educació pot disposar el 
cessament en els seus càrrecs del cap d'estudis, del secretari i altres òrgans 
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unipersonals de govern, a proposta raonada del director mitjançant escrit 
raonat, prèvia audiència de l'interessat i comunicació al consell escolar del 
centre. 

10.4. En ocasió de la instrucció d'un expedient disciplinari al cap d'estudis, 
secretari o altres òrgan unipersonal de govern, el Departament d’Educació pot 
acordar la suspensió cautelar de les seves funcions en els termes previstos a la 
normativa vigent en matèria de règim disciplinari.  En el procés d'instrucció de 
l'expedient es demana informe raonat al director del centre. 

10.5. El Departament d’Educació destituirà el cap d'estudis, el secretari i altres 
òrgans unipersonals de govern abans de finalitzar el termini del seu mandat, 
quan s'acreditin un  incompliment greu de les seves funcions, amb la prèvia 
notificació al consell escolar del centre i amb audiència de l'interessat. 

10.6. El cap d'estudis, el secretari i altres òrgans unipersonals de govern poden 
presentar renúncia motivada al càrrec abans de finalitzar el període per al qual 
havien estat nomenats. Perquè la renúncia sigui efectiva ha d'ésser acceptada 
per òrgan directiu de l’Àrea territorial corresponent. 

10.7. Si durant el període de mandat del director resta vacant el càrrec de cap 
d'estudis, de secretari o altres òrgan unipersonal de govern, el director convoca 
una sessió de consell escolar del centre i comunica la corresponent proposta 
de substitució, la qual tramet a l’Àrea territorial corresponent del Departament 
d’Educació per al seu nomenament. 

 

SECCIÓ SEGONA: dels òrgans unipersonals de coordinació. 

Article11. Els òrgans unipersonals de coordinació 

Són òrgans unipersonals de coordinació els coordinadors de cicle, el 
coordinador d'informàtica, el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió 
social, el coordinador d'activitats i serveis, i el coordinador de prevenció de 
riscos laborals. 

 

Article 12. Nomenament, cessament i destitució dels òrgans unipersonals 
de coordinació 

12.1. Per exercir la prefectura dels òrgans de coordinació es nomena 
professorat funcionari de carrera, en servei actiu i amb destinació al centre. Si 
cap d'aquests o aquestes no hi opta i se'n té constància expressa, podrà ser 
nomenat qualsevol altre professor/a que imparteixi ensenyaments en el centre 
durant el curs escolar referit. 

12.2. El director o directora del centre nomena els òrgans unipersonals de 
coordinació. 

12.3. El nomenament per exercir les funcions corresponents als òrgans de 
coordinació es farà des del dia 1 de setembre fins al 31 d'agost següent.  

12.4  El director o directora del centre pot acceptar la renúncia motivada o 
disposar el cessament o la destitució motivats dels i de les qui exerceixen la 
prefectura dels òrgans unipersonals de coordinació abans de la fi del període 
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pel qual han estat nomenats o nomenades, amb audiència prèvia al professorat 
interessat. 

12.5  El director informa el claustre de professors, el consell escolar del centre i 
òrgan directiu de l’Àrea territorial del nomenament, cessament i destitució dels 
òrgans de coordinació. 

 

Article 13. Funcions dels òrgans unipersonals de coordinació 

13.1. Són funcions dels coordinadors de cicle : 

a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la 
dependència del cap d'estudis. 

b) Fer propostes a l'equip directiu  per a l'elaboració del pla d'avaluació interna. 

c) Col·laborar amb l'equip directiu en l'aplicació del pla d'avaluació interna del 
centre. 

d) Elaborar la proposta de calendari de reunions del cicle. 

e) Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació juntament amb el 
cap d'estudis i  la resta de coordinadors. 

f) Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels 
temes tractats, donar-lo a conèixer al cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 

g) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu 
cicle. 

h) Mantenir actualitzat l'inventari del material del cicle, fer-se càrrec de les 
comandes i de la seva actualització i conservació en col·laboració amb l'equip 
de mestres. 

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

j) Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment 
de les disposicions del reglament de règim interior en el seu cicle.  

 

13.2. Són funcions del coordinador NT en relació a les tecnologies per a 
l'aprenentatge i el coneixement: 

a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el 
professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en 
TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

b) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels 
recursos TIC del centre. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 
d’assistència tècnica. 

d) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i 
serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economico 
administrativa del Departament d’Educació. 
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e) Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els 
recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació. 

 

13.3. Són funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió 
social: 

a) 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. 

b) Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 
d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’acollida i integració, 
programació general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que 
fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 
l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 
intercultural i la convivència en el centre. 

c) 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-ne la igualtat 
d’oportunitats. 

d) 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. 

e) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla 
educatiu d’entorn. 

f) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, 
per delegació de la direcció del centre. 

 

13.4. Són funcions del coordinador d'activitats i serveis : 

a) Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre. 

b) Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 

c) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. 

d) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 
complementàries i a les activitats extraescolars. 

e) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

f) Coordinar l'organització dels viatges d'estudi, els intercanvis escolars i 
qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes. 

g) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre 
les activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars. 

h) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats 
realitzades, que s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre. 
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13.5. Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals: 

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

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

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

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

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

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

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

h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

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

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

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

 

SECCIÓ TERCERA: dels mestres tutors. 

Article14.  Funcions del mestre tutor 

14.1 La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots 
els mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor 
quan correspongui. 

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

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

b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les 
activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés 
d'ensenyament del seu grup d'alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions 
d'avaluació. 
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d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per 
l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 
comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

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

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 
participació en les activitats del col·legi. 

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 
activitats del col·legi. 

h) Participar en l'avaluació interna del centre. 

i) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament 
d’Educació. 

14.3 L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel cap d'estudis, el qual 
programa el pla d'acció tutorial d'acord amb el projecte educatiu. 

 

Article15. Funcions del tutor de l’aula d’acollida 

15.1 El tutor de l’aula d’acollida ha de tenir, preferentment, destinació definitiva 
al centre. Excepcionalment, la designació pot recaure en un mestre amb 
destinació provisional o interí. 
15.2 La jornada lectiva del tutor de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment 
a la docència amb alumnat nouvingut. 

15.3 El tutor de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

a) Coordinar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració dels plans 
individualitzats i, si escau, de les adaptacions curriculars, d’acord a les 
necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés 
d’ensenyament i aprenentatge. 

b) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 
seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies mes adequades, i avaluar 
processos i resultats. 

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de 
la llengua. 

d) Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés de l’alumnat nouvingut al 
currículum ordinari. 

e) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 
referència. 

f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de la educació intercultural en el 
procés educatiu de l’alumnat nouvingut. 

g) Coordinar-se amb el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social 
del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP,...). 

h) Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació,..., 
per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la 
coherència educativa. 
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Article16. Nomenament i cessament dels tutors 

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

16.2. El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 

16.3. El director del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del mestre 
tutor a sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada 
escoltat el claustre de professors i amb audiència de l'interessat, abans que 
finalitzi el termini per al qual havia estat  nomenat. 

16.4. Del nomenament i cessament , segons correspongui, dels mestres tutors, 
el director n'informa el consell escolar del centre. 

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

16.6. Per a l’adscripció mestres/curs es tindran en compte, sempre que la 
direcció ho consideri adient, els acords consensuats en avaluació interna i que 
estan recollits a l’informe corresponent. 
 

 

SECCIÓ QUARTA: dels mestres especialistes. 

Article 17. Els mestres especialistes 

Són mestres especialistes: el d'educació especial, el de música, el d'educació 
física, i el de llengua estrangera. 
 

Article 18. Funcions dels especialistes d'educació especial 

18.1 Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva 
intervenció en els àmbits següents : 
a) Els mestres especialistes en educació especial han de prioritzar, d’acord 
amb l’equip directiu i la comissió d’atenció a la diversitat, l’atenció a l’alumnat 
discapacitat i a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, donant 
suport al professorat en la planificació i desenvolupament de les activitats del 
grup classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula 
ordinària. 

b) Identificar, amb la col·laboració de l'EAP, de les necessitats educatives 
d’aquest alumnat i col·laborar en la concreció del corresponent pla 
d’intervenció. 

c) Col·laborar amb els mestres tutors en la concreció d’adaptacions del 
currículum i en la preparació i adaptació d’activitats i materials didàctics que 
facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats 
del grup classe ordinari. 

d) Donar suport en la participació de l’alumnat amb discapacitat en les  
activitats del grup classe ordinari. 

e) Desenvolupar activitats i programes específics que aquest alumnat 
requereixi. 
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f) Col·laborar en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 

g) Col·laborar amb els mestres tutors en la formulació de propostes d’adaptació 
del currículum i plans individualitzats, quan l'alumnat ho requereixi. 

 
18.2. L’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació 
especial es pot dur a terme: 
a) Dins l’aula ordinària, conjuntament amb el mestres tutor, per tal d’oferir a 
aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més 
normalitzats possible, 

b) En grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària. 

c) Sempre que es pugui i es consideri adequat, es prioritzarà que l’atenció 
educativa específica es faci a l’aula ordinària. 

 
18.3. L’atenció als alumnes que presentin dificultats de parla o de llenguatge 
relacionades amb retards del desenvolupament o amb dificultats cognitives 
s’atribuirà, si es el cas,  prioritàriament al que hagi rebut formació específica en 
aquest camp.  

18.4. Per a la presa de decisions sobre les actuacions que calgui dur a terme 
amb cada alumne podrà tenir l’assessorament dels professionals dels serveis 
educatius i, si escau, del CREDA. 

 

Article 19. Les funcions de l'especialista de música 

19.1 L'especialista de música exercirà les funcions següents, en l'ordre de 
prioritats que s'indiquen: 
a. Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells 
cicles en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent. 

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

c. Impartir classes al parvulari, si el seu horari li ho permet. En aquest cas, si es 
considera convenient, l'activitat es desenvoluparà en presència i amb la 
col·laboració del tutor del grup. 

19.2 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu 
caràcter d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva 
condició de mestre.   

 

Article 20. Les funcions de l'especialista d'educació física 

20.1 L'especialista d'educació física exercirà les funcions següents, en l'ordre 
de prioritats que s'indiquen: 

a) Coordinar les activitats curriculars de l'educació física del centre. 

b) Impartir les classes a l'educació primària. 

c) D'acord amb els criteris establerts pel centre, els mestres especialistes 
poden intervenir al segon cicle d'educació infantil. 
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En qualsevol cas, s'han d'atendre les dedicacions horàries establertes per a 
aquesta etapa, de manera que, si l'especialista no pot impartir amb intervenció 
directa totes les hores destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar 
convenientment el mestre no especialista que s'encarregui de les hores 
restants. 

20.2 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu 
caràcter d'especialista,  es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva 
condició de mestre. 

 

Article 21. Les funcions de l'especialista de llengua estrangera 

21.1 L'especialista de llengua estrangera exercirà les funcions següents, en 
l'ordre de prioritats que s'indiquen: 

a) Els especialistes en llengua estrangera, atendran prioritàriament la docència 
de la primera llengua estrangera en l’educació primària. 

b) L’organització de l’horari dels especialistes s’ha de preveure en funció de les 
solucions organitzatives i d’agrupació dels alumnes que hagi previst el centre 
per aconseguir una millor qualitat en l’ensenyament de llengua, especialment el 
desenvolupament de la llengua oral. 

c) Es procurarà destinar als cursos inicials aquell  especialista que tingui millor 
domini de la llengua oral. 

d) L’activitat dels especialistes en llengua estrangera podrà complementar-se 
amb mestres amb titulació adient per impartir la llengua estrangera. 

e) D'acord amb els criteris establerts pel centre, els mestres especialistes 
poden intervenir al segon cicle d'educació infantil. 

f) e. Un cop coberta la docència de la llengua estrangera, atendran les tasques 
de suport als projectes internacionals en què participi el centre, o bé, si és 
oferta pel centre, la docència d’una segona llengua estrangera. 

21.2. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu 
caràcter d’especialista, sobretot les corresponents al desplegament del projecte 
lingüístic del centre, es dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició 
de mestres. 

 

Article 22. Nomenament i cessament dels mestres especialistes 

El nomenament i cessament dels mestres especialistes en el centre correspon 
al  Departament d’Educació, d'acord amb la configuració de la plantilla del 
centre i  en funció de les línies i unitats d'escolarització. 
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CAPÍTOL SEGON: DELS ÒRGANS COL.LEGIATS 

SECCIÓ PRIMERA: dels òrgans col·legiats de govern 

Article 23. Òrgans col·legiats de govern 

Són òrgans col·legiats de govern el consell escolar del centre, el claustre de 
professors i l’equip directiu. 
 

Article 24. Consell Escolar del Centre 

24.1 El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat 
escolar en el govern del col·legi i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació 
general de les activitats. 

24.2 Són funcions del consell escolar les que estableix l’article 127 de la 
LOMCE: 

a) Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El 
consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per 
valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una 
majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

b) Participar en l'aprovació de la programació general anual del centre, de les 
normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar 
ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les 
propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

c) Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com 
de la resta de documents de gestió del centre. 

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

e) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

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

g) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 
alumnes. 

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

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

j) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

k) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

Article 25. Composició del consell escolar 

25.1. El consell escolar de l’escola Antoni Gaudí és compost per : 

a) El/La director/a, que n'és el/la president/a. 

b) El/La cap d'estudis.  
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c) Un/a regidor/a o un/a representant de l'ajuntament del terme municipal en 
el qual radica el col·legi. 

d) Sis mestres elegits pel claustre de professors.  

e) Cinc pares/mares d'alumnes elegits entre ells/elles.  

f) Un pare/mare designat/designada per l'associació de pares/mares 
d'alumnes més representativa, d'acord amb el seu nombre 
d'associats/associades, que formarà part del sector de pares i mares. 

g) Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre. 

h) El/La secretari/secretària del col·legi, no és membre/a del consell escolar 
però hi assistirà amb veu i sense vot i exercirà la secretaria del consell. 

 

25.2. El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a 
un terç del total de components del consell. El nombre de representants electes 
dels pares/mares/tutors d'alumnes, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del 
total de components del consell.  

25.3 El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada 
sector tot respectant els criteris esmentats en l'apartat anterior d'aquest article. 
D'aquesta configuració del consell escolar, el/la president/a d'aquest en dóna 
compte a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament. No es pot 
modificar la configuració del consell escolar del centre durant els tres cursos 
acadèmics següents a aquells en que 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. 

25.4. Quan a l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la 
normal activitat del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat 
immediata d'algun membre de la comunitat educativa que no és membre del 
consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el 
respectiu tema o qüestió. 

 

Article 26. Procediment d'elecció dels membres del consell escolar 

26.1 Les eleccions per a la constitució inicial o renovació parcial dels membres 
del consell escolar són convocades pel director del centre amb quinze dies 
d'antelació, preferentment en dies diferents per cadascun dels sectors de la 
comunitat educativa, dins les dates previstes que a aquest respecte fixi amb 
caràcter general el Departament d'Ensenyament. Dins els quinze dies 
esmentats, els candidats poden donar a conèixer les seves propostes utilitzant 
mitjans que no interfereixin la marxa ordinària del centre. 

26.2 En relació amb els candidats dels diferents sectors : 

a) Són candidats els professors del centre, els pares o tutors dels alumnes i el 
personal d'administració i serveis que presenten la seva candidatura al 
president de la mesa electoral corresponent, amb cinc dies d'antelació al dia de 
l'elecció. 
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b) Aquells qui en un mateix centre, formen part de més d'un sector de la 
comunitat escolar només poden presentar-se com a candidats per a un dels 
sectors. 

c) Si el nombre de candidats a membres del consell escolar d'un determinat 
sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector 
passen a ser elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un 
professor o un membre del personal d'administració i serveis, ha d'assumir el 
nomenament. Si és un pare d'alumne i no vol assumir-lo, es farà una segona 
votació, i si el nou elegit tampoc no vol assumir-lo, el lloc quedarà vacant fins a 
la següent convocatòria. 

d) Poden ser candidats els pares i les mares o els tutors d’alumnes del centre 
que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquest i que figuri en el 
corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se 
acompanyades de l’aval d’una associació de pares d’alumnes o d’una relació 
de pares que avalin el candidat. 

e) Les associacions de pares d’alumnes o els grups de pares que avalin un 
candidat poden designar-ne un, entre ells, que actuï a la mesa electoral com a 
supervisor. 

26.3. En relació amb  les meses electorals : 

a) Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral 
presidida pel director, encarregada d'aprovar el cens electoral , publicar amb 
tres dies d'antelació a la votació la relació de candidats, organitzar la votació,  
fer l'escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com 
resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin presentar-se. 

b) En tot cas, el cens electoral serà publicat al tauler d'anuncis del centre, amb 
set dies d'antelació a la data de la votació. 

26.4 En relació amb la constitució de la mesa electoral del claustre de 
professors : 

a) Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà 
formada pel director, pel professor amb més antiguitat en el centre i pel 
professor amb menys antiguitat, que actua de secretari. Quan coincideixin 
mestres de la mateixa antiguitat, en forma part el de major o menor edat, 
respectivament. 

b) b. L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada pel 
director amb   aquest únic punt a l'ordre del dia. 

c) Cada professor pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre 
màxim igual al que per a aquest col·lectiu s'estableix a l'article 29 d'aquest 
reglament.  

26.5 En relació amb la constitució de la mesa electoral dels representants dels 
pares : 

a) Per a l'elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà 
formada pel director, i per dos pares designats per sorteig. 
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b) L'elecció s'efectua prèvia convocatòria del director que haurà de tenir en 
compte les característiques del centre  i la possibilitat horària dels electors per 
tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot dels pares. 

c) Cada pare pot votar , com a representants d'aquest sector , un nombre 
màxim igual al que per a aquest col·lectiu s'estableix a l'article 29 d'aquest 
Reglament.  

26.6. En relació amb la constitució de la mesa electoral del personal 
d'administració i serveis :  

a) Per a l'elecció del representant del personal d'administració i serveis , la 
mesa electoral està formada pel director, el secretari i el membre amb més 
antiguitat en el centre del personal d'administració i serveis. Quan coincideixi 
personal de la mateixa antiguitat , en forma part el de menor edat. 

b) El director, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de la 
votació, garantint que pot participar-hi tot el personal afectat. 

26.7. Les votacions són personals, directes i secretes. No s'hi admet la 
delegació de vot , ni el vot per correu. En el cas dels pares d'alumnes pot votar 
el pare o la mare o tutor respectiu, llevat que la pàtria potestat de l'alumne 
estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, i en aquest cas només 
aquest tindrà dret a vot. 

26.8. La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix 
per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres del sector 
del professorat i la meitat dels membres del sectors dels pares, sens perjudici 
que es cobreixin immediatament les vacants que es produeixin. En aquest 
darrer supòsit, la condició de membre electe s'estendrà fins a  la data de 
finalització prevista pel mandat del membre substituït. El consell escolar del 
centre regula el procediment de substitució. 

El consell escolar decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els 
membres de cada sector afectats per la renovació parcial o bé decideix 
directament , també per majoria absoluta, quins són els membres de cada 
sector afectats per la renovació parcial. 

26.9. Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el 
consell escolar del centre en el termini de quinze dies a partir de l'última elecció 
i es procedeix a la formació de la comissió econòmica. El secretari del consell 
aixecarà acta de la constitució i l'enviarà l'endemà a la delegació territorial del 
Departament d'Ensenyament, degudament visada pel director. 

26.10. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta ha de ser 
ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou 
membre ha d'ésser nomenat per al temps que resta de mandat al qui ha causat 
la vacant.  

Si no hi ha un/a següent candidat/a, amb la finalitat de mantenir la 
representació de cada sector: 

- l’AMPA proposarà un representant per cobrir la baixa del sector dels 
pares/mares. 
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- El Claustre proposarà un representant per cobrir la baixa del sector 
mestres. 

- Sector serveis (PAS): elegiran, entre ells/elles, el/la representant 
substitut/a. 

En cas de baixa temporal d’un membre del CE, no es pot substituir per una 
altra persona.  

 

Article 27. Funcionament del consell escolar 

27.1 Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 127 de la 
LOMCE. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al 
compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció al qual, 
en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans 
de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei 
d’educació. 

27.2 El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al 
trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un 
terç dels seus membres. A més, preceptivament, és fa una reunió a l'inici i una 
al final del curs. 

27.3 Les decisions en el si del consell escolar es prenen normalment per 
consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per 
majoria dels membres presents, llevat dels casos en què la normativa 
determina una altra majoria qualificada. 

27.4 La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del 
consell amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, juntament amb la 
documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació. El 
consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa 
de convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. 

27.5. La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que 
pugui sol·licitar el sector de mares i pares, d’acord amb les funcions 
normativament atribuïdes. 

27.6 Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat 
que en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus 
membres. 

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

27.8 De cada sessió de treball, el secretari n'aixecarà acta, la qual ha de 
contenir la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de 
lloc i de temps en què s'han tingut, els punts principals de les deliberacions, la 
forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords presos, i , a 
petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. 

L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist i plau del president i s'ha 
d'aprovar en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les 
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certificacions pertinents dels acords adoptats per l'òrgan. A més el centre haurà 
de tenir a disposició del sector de mares i pares membres del Consell Escolar 
les actes de les sessions del consell 

En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord 
adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot 
favorable. 

Els membres del consell que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular 
un vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que 
s'incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta el seu vot contrari a un 
acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui 
derivar-se'n. 

Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva 
intervenció o proposta , sempre que aporti, en l'acte o en el termini que 
assenyali el president, el text que es correspongui fidelment amb la seva 
intervenció, fer-ho constar a l'acta o afegint-hi la còpia. 

27.9 Els acords del consell escolar que, a criteri dels seus membres, siguin 
considerats d’interès general, es difondran a tota la comunitat educativa, a 
través de la pàgina web del centre.  

 

Article 28. El claustre de professors 

28.1 El claustre és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i la 
planificació educatives de l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres i 
els tècnics d’educació infantil  que hi presten serveis i és presidit pel director. 

Els professors que, designats pel Departament d'Ensenyament a proposta dels 
ordinaris diocesans de l'Església Catòlica, o designats per les esglésies o 
comunitats pertanyent a la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques 
d'Espanya, la federació de Comunitats Israelites d'Espanya o la Comissió 
Islàmica d'Espanya, que imparteixin ensenyament de les seves respectives 
religions al col·legi formaran part del claustre de professors del centre. 

Com a membres del claustre de professors, aquests seran electors i elegibles a 
les eleccions a representants dels professors al consell escolar del centre. Com 
a membres del consell escolar del centre poden ser membres de les 
comissions constituïdes en el si d'aquest. 

Els tècnics d’educació infantil poden participar a les reunions del claustre amb 
veu i sense vot i ser electors i elegibles del sector del personal d’administració i 
serveis en el consell escolar del centre. 

28.2 Són funcions dels claustre de professors : 

a) Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre. 

b) Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu 
sobre l'organització i la programació general del centre i per al 
desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les 
extraescolars. 
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c) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius 
dels projectes i de la programació general anual. Donar suport a l’equip directiu 
en el compliment de la programació general de centre. 

d) Elegir els seus representants al consell escolar del centre i participar en la 
selecció del director. 

e) Elegir els seus representants en la comissió de selecció del director. 

f) Informar favorablement sobre la proposta de creació d'altres òrgans de 
coordinació, abans que el director la presenti al consell escolar del centre. 

g) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels 
alumnes. 

h) Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 

i) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació 
pedagògiques i en la formació del professorat del col·legi. 

j) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en 
general. 

k) Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració del 
reglament de règim intern. Informar les normes d’organització i funcionament 
del centre. 

l) Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 
d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de 
l'equipament didàctic en general. 

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

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

o) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i 
vetllar per tal que aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

p) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 

q) Aprovar, si escau , el pla estratègic del centre. 

r) Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 

s) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 
d'Ensenyament. 

 

Article 29. Funcionament del claustre 

29.1 El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb 
caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, 
almenys, dels seus membres. És preceptiu que el claustre es reuneixi al 
començament i al final de cada curs escolar. L'assistència a la reunió del 
claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
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29.2 La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa 
pel director als membres del claustre amb una antelació mínima de quaranta-
vuit hores, llevat del cas d'urgència apreciada pel director, la qual es farà 
constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi 
de ser objecte de debat, i en el seu cas d'aprovació, llevat que hi hagi motius 
justificats que ho impedeixin . En aquest cas, es faran constar en l'acta els 
motius que han impedit la disposició d'aquests documents als membres del 
claustre. 

29.3 Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat 
que en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus 
membres. 

29.4 El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual ha 
de contenir la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies 
de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts principals de les deliberacions, 
la forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords presos, i , a 
petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. Una vegada 
aprovada,  l'acta passa a formar part de la documentació general del centre. 

L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist i plau del president i s'ha 
d'aprovar en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les 
certificacions pertinents dels acords adoptats per l'òrgan.  

En l'acta figurarà , a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord 
adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot 
favorable. 

Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular 
vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'incorporarà al 
text aprovat. Si fan constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat 
queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se'n.. 

Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integral de la seva 
intervenció o proposta , sempre que aporti, en l'acte o en el termini que 
assenyali el president, el text que correspon fidelment a la seva intervenció, 
fent-ho constar a l'acta o afegint-hi la còpia. 

 

Article 30. L'equip directiu 

30.1. L'equip directiu del col·legi es òrgan executiu de govern que treballa de 
manera coordinada en el desenvolupament de les seves funcions.  

30.2. L’equip directiu és format pel director, el cap d'estudis i el secretari.  

30.3. Són funcions de l'equip directiu : 

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

b) Elaborar la programació general , el projecte educatiu, el reglament de règim 
interior , la memòria anual, el pla d’acollida dels alumnes nouvinguts i el pla de 
funcionament del menjador del col·legi. 

c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors 
en la tasca col·lectiva del centre  
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d) Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre. 

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

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

g) Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre,  la memòria de progrés (dos 
anys després de l’aplicació del pla) i la memòria avaluativa (quan finalitzi el 
pla). 

h) Realitzar , si escau, l’informe per a la delegació territorial del professorat que 
participa en el desplegament del pla estratègic del centre que ocupa llocs 
singulars. 

i) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre 

 

Article 31. Funcionament de l'equip directiu 

31.1. L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L'horari i el temps de 
reunió es fixaran en el pla anual de cada curs. 

31.2. La forma  habitual de treball de l'equip directiu serà en equip  i les 
decisions sobre temes relacionats amb l'organització i el funcionament del 
centre es prendrà normalment de forma consensuada. 

31.3. L'equip directiu  impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com 
a model del treball en equip que pretén que es desenvolupi també en els treball 
de tots els equips del centre. 

 

SECCIÓ SEGONA: Dels òrgans col·legiats de coordinació. 

Article 32. Òrgans col·legiats de coordinació 

Són òrgans col·legiats de coordinació, a la nostra escola, els equips de cicle i 
l’equip de coordinació pedagògica. 
  

Article 33. Els equips de cicle 

33.1. Estan formats  per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes 
d’un  mateix cicle. 

33.2. Són funcions dels equips de cicle : 

a) Coordinar l'organització  i el desenvolupament dels ensenyaments propis del 
cicle en el col·legi, com a criteri prioritari. Elaborar les programacions de cicle. 

b) Proposar al director el nomenament del coordinador del cicle, d'acord amb 
les característiques esmentades en l'article 13.  

c) Formular propostes relatives als projectes educatiu i al desenvolupament 
curricular del centre i a la seva programació general. 
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d) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts  en 
comissions d'avaluació presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i promoció 
dels alumnes que finalitzen un cicle. 

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

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

g) Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes del  segon 
nivell de concreció i les unitats didàctiques de les àrees i els eixos transversals. 

h) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, 
d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 

i) Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents 
grups d'alumnes , especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la 
diversitat de necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb 
necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge. 

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

k) Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs 
d'informació a les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular 
i revisar-ne els resultats. 

l) Interpretar i matisar el reglament de regim interior, adaptant-lo als grups 
d'alumnes. 

m) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc. 

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

o) Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip 
i també amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres. 

p) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 
vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de 
centre.   

q) Col·laborar amb el cap d'estudis en l'elaboració els horaris de les activitats 
dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i 
d'acord amb criteris pedagògics. 

r) Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies  dels alumnes, 
especialment amb aquelles que són noves al centre o els fills de les quals 
finalitzen l’escolaritat. 

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

33.3. Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle 
sota la supervisió del cap d'estudis. 
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Article 34. Funcionament dels equips de cicle 

34.1 Els equips de cicle es reuneixen com a mínim dues vegades al mes i 
sempre que els convoca el coordinador o ho sol·licita almenys un terç dels seus 
membres. A més, preceptivament,  fan una reunió a l'inici de curs i una al final. 

34.2 La convocatòria de les reunions correspon el coordinador,  el qual la  
trametrà a cada un dels membres del cicle amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores. 

34.3 De cada sessió el coordinador en deixarà un resum escrit a la llibreta del 
cicle, fent-hi constar la indicació de persones que hi han intervingut, les 
circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del 
dia  i el contingut dels acords presos. El resum serà signat pel coordinador i 
s'ha de donar a conèixer i aprovar en la següent reunió. Una vegada conegut i 
aprovat per l'equip de cicle el contingut del resum, el coordinador el donarà a 
conèixer al cap d'estudis i  passarà a formar part de la documentació general 
del centre. 

34.4  A l’ inici de cada curs escolar, s’establirà dia i hora de reunió de cicle i 
s’adscriuran els docents al cicle corresponent. 

 

Article 35. L'equip de coordinació pedagògica 

35.1 És format pels coordinadors de cicle i el cap d'estudis. 

35.2. Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica: 

a) Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 

b) Col·laborar amb el cap d'estudis en la planificació,  seguiment  i avaluació de 
les activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla 
d'avaluació interna. 

c) Vetllar pel desplegament dels objectius  i les activitats incloses en la 
programació general del centre amb caràcter anual. 

d) Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les 
sessions de treball de claustre. 

e) Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, 
detectar els desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les 
directrius generals. 

Article 36. Funcionament de l'equip de coordinació pedagògica 

36.1 L'equip de coordinació pedagògica es reuneix com a mínim una vegada al 
mes i sempre que el convoca el cap d'estudis. A  més, preceptivament,  fa una 
reunió a l'inici de curs i una al final. 

36.2 La convocatòria de les reunions correspon el cap d'estudis,  el qual la  
trametrà a cada un dels membres del cicle amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores. 

36.3 De cada sessió el cap d'estudis en farà un resum escrit, fent-hi constar la 
indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de 
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temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia  i el contingut dels acords 
presos. Una vegada conegut i aprovat per l'equip de coordinadors el donarà a 
conèixer a tots els membres del claustre  i  passarà a formar part de la 
documentació general del centre. 

36.4 A l’inici de cada curs escolar, s’establirà dia i hora de reunió de 
coordinació pedagògica.  

Article 37. El consell de direcció 

37.1 El consell de direcció es un òrgan assessor de l’equip directiu format per 
membres de la comunitat escolar o altres, lliurament designats pel director amb 
la finalitat de proporcionar criteri a la direcció del centre per tal de portar a 
terme els projectes del centre.  

37.2 El consell de direcció es crearà si el director ho troba necessari.  

 

 

SECCIÓ TERCERA: De les comissions. 

Article 38. Comissions 

38.1. Les comissions són delegades dels òrgans col·legiats de govern i 
coordinació o bé mixtes. 

38.2. En el centre es constitueixen les comissions delegades del consell 
escolar les quals s'encarreguen d'estudiar, informar i elevar propostes al 
consell escolar sobre els aspectes del seu àmbit que se'ls sol·licitin o considerin 
convenient d'aportar, així com desenvolupar les tasques que el consell els 
encomani.  

38.3. També es constitueixen les comissions d'avaluació delegades dels equips 
de cicle del centre, les quals s'encarreguen d'analitzar col·lectivament els 
processos i els resultats dels aprenentatges de cada alumne, efectuar 
propostes d'adequació i reforç  i  decidir la retenció o promoció dels alumnes en 
finalitzar el cicle. 

38.4. Es constitueixen comissions mixtes, formades per l’equip directiu, 
representants del claustre, AMPA i serveis, com ara la comissió del projecte de 
socialització i reutilització dels llibres de text, la comissió de menjador i la 
comissió d’activitats extraescolars. 

38.5. Igualment, es constitueixen les comissions, també mixtes: la comissió 
d’atenció a la diversitat i la comissió social.  

38.6. Finalment, es poden constituir comissions "ad hoc" en funció de 
necessitats o problemes molt concrets que en un moment determinat poden 
sorgir en el centre, per tractar aquells temes que no formen part de les tasques 
habituals dels equips i unitats de l'estructura permanent del centre. 

38.7. Totes les comissions són presidides pel director/a. El/La 
secretari/secretària assisteix a totes les comissions amb veu i sense vot i 
aixeca acta de les sessions. 
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38.8.  La convocatòria de les reunions serà tramesa pel director als membres 
de les comissions amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del 
cas d'urgència apreciada pel director, la qual es farà constar a la convocatòria, 
juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat i 
treball a la comissió. 

 
Article 39. Les comissions del consell escolar 
Són comissions del nostre consell escolar la comissió econòmica i la comissió 
de convivència. 

 

Article 40. La comissió econòmica del Consell Escolar 

40.1 La comissió econòmica està integrada, com a mínim, pel director/a que la 
presideix, el secretari o secretària, un professor/a i un/a representant de 
pares/mares. 

40.2 La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el 
consell escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals 
del centre no són delegables. 

40.3 La comissió econòmica es reunirà, com a mínim, un cop al  trimestre del 
curs escolar i sempre que calgui. 

40.4 Són funcions de la comissió econòmica : 

a) Supervisar la gestió econòmica del centre. 

b) Formular d’ofici, o a requeriment del consell, les propostes que siguin 
escaients en aquesta matèria. 

 

Article 41. La comissió de convivència del Consell Escolar 

41.1 La comissió de convivència és formada pel director, dos mestres, i dos 
pares. El secretari assistirà a les sessions amb veu i sense vot.  
(nota: en qualsevol cas el número de mestres ha de ser igual al de pares) 

41.2 La comissió de convivència té com a finalitat garantir una aplicació 
correcta de les normes relatives als drets i deures de l’alumnat, així com 
col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. 

41.3 La comissió de convivència es reunirà sempre que calgui. 

41.4 Son funcions de la comissió de convivència: 

a) Conèixer els casos de conflicte i les solucions de mediació o sanció 
disciplinària que es produeixin en el centre. 

b) Promoure mesures, actuacions i protocols per tal de millorar la convivència 
escolar. 

c) Assessorar el director en determinats casos sobre l'aplicació de mesures 
correctores i sancions. 
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Article 42. Les comissions dels equips de cicle 

42.1 Les comissions dels equips de cicle estaran formats per els tutors i tutores 
del cicle i  els mestres assignats per la direcció del centre, a cada un dels cicles 
a inici de curs.  

42.2 Funcionaran els següents equips de Cicles: 

a) Educació infantil.  
b) Cicle inicial de primària. 
c) Cicle mitjà de primària. 
d) Cicle superior de primària. 

 

42.3 Són funcions cada Equip de Cicle: 

a) Elaborar els calendaris i les activitats de les reunions. 

b) Organitzar la utilització dels espais comuns al cicle. 

c) Revisar els horaris de les activitats docents al cicle. 

d) Coordinar l’avaluació de l’alumnat i la seva orientació. 

e) Elaborar els informes dels pares/ mares de l’alumnat. 

f) Consensuar les metodologies a seguir dins el cicle. 

g) Elaborar la programació comuna del cicle.  

h) Programar i coordinar les activitats pròpies del cicle. 

i) Participar, revisar i fer esmenes de les tasques, presentades pels 
representants de les diferents comissions de treball al cicle, per a seva 
aprovació en claustre. 

j) Avaluar les activitats de la PGC que els correspon per tal d’incorporar-les a 
la memòria. 

k) Aportar aspectes de millora per a l’elaboració de la PGC. 

l) Analitzar els resultats obtinguts a les diferents proves d’avaluació, tant 
internes com externes. 

m) Prendre mesures per a la millora dels resultats educatius en l’alumnat. 

42.4  Les comissions d’equip de cicle es reuniran setmanalment, convocats per 
al coordinador/a de cicle, i sempre que ho decideixi la majoria dels integrants 
de l’equip o el coordinador de cicle amb el cap d’estudis. 
 

Article 43. Les comissions d'avaluació 

43.1 Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que 
exerceixen en el nivell i presidides per el/la cap d’estudis. 

43.2 Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 

b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
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c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 
convinguin per a les activitats educatives del nivell/cicle. 

d) Realitzar una valoració final per àrees i global,  del progrés de cada un dels 
alumnes en finalitzar el cicle. 

e) Decidir si els alumnes promocionen de cicle o hi resten un any més, en el 
cas que no hagin  assolit completament  els objectius del cicle. 

f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els 
objectius del cicle anterior,  per a aquells alumnes que hagin passat als 
següents  havent assolit de forma incompleta els objectius del cicle anterior. 

 
43.3 Funcionament de les comissions d'avaluació. Les comissions d' avaluació 
són  presidides pel cap d'estudis o per qui, a aquest efecte, n'exerceixi les 
funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi poden participar altres 
professionals que  hagin intervingut en el procés d'ensenyament dels alumnes. 
L'equip de mestres del cicle, juntament amb el cap d'estudis, determinaran 
justificadament cada curs si escau aquesta participació. 

43.4 La sessió d'avaluació final de cada cicle serà presidida pel cap d'estudis. 

43.5 Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre  en els cicles 
de l'educació primària i dues vegades al curs - gener i maig - a l'educació 
infantil, i , almenys una setmana abans del lliurament dels informes a les 
famílies. 

43.6 A la comissió d’avaluació, el mestre-tutor de cada grup aixecarà acta de 
les sessions. 

43.7  En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la 
relació d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació 
preses, així com les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció 
proposades pels mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del 
grau de compliment dels acords presos.  

43.8  A l' acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la 
valoració final de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la 
proposta de promoció o retenció de l'alumne en el cicle. Igualment, i per als 
alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran 
de fer explicites les estratègies a seguir en el cicle següent per assolir els 
objectius del cicle anterior. 

 

Article 44. Les comissions mixtes 

Les comissions mixtes estan formades per persones que formen part d’algun 
dels òrgans de govern o coordinació i d’altres persones externes al centre. La 
comissió d’atenció a la diversitat, la comissió social,  la comissió d’escoles 
adscrites a l’institut i la comissió d’activitats extraescolars, són comissions 
mixtes. 
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Article 45. Comissió d’atenció a la diversitat 

45.1 La comissió d’atenció a la diversitat és una comissió mixta de la qual en 
són membres: 

a) El/la cap d’estudis, que la presideix. 

b) Els mestres d’educació especial. 

c) El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

d) Els coordinadors de cicle. 

e) El professional de l’EAP que intervé en el centre.  

f) Altres membres que determini del consell escolar del centre. 

45.2  La finalitat de la comissió d’atenció a la diversitat es la planificació, 
promoció i seguiment d’actuacions per atendre la diversitat de necessitats 
educatives d’alumnat. 

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

a) Concretar els criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

b) Organitzar, ajustar i fer el seguiment dels recursos de què es disposa i de les 
mesures adoptades. 

c) Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials i específiques i la proposta de plans individualitzats. 

45.4 Els principis d’atenció a la diversitat formen part del projecte educatiu del 
centre. 

 
Article 46. La comissió social 

46.1 La comissió social és una comissió mixta de la qual en són membres: 

a) El director. 

b) La secretària. 

c) Un representants dels serveis socials. 

d) Un professional de l’EAP. 

46.2 La finalitat de la comissió social és la planificació, promoció, coordinació i 
seguiment d’actuacions per atendre les situacions de necessitats educatives 
derivades de situacions socioeconòmiques i culturals desafavorides, així com 
prevenir i reduir l’absentisme escolar. 

46.3 Corresponen a la comissió social, les següents funcions: 

a) Detectar les necessitats educatives derivades de situacions 
socioeconomiques i culturals desafavorides. 

b) Disposar de la informació actualitzada sobre absentisme escolar. 

c) Concretar criteris i prioritats per a l’atenció a aquest alumnat. 

d) Coordinar les actuacions en els respectius àmbits i responsabilitats. 
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e) Organitzar, ajustar i fer el seguiment  de les mesures adoptades. 

 

Article 47. Comissió d’escoles adscrites a l’institut 

47.1. Són membres d’aquesta comissió directors i caps d’estudis de les escoles 
adscrites a l’INS assignat. 

47.2. Corresponen a la comissió d’escoles adscrites a l’institut les següents 
funcions: 

a) Establir el protocol per al traspàs d’informació de l’alumnat de 6è que 
s’incorporarà a l’institut. 

- Adopció d’una fitxa de traspàs pròpia de la comissió d’escoles adscrites a 
l’institut. 

- Establiment d’un calendari de traspàs d’informació entre tutors de 6è i equip 
de coordinació pedagògica de l’INS adscrit. 

- Lliurament de la fitxa SAGA i fitxa de traspàs pròpia als tutors de 6è i 
mestre/a d’EE. 

- Reunió entre tutors de 6è i equip de coordinació pedagògica de l’institut 
adscrit i traspàs de documentació incluint els resultats en competències 
bàsiques i els deures d’estiu per als alumnes amb resultats baixos de Cb. 

b) Establir criteris metodològics entre el cicle superior de Primària i l’inici de 
l’ESO. 

c) Treballar conjuntament per a l’adaptació de l’alumnat que s’incorporen a 
l’institut: 

- Presentació del director de l’institut a les reunions col·lectives de 
pares/mares de 6è d’inici de curs. 

- Visita a l’institut, en horari escolar, de l’alumnat de 6è abans del procés 
d’inscripció amb la finalitat de compartir un matí amb l’alumnat de 1r d’ESO i 
conèixer les instal·lacions del centre adscrit. 

- Informació a les famílies de 6è de Primària de la jornada de portes obertes 
que es realitza a l’institut adscrit. 

 

Article 48. La comissió d’activitats extraescolars 

48.1. La comissió d’activitats extraescolars està formada per el/la director/a del 
centre, el/la cap d’estudis, un dels especialistes d’educació física, dos 
pares/mares de l’AMPA dels quals, un d’ells, és el coordinador/a d’activitats 
extraescolar; un tècnic d’educació i un representant de serveis socials de 
l’Ajuntament i el/la secretari/secretària. 

48.2 Son funcions de la comissió d’activitats extraescolars, vetllar pel bon 
funcionament de les activitats programades cada curs escolar i fer-ne 
l’avaluació. 

48.3 La comissió d’activitats extraescolars es reunirà, com a mínim, dues 
vegades, al final del primer i tercer trimestre del curs escolar. 
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Article 49. Altres comissions: La comissió del projecte de socialització i 
reutilització dels llibres de text 

49.1. La comissió del projecte de socialització i reutilització dels llibres de text 
està formada per la president/a del consell escolar, un/a mestre/a, dos 
pares/mares de l’AMPA o consell escolar i el/la secretari/secretària. 

49.2 Son funcions de la comissió del projecte de socialització i reutilització dels 
llibres de text, les recollides en el projecte i les que li atorgui el Departament 
d’Educació. 

49.3 La comissió del projecte de socialització i reutilització dels llibres de text es 
reunirà, com a mínim, dues vegades, al primer i tercer trimestre del curs 
escolar. 

 

Article 50. Altres comissions: La comissió de menjador 

50.1 La comissió de menjador és formada per director/a, cap d’estudis, dos 
mestres, president de l’AMPA, dos pares/mares de l’AMPA, el cap de l’empresa 
del menjador, la coordinadora dels monitors de referència i el/la 
secretari/secretària, amb veu i sense vot. 

50.2 La comissió de menjador es reunirà, com a mínim, dues vegades, al 
primer i tercer trimestre del curs escolar i sempre que algun membre de la 
comissió ho demani. 

50.3 El president de la comissió, director/a del centre, farà la convocatòria amb 
una antelació de 47 hores i amb l’ordre del dia.  

50.4 Es prendran els acords per consens i es comunicaran a la comunitat 
educativa. 

50.5. Són funcions de la comissió de menjador: 

a) Vetllar pel bon funcionament del menjador i revisar el pla de funcionament a 
l'inici de cada curs escolar. 

b) Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar, 
tenint en compte els aspectes alimentaris i educatius, els relacionats amb 
l'organització i el funcionament del servei i  d'acord amb els principis i objectius 
del projecte educatiu del centre. 
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TÍTOL SEGON 

 

CAPÍTOL PRIMER: DEL PROFESSORAT 

Article 51. Drets del professorat 

51.1 Participar activament en la gestió del centre, amb veu i vot. 

51.2 Presentar propostes o peticions, segons s’estableixi en el reglament. 

51.3 Convocar, per iniciativa pròpia, els pares/mares o tutors/tutores legals 
d’algun alumne/a i del conjunt d’alumnes amb els que treballa, per tractar 
assumptes relacionats amb l’educació. 

51.4 Participar activament en les reunions dels òrgans dels que forma part. 

51.5 Organitzar l’assemblea de treballadors/es del centre i participar amb veu i 
vot. 

 

Article 52. Deures del professorat 

52.1 Assistir, amb puntualitat, a les classes i reunions dels òrgans dels que 
forma part. 

52.2 Programar i preparar el treball escolar fent possible una activitat docent 
eficaç i un ensenyament personalitzat. 

52.3 Realitzar amb eficàcia les funcions per a les quals resulti elegit. 

52.4 Complir i col·laborar per a fer complir totes les normes que aprovi el 
Claustre o el Consell Escolar, relatives a la funció docent. 

52.5 Mantenir amb els pares/mares un ambient de col·laboració realitzant 
periòdicament reunions i entrevistes, deixant aquestes enregistrades amb el 
model establert per al centre. 

52.6 Realitzar una avaluació contínua dels alumnes, donant informació tant a 
ells com als pares/mares, tantes vegades com sigui necessari i determini el 
centre. 

52.7 Autoavaluar la seva pròpia activitat i sotmetre’s a l’avaluació que poden 
fer-li els Òrgans Col·legiats del centre. 

52.8 Conèixer el medi en que es mou cadascun dels seus alumnes. 

52.9 Prendre part de la vigilància dels esbarjos, segons la planificació del 
centre. 

52.10 Participar en els projectes que corresponguin al seu nivell. 

52.11 Crear un ambient de llibertat i participació a la classe. 

52.12 Aplicar mesures correctores, si les circumstàncies així ho requereixen, 
atenent  a les normes de convivència de l’escola. 

52.13 Controlar l’assistència i puntualitat, i portar l’enregistrament de les 
actuacions relatives a les normes de convivència. 
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CAPÍTOL SEGON: CRITERIS D’ASSIGNACIÓ HORÀRIA DELS DOCENTS 
ALS DIFERENTS CICLES, CURSOS I ÀREES. 

Article 53. Organització de les hores lectives del professorat 

53.1 El centre organitzarà l’horari optimitzant les hores dels especialistes/de les 
especialistes per impartir les àrees de l’especialitat. 

53.2 Quan la plantilla del centre, o la presència de professorat especialista, 
permeti als mestres disposar de més hores lectives de les que hi ha assignades 
al desenvolupament del currículum, aquestes es dedicaran, en el marc de la 
planificació de l’escola a :  

- Activitats dels òrgans i tasques de coordinació, 

- SEP, 

- atenció d’alumnes nouvinguts, 

- reforços, agrupaments flexibles, particions de grup, tallers, ... 

- Substitucions d’absències de curta durada, segons normativa vigent. 

 

CAPÍTOL TERCER: ABSÈNCIES I SUBSTITUCIONS DEL PROFESSORAT. 

Article 54. Absències del professorat 

Les absències del professorat s’han de comunicar al/a director/a i al/la cap 
d’estudis per a poder prendre les mesures organitzatives adequades, amb el 
model adient establert al centre segons la tipologia de l’absència.  
 

Article 55. Substitucions del professorat 

Les substitucions que es generin entre el professorat, es cobriran tot atenent 
les prioritats del centre i en l’ordre que es detalla: 

- Mestres sense grup d’alumnes (reforç) 

- Desdoblament de nivell, sempre que sigui possible pel professorat del 
mateix cicle. 

- Metres d’educació especial. 

- Membres de l’equip directiu. 

 

Article 56. Organització de les absències del professorat 

La responsabilitat de cobrir les substitucions és de la /el cap d’estudis, 
organització que es realitzarà d’acord als criteris establerts anteriorment , article 
55, i amb menys perjudici pels alumnes afectats. 
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TÍTOL TERCER 

 
CAPÍTOL PRIMER: DE L’ALUMNAT 

Article 57. De les obligacions del centre 

57.1 El centre prestarà atenció especial a la diversitat del seu alumnat en tot 
allò que concerneix les seves capacitats físiques  i intel·lectuals, com a les 
seves diferències ètniques o culturals. 

57.2 El centre potenciarà l’educació intercultural entesa com a proposta que ha 
d’afavorir, des del respecte i la solidaritat , les relacions entre els diferents 
pobles i fer efectiu el dret a la diferència com a valor personal i social. 

 

Article 58. De les mesures 

58.1 Promoure accions que donin suport a l’alumnat més desfavorit. 

58.2 Analitzar situacions de discriminació que s’hi pugui produir i mantenir una 
actitud crítica i de rebuig a tota discriminació sigui del caire que sigui.  

58.3 Educar en els valors i les relacions interpersonals positives.  

58.4 Prioritzar el procés de socialització de l’alumnat sobre altres criteris i la 
seva formació integral. El/la tutor/a serà el principal responsable de l’adquisició 
d’aprenentatges i de la socialització dels seu alumnat. 

58.5 Promoure la participació activa. 

58.6 Crea consciència respecte a la realitat multicultural de la nostra escola. 

 

Article 59. Dels drets de l’alumnat 

59.1 A rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva 
personalitat. 

59.2 A que el seu rendiment sigui valorat d’acord a uns criteris de plena 
objectivitat. 

59.3 A que la seva llibertat de consciència sigui respectada, com també les 
seves conviccions religioses i morals d’acord a la Constitució.  

59.4 A que es respecti la seva integritat i dignitat personals, sense ser mai 
objecte de tractes vexatoris o degradants o que suposin menyspreu de la seva 
integritat física o moral o de la seva dignitat. 

59.5 A que la seva actitud acadèmica es desenvolupi amb les degudes 
condicions de seguretat i higiene. 

59.6 A que es tingui reserva sobre tota aquella informació que el centre disposi 
sobre les seves circumstàncies personals i familiars. 

59.7 A rebre les ajudes necessàries per compensar possibles mancances de 
tipus familiar, econòmic i sociocultural. 

59.8 A la protecció social en casos d’infortuni familiar o d’accident. 
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59.9 A participar en el funcionament i en la vida del centre, d’acord amb el que 
preveu la normativa vigent. 

  

Article 60. Dels deures de l’alumnat 

60.1 D’assistir a classe i participar en les activitats orientades cap al 
desenvolupament dels plans d’estudi. 

20.2 De respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats 
del centre. 

60.3 De seguir les orientacions del professorat respecte a l’aprenentatge. 

60.4 De respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys . 

60.5 De respectar les normes de convivència establertes per l’escola. 

60.6 De respectar i fer ús correctament dels béns mobles, de les instal·lacions 
del centre i del seu material. 

60.7 De participar en la vida i funcionament del centre. 

 

CAPÍTOL SEGON: DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

Article 61. El Consell de delegats/delegades 

61.1. El composen els delegats i delegades de classe de primària, coordinat 
per el/la cap d’estudis per delegació de la direcció del centre. 

61.2. És l’òrgan de representació de l’alumnat. 

61.3. És un òrgan consultiu, no resolutiu. 

61.4. Es reuneix amb una periodicitat mínima d’un cop al trimestre. 

61.5. Té per funció recollir els suggeriments i les queixes referents al 
funcionament tant pedagògic, com d’usos dels espais i del material. 

 

Article 62. Els delegats/delegades de classe 

62.1. Cada classe tindrà com a mínim els següents delegats: 

a) El /la delegat/delegada de classe. 

b) El /la delegat/delegada de material fungible. 

c) El /la delegat/delegada de missatgeria. 

d) El /la delegat/delegada llibres de text. 

e) El/la delegat/delegada de pissarra.  

f) El/la delegat/delegada de fulls.  

62.2. Els delegats/delegades tenen les següents funcions segons càrrec que 
ocupen.  

a) El /la delegat/delegada de classe: Passar la llista d’assistència i de 
menjador. Recollir les aportacions que es facin a la classe per a la millora de la 
dinàmica i convivència escolar. 
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b) El /la delegat/delegada de material fungible: Repartir el material fungible 
d’aula i vetllar pel seu ordre. 

c) El /la delegat/delegada de missatgeria: Portar missatges i/o encàrrecs de la 
seva aula cap a altres dependències del centre. 

d) El /la delegat/delegada llibres de text : Repartir els llibres de text de les 
diferents àrees i vetllar pel seu ordre a les prestatgeries. 

e) El/la delegat/delegada de pissarra: Posar la data del dia i mantenir-la 
sempre neta.  

f) El/la delegat/delegada de fulls: repartir fulls als companys de la classe, ja 
siguin nous per a fer feines pendents com aquells que s’han revisat i estan per 
arxivar. 

 

TÍTOL QUART 

 

CAPÍTOL PRIMER: NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Article 63. Tipologia i competència de mesures correctores.  

63.1. Les irregularitats en què incorrin l’alumnat, si no perjudiquen greument la 
convivència, comporten l’adopció de les mesures que estableixin la carta de 
compromís educatiu i les formes d’organització i funcionament del centre. 

63.2. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són 
objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar, durant la 
realització d’activitats complementàries, extraescolars,  la prestació de serveis 
de menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten 
l’adopció de les mesures correctores que escaiguin els actes de l’alumnat que, 
encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida 
escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres 
membres de la comunitat educativa.  

 

Article 64. Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions 

64.1. L’aplicació de mesures i sancions no pot privar de l’alumnat de l’exercici 
del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En 
cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin 
contra la integritat física o la dignitat personal de l’alumnat.  

64.2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en 
compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs 
circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la 
conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al 
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.  

64.3. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat 
afectat i de la resta de l'alumnat. 

64.4. L' existència d' un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el 
marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar 
la sanció de manera compartida. 
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64.5. La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se 
sanciona. 

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

 

Article 65. Faltes i sancions  

65.1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el 
centre educatiu les conductes següents:  

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin contra llur intimitat o llur 
integritat personal.  

b) 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 i la 
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

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

e) Les faltes d’assistència al centre. 

65.2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 65.1 que impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 
personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 

65.3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 
tipificades per l’apartat 65.1, són la suspensió del dret de participar en activitats 
extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 
determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres 
mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són 
menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al 
centre.  

 

Article 66. Responsabilitat per danys 

66.1. L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les 
instal·lacions o el material del centre o en sostreguin han de reparar els danys o 
restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els 
correspongui, a ells mateixos o a les mares, els pares o tutors, en els termes 
que determina la legislació vigent.  

 

Article 67. Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la 
convivència en el centre. 

67.1 La direcció del centre ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que 
pugui ser constitutiu o falta perseguible penalment comès per qualsevol 
persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva 
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activitat, sense perjudici de la continuïtat de mesures correctores previstes en 
aquest Decret per a l’alumnat i en la regulació disciplinaria d’aplicació als 
treballadors del centre d’acord amb el que preveu les lleis.  

67.2 Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat 
penal dels i de les menors, els o les menors afectats  hagin manifestat al 
ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació 
penal juvenil, la direcció del centre assistirà a la convocatòria feta per l’equip de 
mediació corresponent, per tal d’escoltar la proposta de conciliació o de 
reparació dels i de les menors i avaluar-la.   

 

Article 68. Mesures correctores i sancionadores. 

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes 
comeses per l’alumnat que afectin la convivència establerta  a la Llei 
d’educació, a les normes d’organització i funcionament del centre i, en el cas, 
en la carta de compromís educatiu, s’ha d’inscriure en el marc de l’acció 
educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. La 
mesura correctora estarà d’acord amb el que estableixen les normes de 
convivència del centre, aprovades pel Consell Escolar a 19 de març del 2012. 

 

Article 69. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument 
perjudicials per a la convivència. 

Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a 
l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les 
previstes a l’article 37.3. de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del 
centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per 
el centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de 
manera complementària en la resolució del mateix expedient. (Normes de 
convivència, pàg. 23-24) 

 

Article 70. Mesures provisionals  

Per tal d’evitar majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta del 
centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera 
excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de 
tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de 
constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió 
pot comportar la inassistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al 
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup 
mentre duri la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de 
considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període.     
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Article 71. Garanties 

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la 
pèrdua del dret d’assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització 
obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 
s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà 
motivadament les raons que ho han impedit. La sancions d’inhabilitació 
definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de 
garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament 
d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui 
gestionar la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.  

 

Article 72. Mesures prèvies 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a 
la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, 
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha 
de quedar constància escrita del  reconeixement de la falta comesa i de 
l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del 
seu pare, mare o tutor legal.  

 

Article 73. Tipificació de les faltes 

73.1. Faltes lleus 

a) La no assistència a classe sense justificació per part dels pares. 

b) La falta de puntualitat sense justificació. 

c) Els desperfectes sense intenció al material i a les instal·lacions de l’escola. 

d) Els desperfectes al material escolar i no escolar dels companys. 

e) La negligència en les responsabilitats assumides o que li són pròpies de 
l’alumne/a. 

f) Menjar llaminadures a l’escola  

g) Embrutar l’escola i les seves instal·lacions. 

h) Les baralles i els insults entre companys. 

 

73.2. Faltes greus 

a) La reincidència en les faltes lleus 

b) Els desperfectes intencionats al material i a les instal•lacions de l’escola i/o 
dels companys. 

c) Fumar, ingerir begudes alcohòliques o altres drogues. 

d) La falsificació o la manipulació dels informes, notificacions i de les 
justificacions de les faltes d’assistència, puntualitat o sortides. 

e) El robatori de material escolar o efectes personals. 



 NOFC Escola Antoni Gaudí 

Juny 2016 

54 

 

f) L’agressió física a alumnes. 

g) Les calumnies i injúries a alumnes i mestres. 

h) Portar estris, substàncies o altres elements que puguin ser perillosos. 

 
73.3 Faltes molt greus 

a) La reincidència en les faltes greus. 

b) L’agressió física als mestres o a altre personal del centre. 

c) La concurrència de circumstàncies agreujants a les faltes greus. 

 

Article 74. Sancions. 

Tot fet reprovable serà sancionat amb relació amb la falta comesa. Donats els 
objectius pedagògics del Centre, les sancions han de tenir sempre una funció 
reeducadora i qualsevol mesura ha d’ésser precedida d’un esforç d’explicació 
educativa i en cap cas la sanció serà humiliant ni degradant. 

Sempre que sigui possible s’haurà de reparar el mal causat i caldria fer 
participar la classe en l’anàlisi del fet reprovable. 

El responsable d’aplicar la sanció, seguint el procediment establert en cada 
cas, es troba recollit en el document de les Normes de convivència del nostre 
centre.  

 

Article 75. Procés i responsables de les sancions. 

Els responsables de l’aplicació de les mesures correctores queden detallades a 
les Normes de convivència. 

 

Article 76. Sancions de la direcció del centre. 

76.1 Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 
l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori 
alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament 
de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del 
mateix expedient. 

76.2 La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon 
a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A 
l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es 
proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, 
en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que 
eventualment hagin quedat afectats per l'actuació que se sanciona. 

76.3 De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat 
afectat i també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres 
actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la 
proposta definitiva de resolució, l'instructor o instructora de l'expedient ha 
d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de 
donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional 
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per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient 
s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar 
el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar 
constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi 
al·legacions és de cinc dies lectius més. 

76.4 Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de 
la resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot 
aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a 
classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 
l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. 
Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les 
activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 
d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a 
classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les 
activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

76.5 Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, 
sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents 
davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del 
centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han 
resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

76.6 Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin 
la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes 
d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora 
legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció 
expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció 
d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 
obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El 
Departament d'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 
afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l'alumnat en 
qüestió. 

76.7 Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials 
per a la convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les menors d'edat, 
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha 
de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 
l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, en els i les menors d'edat, del 
seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 

Article 77. Circumstàncies que disminueixen la gravetat. 

77.1. Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
l'actuació de l'alumne: 

a) El reconeixement espontani per part de l'alumne/l’alumna de la seva 
conducta incorrecta. 
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b) No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries a 
la convivència en el centre. 

c) La presentació d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 

d) La falta d'intencionalitat. 

 

Article 78. Circumstàncies que intensifiquen la gravetat 

78.1. Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de 
l'actuació de l'alumne: 

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

b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als 
incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) La col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

Article 79. Mediació  

79.1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels 
conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna 
suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord 
satisfactori.  

79.2. Sempre que sigui possible, els/les mestres i/o els/les monitors/es posaran 
els mitjans perquè la mediació sigui un instrument a l’abast de l’alumnat i sigui 
el primer per potenciar l’acord, la reconciliació i la correcció de conductes i 
evitar les sancions. 

 

CAPÍTOL SEGON. NORMES DE FUNCIONAMENT EN EL CENTRE 
ESCOLAR 

Les següents normes de funcionament estan recollides als annexos del  
document de centre de Pla de convivència que també especifica les mesures 
correctores i els responsables que les apliquen . 
 
Article 80. Normes generals que regulen la convivència a l’escola.  

80.1. Mostrar respecte vers el professorat, els seus companys/companyes i la 
totalitat dels membres de la comunitat educativa. 

80.2. Fer  servir  la paraula com a instrument  de comunicació i diàleg. 

80.3. Obeir les indicacions de tot el professorat i del personal adscrit a l’escola. 

80.4. Assistir al centre endreçat i net. Vestir amb roba adequada d’acord amb 
les activitats a realitzar.  
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80.5. L’alumnat  d’infantil i cicle inicial han de portar la bata que té establerta el 
centre.En les sortides i en l’activitat de psicomotricitat han de portar la roba 
adequada a l’activitat programada i es recomana que sigui la que proposa 
l'escola. 

80.6. El/la mestre/a només podrà donar el nen/a al pare/mare o persona 
responsable i/o autoritzada prèviament pels pares o tutors legals. 

80.7. L’alumnat no podrà fer ús del mòbil ni aparells electrònics, de la seva 
propietat, dins del recinte escolar. 

80.8. No portar a l’escola joguines o objectes que es consideren valuosos.  

80.9. No es menjaran: xiclets,  llaminadures, entrepans… a classe, als 
passadissos, al poliesportiu, biblioteca, ni a la resta de dependències del centre 
excepte en ocasions autoritzades pel personal del centre. 

80.10. Complir les normes establertes en cada aula.  

80.11. Recollir i preparar-se en silenci sense aixecar-se del lloc en els canvis 
de classe.  

80.12. L’alumnat que és usuari del menjador i d’activitats extraescolars 
complirà les normes establertes pel centre. 

80.13. Respectar els treballs dels companys/companyes exposats en panells i 
suros. 

80.14. No es sostraurà cap bé i objecte que pertanyi a altres membres de la 
comunitat  educativa. 
 
 
Article 81. Normes que regulen els espais, materials i instal·lacions 
comuns a l’escola. 

81.1. Tenir cura del material fungible i de tot tipus de llibres de text, de la 
biblioteca, ….  

81.2. Tenir cura del mobiliari, de les parets i vidres, material informàtic, PDI …, . 

81.3. Llençar els papers de l’esmorzar a les papereres del pati. El paper 
d’alumini i les bosses de plàstics s’han de llançar als contenidors adequats. 

81.4. Desplaçar-se per l'escola en silenci, a més a més, caminar amb 
tranquil•litat sense córrer  per evitar topades i accidents innecessaris 

81.5. Mantenir l’escola neta.  Mestres i alumnes vetllaran per a mantenir els 
espais escolars en òptimes condicions higièniques. 

81.6. Conservar els lavabos nets i polits, tal i com ens agradaria trobar-los. 

81.7. Al wàter només hi tirarem el paper higiènic utilitzat, sense fer boles ni 
embussos. Tot allò que no sigui paper higiènic, haurà de llançar-se a la 
paperera. 

81.8. Si durant el pati sorgeix algun problema, es notificarà als mestres que 
estiguin aquell dia vigilant i no s’anirà a la sala de mestres. 

81.9. Durant l’horari del pati cada cicle respectarà el lloc que té assignat: 

- Cicle inicial: patis de terra i zona de jocs. 
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- Cicle mitjà: pati de terra i la primera pista/segona pista segons torn 
assignat. 

- Cicle superior: primera/segona pista segons torn assignat. 

En cap cas es podrà tornar a entrar dins del centre sense autorització dels 
mestres. 

81.10. Al pati es faran servir les pilotes  de goma. Només podran fer servir 
pilota de cuir quan juguin a la pista.  

A Infantil cada classe tindrà les pilotes marcades amb el seu nivell o etapa. 

81.11. No hem de llançar pedres ni objectes que puguin ferir algú o trencar 
vidres. 

 

Article 82. Normes que regulen el treball a l’aula. 

82.1. Durant l’horari escolar l’alumnat de primària pot portar una ampolla 
d’aigua a la motxilla, però solament beuran a la sortida i  l’entrada del pati i no 
en el transcurs de les classes. 

82.2. Ser puntuals i entrar a l'aula sempre amb els companys i en fila al matí, 
en acabar el pati, a la tarda. 

82.3. A l'hora del pati no es podran quedar a classe, a menys que un mestre hi 
sigui amb ells. Tampoc ho faran a l’acabament de les classes.  

82.4. A cada classe hi haurà uns responsables de portar a terme diferents 
funcions; són els encarregats. 

82.5. A Primària aniran al lavabo al començament del pati i durant el temps que 
duri el mateix. No sortiran de l'aula per anar-hi, excepte casos justificats i amb 
el permís del mestre.  

A Infantil es podrà beure aigua a les piques dels lavabos. 

82.6. Respectaran  el material, tant si és socialitzat com d'ús individual: 

- no trencaran les gomes, 

- no mossegaran els llapis, 

- conservaran el material fins que s'esgoti fent-ne un bon ús. 

- conservaran els llibres, tractant-los amb delicadesa i no els guixaran ni 
dibuixaran a dintre. 

82.7. En acabar la jornada, a primària,  pujaran les cadires de la classe sobre 
les taules perquè es pugui netejar el terra còmodament. 

82.8. Cada mestre, a l’inici del curs escolar,  exposarà a l’alumnat i a les 
famílies les normes generals de l’escola. 

82.9. Es deure fonamental de tot  l’alumnat respectar l’exercici del dret a 
l’estudi i al treball dels seus companys/es de classe. 

82.10. L’alumnat respectarà el dret del professorat  a donar classe i a no ser 
interromput en el transcurs de les seves explicacions. 
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Article 83. Normes fora del centre. 

83.1. Observar un comportament correcte amb  les persones i instal•lacions del  
lloc que es visita. 

83.2. L’alumnat romandrà en grup al llarg de la visita, podent separar-se tan 
sols amb el permís del professorat. 

83.3. Durant el trajecte en l’autocar o altre medi de transport, es compliran les 
normes en tot moment. El comportament dels alumnes haurà de ser correcte, 
sense moure’s del seient, ni distreure al conductor.  

 

Article 84. Entrades i sortides. 

84.1. Entrades i sortides. Accés al centre escolar. 

a) Les entrades i sortides dels nens/nenes del Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) 
es faran, per la corresponent porta d’accés al pati d’aquesta etapa, a les 9 
hores del matí i a les 15 hores de la tarda. 

b) Els pares/mares d’educació infantil, s’acostaran fins a la porta d’entrada de 
cada classe, per lliurar i/o recollir els seus fills/filles. 

c) L'alumnat de 1r i 2n de Primària,  entrarà per la porta que es troba al costat 
de l’AMPA, accedint tots sols al pati que correspon a aquests nivells, on faran 
la filera. 

d) L'alumnat del 1r i 2n de Primària sortirà per la mateixa porta, acompanyats 
pel seu tutor/a o mestre/a, que el lliurarà personalment a la família o persona 
autoritzada. 

e) L'alumnat de 3r a 6è entrarà per la porta principal accedint tots sols al pati 
que correspon a aquests nivells, on faran la filera esperant al mestre/a o tutor/a 
per a accedir a la seva classe. 

f) L'alumnat del 3r a 6è de Primària sortirà per la porta principal, acompanyats 
pel seu tutor/a o mestre/a, que el lliurarà personalment a la família o persona 
autoritzada. 

g) L’alumnat de 3r i 6è, amb germans al cicle infantil i/o inicial, podrà sortir per 
la porta que correspon a 1r i 2n on serà recollit per un adult responsable 
(pare/mare-tutor o persona autoritzada), prèvia autorització signada. Aquesta 
autorització s’haurà de renovar cada curs.  

h) Només l’alumnat de 5è i 6è que tingui autorització per marxar sol en acabar 
la jornada de matí/tarda, podrà sortir per la porta principal i marxar sol a casa. 
Aquesta autorització s’haurà de renovar cada curs.  

i) Qualsevol altre tipus d’autorització “per marxar sol a casa i/o recollida de 
germans” que estigui contemplada en aquest article, s’haurà d’acordar amb la 
direcció del centre.  

j) Les portes del recinte s’obriran 5 minuts abans de les 9 h. i les 15 h. i es 
tancaran a les 9 hores 10 minuts i a les 15 h. i 10 minuts. 

k) Si algun alumne/a ha d’anar al metge i té previst arribar més tard, ha d’avisar 
al tutor/a amb antelació per a facilitar-li l’entrada al centre que es farà per la 
porta principal, o bé portar la justificació i excusa corresponent. 
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l) Al llarg del dia, la porta d’accés al col·legi, serà la porta principal propera a 
aquestes dependències. 

 

84.2. Entrades i sortides. Accés al pati durant la jornada. 

a. L’alumnat de l’etapa infantil, sortiran i entraran al pati per la porta d’accés 
des de la pròpia aula, acompanyats del mestre corresponent. 

b. L’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà, accedirà al pati per la porta del propi 
passadís que dóna a l’exterior. 

c. L’alumnat del cicle superior, baixarà per l’escala propera al passadís d’aules 
d’especialitats i accedirà al pati per la porta que hi ha al davant de secretaria i 
que dóna a l’exterior. 

d. Els/Les professors/professores que han d’impartir classe desprès de 
l’esbarjo hauran d’anar a buscar l’alumnat al pati. Una vegada feta la filera, 
acompanyaran els alumnes fins a la classe. 

 
 

TÍTOL CINQUÈ.  DELS PARES, MARES O TUTORS 

CAPITOL PRIMER: DRETS I DEURES DELS PARES, MARES O TUTORS. 

Article 85.  Drets dels pares, mares o tutors. 

85.1. Els pares, mares o tutors tenen dret a rebre informació sobre: 

a) El projecte educatiu i el Plantejament institucional. 

b) El caràcter propi del centre. 

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

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilitat que comporta. 

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

f) Les activitats complementàries, si n’hi ha; les activitats extraescolars i els 
serveis que s’ofereixen; el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis 
tenen per a les famílies; l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la 
resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.  

g) La programació general anual del centre.  

h) Les beques i els ajuts a l’estudi.  

85.2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre 
tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. 
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85.3. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre 
tenen dret a ser escoltats pel personal del Centre quan vulguin expressar 
reclamacions i suggeriments que creguin oportú formular, sempre en els horaris 
establerts. 

85.4. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre 
tenen dret a què el seu fill/a sigui admès en el menjador escolar, acceptant les 
normes establertes. 

85.5. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre 
tenen dret a tot allò recollit a la carta de compromís signada en el moment de la 
matrícula pel pare, mare o tutor. 

 

Article 86. Deures dels pares, mares o tutors. 

86.1 Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre. 

86.2 Participar activament en l’educació de llurs fills. 

86.3 Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. 

86.4 Participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres 
instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia, com ara 
la Comissió de pares/mares delegats i delegades de classe. 

86.5 Participar activament en els Òrgans col·legiats, així com als equips de 
treball segons les seves possibilitats. 

86.6 Donar als seus fills/es els recursos necessaris per afavorir la tasca 
educativa. 

86.7 Assistir a les entrevistes i reunions convocades a l’escola. 

86.8 Informar al professorat sobre les possibles deficiències físiques o 
psíquiques i malalties del seu fill i adoptar les solucions correctores més 
adients.  

86.9 Preocupar-se que el seu fill/a assisteixi a classe puntualment. 

86.10 Abonar puntualment les quotes del menjador, material i sortides. 

86.11 Respectar l’horari establert per a les entrevistes amb els tutors i/o la 
direcció   de l’escola. 

86.12 En el seu defecte, tots els deures que contempla la carta de compromís 
signada pel pare, mare o tutor.  

 

CAPÍTOL SEGON. DE L’AMPA/LES AMPAS 

Article 87 

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir 
associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per 
les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes 
per aquesta llei i les normes de desplegament i pels estatuts de l’associació.  
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Article 88 
Les associacions de mares i pares d’alumnes tenen per finalitat essencial: 

88.1 Facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre, 
a més de les establertes per la normativa vigent i les que determinin els 
estatuts de les dites associacions, 

88.2 Promoure l’intercanvi d’experiències sobre les estratègies amb què les 
famílies eduquen llurs fills. Aquests programes s’han de promoure  des de 
l’àmbit de l’escola i les associacions de mares i pares d’alumnes. 

Article 89 
Les mares i pares impulsaran la participació als programes de formació 
promoguts des de la mateixa AMPA i l’administració, tan local, com de 
Catalunya. 
 
Article 90 
L’Associació de Mares i Pares podrà fer reunions en els locals del Centre, per a 
fins propis i sense destorbar les normals activitats docents, fora de l’horari 
escolar i prèvia consulta a la Direcció. 
 
Article 91 
Les consultes que l’AMPA o els pares i mares vulguin efectuar a través de 
l’escola han de tenir el vist i plau de la direcció. 

 
 

TÍTOL SISÈ. DEL PERSONAL NO DOCENT. 

Article 92 

S’entén per treballador no docent aquell que no es dedica a l’ensenyament, 
treballa en el centre en règim estable i continuat, sigui quin sigui el tipus de 
contractació pel que es regeix. 
 
Article 93 

Constitueix el personal no docent  el/la Conserge, l’administratiu/va, el/la TEI, el 
personal de neteja, el personal de cuina i els/les monitors-monitores. 
 

Article 94. Drets del personal no docent 

94.1 Els que es derivin dels seus contractes. 

94.2 Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els 
membres de la comunitat educativa. 

94.3 Poder traslladar els seus suggeriments directament al/a la director/a o als 
professors, a fi de millorar les normes organitzatives o de convivència 
establertes al centre. 

94.4 Elegir el seu representant al Consell Escolar. 

94.5 Participar activament en la gestió del centre, personalment o per mitjà del 
seus representants en el Consell Escolar. 
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Article 95. Deures del personal no docent 

95.1 A més dels deures que derivin de la contractació, serà deure de tot el 
personal del Centre col·laborar amb la seva conducta a afavorir un ambient 
educatiu que garanteixi el compliment dels objectius de centre.  

95.2 Participar en el Consell Escolar a través del seu representant. 

Article 96. Deures específics en funció de la responsabilitat. 

96.1 Són deures del/de la Conserge: 

a) Vigilància general del Centre.  

b) Mantenir tancat el pas a les sales de comptadors, motors, calderes, etc. i 
supervisar la seva manipulació per part del personal autoritzat. 

c) Vigilància de les portes i la seva atenció, rebent a les persones que desitgin 
visitar algun membre de la Comunitat escolar amb amabilitat i controlant 
l’activitat de les persones alienes a l’escola que hi entrin. Comunicarà a la 
direcció del Centre qualsevol anomalia que es pugui produir. 

d) Encendre, vigilar i apagar el sistema de calefacció, les alarmes, l’enllumenat.  

e) Obrir i tancar les portes a l’inici i a la fi de l’activitat escolar. 

f) Realitzar petites reparacions de conservació i controlar a intervals regulars 
les instal·lacions d’aigua, aixetes, cisternes, etc. 

g) Encarregar-se de la conservació i cura dels patis d’esbarjo, arbres, espais 
verds. 

h) Control de la sala de reprografia. 

i) Aquelles tasques que es determinin des del Departament corresponent de 
l’Ajuntament i/o Direcció. 

 

96.2 Deures del personal de neteja: 

a) Neteja de les dependències del centre. 

b) Tancar portes i finestres i posar l’alarma quan acaba la jornada laboral. 

 

98.3 Deures del personal d’administració: 

a) Col·laborar en fer efectiu el Projecte Educatiu. 

b) Atendre en horari de secretaria i tramitar tota la documentació que li sigui    
encomanada per direcció. 

 

96.4. Son deures dels monitors/es: 

a) Conèixer i fer complir les normes pròpies de l’escola. 

b) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions que tinguin a veure amb la 
seva tasca. 

c) Acceptar les ordres i els suggeriments que el/la director/a els doni referents a 
la tasca que fan al Centre. 
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d) Dirigir-se a l’alumnat en català. 

e) Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui 
perjudicar el normal desenvolupament de les activitats del Centre. 

f) Corregir les conductes anòmales dels seus alumnes. 

g) Donar a l’AMPA i a la direcció, al principi de curs, les programacions que 
realitzi. 

h) Informar les famílies i al/a la tutor/a corresponent de les incidències dels 
alumnes. 

i) Deixar en ordre les instal·lacions utilitzades en acabar l’activitat. 

j) En el cas dels monitors del menjador, coordinar amb l'equip responsable de 
menjador. 

k) En el cas dels monitors del menjador, controlar l’alumnat fins a l’arribada del 
professor/a. 

 
 

TÍTOL SETÈ. DELS RECURSOS MATERIALS 

CAPITOL PRIMER. MATERIAL DEL CENTRE 
 
Article 97 
Cal utilitzar adequadament el material, mantenir-lo i reparar-lo per 
desenvolupar les activitats de manera adequada. 

Article 98 

El/la conserge serà l’encarregat/ada de les reparacions oportunes dels aparells 
d’us comunitari. 

Article 99 

El/la secretari/ària haurà de tenir l’inventari actualitzat. 

Article 100 

L’adquisició de nous materials es farà en funció de la programació, de les 
necessitats i comptarà amb l’acord dels mestres implicats, del claustre o les del 
consell escolar, segons s’escaigui.  

Article 101 

L’emmagatzematge, control i reparació del material serà responsabilitat dels/de 
les mestres, personal, comissió... implicats en el seu ús.  

Article 102 

Els aparells, materials que s’utilitzin fora del seu lloc habitual. Un cop utilitzats 
cal tornar-los al seu lloc d’emmagatzematge. 

Article 103 

Cal vetllar per la no manipulació de materials perillosos per part de l’alumnat. 
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CAPITOL SEGON. ELS ESCENARIS ESPECIALITZATS 

Article 104.  Els patis 

104.1 El centre disposa de dos patis, un per a l’educació infantil i l’altre per a 
l’educació primària. 

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

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

104.4 El professorat que ocupi el pati haurà de vetllar per un correcte ús i 
seguretat. 

 

Article 105. Espais esportius 

105.1 El centre disposa de dues pistes poliesportives exteriors i un poliesportiu 
tancat amb vestidors, lavabos i dutxes, d’un espai per guardar material de 
psicomotricitat i un magatzem amb material d’educació física. 

105.2 El/La responsable d'aquests espais son els professors/es d'educació 
física i de psicomotricitat, que gestionaran el seu equipament i tindran cura de 
l'inventari especialitzat. 

105.3 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització. 

 

Article 106. Aula de llengua estrangera. 

106.1 El centre disposa d'una aula de llengua estrangera que és l'espai docent 
específic per a l'ús i aprenentatge d'aquesta àrea i altres llengües, en horari 
escolar i/o extraescolar. 

106.2 Els/les responsables d'aquesta aula son els/les especialistes de llengua 
estrangera del centre, que gestionaran el seu equipament i tindran cura de 
l’inventari especialitzat. 

106.3 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització. 

 

Article 107. Aula de música. 

107.1 El centre disposa d'una aula de música que és l'espai docent específic 
per a l'ús i aprenentatge d'aquesta àrea, en horari escolar i/o extraescolar. 

107.2 Els/les responsables d'aquesta aula son l’especialista de música del 
centre, que gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l’inventari 
especialitzat. 



 NOFC Escola Antoni Gaudí 

Juny 2016 

66 

 

107.3 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització. 

 

Article 108. Aula de plàstica. 

108.1 El centre disposa d'una aula de plàstica que és l'espai docent específic 
per a l'ús i aprenentatge d'aquesta àrea, en horari escolar i/o extraescolar. 

108.2 Els/les responsables d'aquesta aula son els docents d’aquesta àrea que 
utilitzen aquest espai del centre, que gestionaran el seu equipament i tindran 
cura de l’inventari especialitzat. 

108.3 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització. 

 

Article 109. Les aules d’Informàtica. 

109.1 El centre disposa de dues aules d'informàtica, que son l'espai docent 
específic per a l'ús i aprenentatge d'aquesta nova tecnologia. 

109.2 El responsable d'aquestes aules és el/la coordinador-a d'informàtica del 
centre, que gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari 
especialitzat i un control quantitatiu i qualitatiu de l’ús de les aules. 

109.3 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització.  

 

Article 110. Espais d’atenció a un petit grup. 

110.1El centre disposa de tres aules de mida més reduïda que una aula 
ordinària. És l'espai docent específic per a l'ús i aprenentatge de diverses àrees 
amb grups d’alumnes més petits, per a l’atenció a la diversitat i l’àrea de religió, 
en horari escolar i/o extraescolar. 

110.2 Cadascuna d’aquestes aules està assignada a cicles diferents (cicle 
infantil, inicial i cicle mitjà-superior). 

110.3 Els/les responsables d'aquesta aula son la mestra de religió i tots aquells 
que fan ús d’una o altra aula de reforç. 

110.4 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització. 

 

Article 111. Espais d’aules ordinàries. 

111.1 El centre disposa de 19 aules ordinàries destinades a cadascun dels 
grups d’alumnes corresponents a cada nivell. És l'espai docent específic per a 
l'ús i aprenentatge de diverses àrees, en horari escolar i/o extraescolar. 
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111.2 Cadascuna d’aquestes aules està assignada a un grup/classe diferent de 
cadascun dels cicles.  

111.3 Els/les responsables d'aquesta aula son els mestres tutors i tots aquells 
que hi intervenen.  

111.4 El/La director/a realitzarà anualment una previsió d'aquests espais, 
atenent al número de grups assignats. 

 

Article 112. La sala del professorat. 

112.1 Es destina a treball de coordinació del professorat, sessions dels òrgans 
col·legiats de govern, i tasques individuals del professorat. 

112.3 La distribució horària de l'ús de la sala del professorat prioritzarà les 
sessions dels òrgans col·legiats de govern prevista a la programació general 
del centre. 

112.4 En horari no lectiu es podrà fer servir de menjador del professorat. 

112.5 Quan la direcció ho estimi oportú es podrà cedir per a d’altres usos 
relacionats amb l’escola, sempre que no entorpeixi el desenvolupament normal 
de la tasca pedagògica. 

 

Article 113. Les tutories. 

113.1 Són l’espai de treball del professorat del cicle i de coordinació de nivell. 

113.2 Són l’espai de reunió dels tutors per fer tasques pròpies de la tutoria amb 
alumnes o pares. 

113.3 Són l’espai d’atenció individualitzada a l’alumnat, per part de tutors, EAP, 
CREDA, ... 

113.4 Cada tutoria està dotada d’un ordinador, impressora i escàner. Els 
ordinadors estan connectats en xarxa interna. 

 

Article 114. Espais de l’equip directiu. 

El centre disposa dels següents espais que es destinen als usos propis de la 
gestió: despatx de direcció, despatx del/de la cap d’estudis i secretaria i 
Secretaria (administrativa) . 

 

Article 115. Espais de Biblioteca. 

115.1 El centre disposa d'una biblioteca que és l'espai docent específic per a ús 
i aprenentatge dels alumnes de l’escola, en horari escolar  i/o extraescolar. 

115.2 L’alumnat usuari de menjador, acompanyat pels monitors assignats, 
podrà fer ús de la biblioteca de 12:30 a 15 hores. 

115.3 Es pot accedir a aquest espai des de dues portes diferents, una de les 
quals comunica directament amb l’exterior el que permet que en horari 
extraescolar sigui un espai obert al barri.  
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115.4 La biblioteca s’obrirà en horari extraescolar sempre i quan es disposi del 
suport de personal contractat per l’Ajuntament, AMPA o altres organismes 
oficials. 

115.5 El/la responsable d'aquest espai és el/la coordinador-a de biblioteca del 
centre, que gestionarà el seu equipament i tindrà cura de l'inventari 
especialitzat i un control quantitatiu i qualitatiu de l’ús de la biblioteca. 

115.6 El/La cap d’estudis realitzarà anualment una previsió d'ús d'aquest espai, 
establirà un sistema de reserva amb antelació de les franges horàries 
concretes d'utilització. 

 

Article 116. Espais del menjador. 

116.1 El centre disposa d’un menjador  per a ús dels usuaris d’aquest servei, 
en horari escolar. 

116.2 En horari escolar i extraescolar, aquest espai es podrà utilitzar com a 
sala multiús. 

116.3 El/la responsable d'aquest espai és l’empresa del menjador que, per 
mitjà el personal responsable del menjador del centre, gestionarà el seu 
equipament i tindrà cura de l'inventari especialitzat i un control quantitatiu i 
qualitatiu de l’ús del menjador. 

 

 

TÍTOL VUITÈ. ELS SERVEIS ESCOLARS 

Article 117. El menjador escolar 

117.1 El centre ofereix servei escolar de menjador, que s'organitza d'acord al 
que disposa la llei i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que el centre 
elabora a l'efecte. Aquest pla segueix criteris alimentaris i educatius, i inclou 
tant l'organització dels àpats com el desenvolupament d'activitats educatives de 
lleure per part de l'alumnat. 

117.2 El funcionament del menjador escolar està gestionat per l’AMPA i 
segueix les directrius del consell escolar del centre i sota el control i supervisió 
del/de la director/a. La concreció anual d'aquest funcionament s'integrarà a la 
programació general de centre. 

117.3 S’establirà una ràtio mínima d’alumnes per poder oferir aquest servei. 

117.4 La valoració del funcionament d'aquest servei s'inclourà a les respectives 
memòries anuals i serà tinguda en compte per a la millora i actualització del pla 
de menjador escolar. 

117.5 El consell comarcal adjudicarà els ajuts individuals de menjador per a 
l'alumnat i el/la director/a efectuarà els tràmits corresponents davant les entitats 
que les financen. A aquest efecte, quan es convoquin els ajuts s'obrirà un 
termini de sol·licitud d'aquests. 
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Article 118. El servei d’acollida i permanència. 

118.1 El centre ofereix el servei d’acollida matinal i de permanència a les 
tardes, abans de l’entrada oficial i després de la sortida. 

118.2 El servei es presta a les famílies que ho sol·liciten previ abonament de la 
quota establerta. 

118.3 Els serveis es presten a les instal·lacions de l’escola amb l’autorització 
prèvia de la direcció de l’escola. 

118.4 Aquest servei està gestionat per l’AMPA i s’establirà una ràtio mínima 
d’alumnes per poder oferir aquest servei. 

 
 

TITOL NOVÈ. EL RECINTE ESCOLAR, EL SEU EQUIPAMENT I LA SEVA 
SEGURETAT I SALUBRITAT 

CAPITOL PRIMER: DEL RECINTE ESCOLAR I EL SEU EQUIPAMENT 

Article 119. El recinte escolar 

119.1 El recinte escolar és constituït pels terrenys i les edificacions 
degudament delimitades i tancades, afectat a l'ús escolar.  També formen part 
del recinte les instal·lacions associades als terrenys i edificacions. 

119.2 Els òrgans de govern corresponents, segons les respectives funcions, 
vetllen per la seva conservació, manteniment i reparació. Anualment, el 
secretari presenta al consell escolar un informe al respecte. 

 

Article 120. L’equipament escolar 

120.1 L'equipament escolar és integrat pel mobiliari i el material didàctic i 
consta en un Inventari general del centre, en el qual el secretari anirà 
enregistrant les altes i les baixes i que s'actualitzarà anualment. 

120.2 Els òrgans de govern corresponents, segons les respectives funcions, 
vetllen per la conservació, manteniment i reparació de l’equipament escolar. 

120.3 El secretari preveurà en l'elaboració del projecte de pressupost les 
despeses corresponents per al manteniment, reposició i actualització de 
l'equipament didàctic o, en el seu cas, la proposta de provisió per part de 
l'òrgan o entitat que correspongui. 

 

Article 121. Ús del centre. 

121.1. L'ús propi és l'ús principal al qual subordinaran els eventuals altres usos.  

a) L'ús propi és constituït per les activitats escolars, les activitats 
complementàries, les activitats extraescolars, i les activitats dels serveis 
educatius aprovades a la programació general de centre; també, les activitats 
derivades de l'exercici dels drets reconeguts als membres dels diferents sectors 
de la comunitat educativa. 
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b) S’entén per horari escolar a l’afecte del que s’estableix en aquest article, el 
període temporal que comprèn l’horari lectiu i interlectiu de migdia, així com el 
període anterior o posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats 
extraescolars o complementàries aprovades pel consell escolar del centre i 
previstes en la programació. 

 

121.2. L'ús social és un ús subsidiari de l'ús propi, però prioritari respecte un 
eventual ús mercantil.  

a) L'ús social es refereix a les activitats educatives, culturals, esportives o 
d'altres de caràcter social, promogudes o autoritzades per entitats públiques.   

b) Existeix un ús social regulat normativament per a actes electorals i eleccions 
a organismes públics. 

c) L’autorització d’ús social dels edificis, instal·lacions o serveis del centre 
afectats al servei d’educació en horari escolar per part de persones físiques o 
jurídiques o organismes requereix l’autorització prèvia expressa de la delegació 
territorial. El director del centre farà arribar les sol·licituds a la delegació 
territorial acompanyades d’un informe. 

 

121.3. L'ús mercantil és un ús residual i subordinat sempre als altres usos, que     
no han de veure-se'n alterats de cap manera.  

a) D'acord a la normativa vigent, el director del centre donarà trasllat de les 
eventuals peticions amb l’informe del consell escolar a la delegació territorial 
del Departament d'Ensenyament, que és l'òrgan competent per concedir aquest 
ús.  

b) Els eventuals ingressos, un cop autoritzat l'ús, podran ser imputats a la 
comptabilitat del centre i aplicats al capítol ingressos. 

 

Article 122. Autorització per l’ús de les instal·lacions. 

122.1 Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per 
l’associació de mares i pares d’alumnes no requereixen cap tràmit 
d’autorització prèvia de la delegació territorial si han estat aprovades pel consell 
escolar del centre, en la programació anual. 

122.2 L’autorització sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del 
centre excepte en l’horari escolar correspon a l’ajuntament. Quan la realització 
de l’activitat requereixi l’ús d’equipaments o material del centre, la titularitat dels 
quals és del Departament d’Ensenyament, prèviament a la seva autorització es 
requerirà la conformitat explícita documentada de la direcció del centre. 

122.3 L’ajuntament ha de notificar al director del centre les autoritzacions 
concedides, prèviament a la realització de les corresponents activitats. Si 
l’autorització és per a una activitat periòdica o contínua, el director en dóna 
compte a la delegació territorial. 

122.4 L’ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de 
vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades , de tal 
manera que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per alumnes i 
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professors en les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments 
i materials del centre eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat 
romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o 
reparen sense cost per a l’escola. 

122.5 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al centre, l’ajuntament ha 
de compensar el centre per les despeses ocasionades. Els eventuals 
ingressos, un cop autoritzat l'ús, podran ser imputats a la comptabilitat del 
centre i aplicats a despeses de funcionament. 

122.6 Les responsabilitats derivades de l’ús social del centre són 
responsabilitat de les administracions, institucions, organismes, associacions i 
persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per al seu ús, i 
hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense 
limitació la reparació dels possibles danys en instal·lacions  

 

Article 123. Accés al recinte  

123.1 L'accés al recinte escolar serà controlat, d'acord al règim horari de les 
activitats del centre segons el que disposen aquest reglament i les 
corresponents programacions generals de centre de cada any. 

123.2 L'accés al centre es facilitarà per al desenvolupament del seu ús propi, 
en cada cas, segons els corresponents horaris disposats a l'efecte. 

123.3 El principi general és el de restricció de la circulació en el recinte escolar 
a les activitats corresponents a les franges horàries respectives. Només en 
supòsits excepcionals, el director podrà autoritzar l'accés extemporani. 

123.4 El/la director/a del centre podrà autoritzar l'accés de personal aliè que 
hagi d'efectuar tasques de suport, de manteniment o de provisió de recursos, 
sempre que es garanteixi el normal funcionament de les activitats i la seguretat 
de les persones. En tot cas, s'aïllaran eventuals zones d'obres o de reparacions 
que puguin suposar un perill. 

123.5 Es facilitarà l'accés als responsables dels respectius usos socials 
autoritzats en les franges horàries corresponents. 

123.6 Es facilitarà l'accés als responsables dels respectius usos mercantils, si 
és necessari, en les franges horàries corresponents o, en el cas d'usos 
compatibles, en franges horàries en què no hi hagi ni ús propi ni ús social. 

 

CAPITOL SEGON: DE LA SEGURETAT I SALUBRITAT DEL RECINTE I 
L'EQUIPAMENT ESCOLAR 

Normativa: 

• Llei 31/1985, de 8 de novembre, de prevenció  de riscos laborals (BOE núm. 
269, de 10.11.1985)    

• Reial decret 39/1987, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis  de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1987)  

• Llei 4/1987, de 20 de maig, de protecció civil a Catalunya (DOGC núm. 2401, 
de 27.5.1987) 



 NOFC Escola Antoni Gaudí 

Juny 2016 

72 

 

• Decret 312/1988, d’1 de novembre, pel qual es creen els serveis de prevenció 
de riscos laborals per al personal al Servei de l’Administració de la Generalitat 
(DOGC núm. 2784, d’11.12.98)  

• Decret 183/2000, de 29 de maig, de  regulació del Servei de Prevenció de 
Riscos  Laborals del Departament d’Ensenyament  (DOGC núm. 3151, 
d’1.6.2000). 

Article 80. El/la responsable de riscos laborals vetllarà pel complimet d’aquesta 
normativa 

 

Article 124. Seguretat del recinte i instal·lacions. 

124.1 Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives 
competències, vetllaran per la seguretat i salubritat del recinte i les 
instal·lacions escolars. 

124.2 En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, 
els òrgans de govern tindran cura de considerar els elements de salubritat de 
què ha d'estar proveït el centre, així com de la neteja del recinte i instal·lacions. 

124.3 En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, 
el coordinador/a de riscos laborals tindrà cura en considerar els elements de 
seguretat de què ha d'estar proveït el centre. 

124.4 Els òrgans de govern, en el marc de les respectives competències, 
tindran cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i 
conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una 
distribució diferent de les activitats; de manera tal que resultin al màxim 
d'independents possible en els espais i/o temps. 

124.5 És prohibit fumar en el centre. Aquesta circumstància serà degudament 
senyalitzada en cada un dels espais. El compliment d'aquesta norma és 
exigible a tot el personal del centre i als visitants. 

124.6 Les mesures de control de plagues s'aplicaran quan siguin estrictament 
necessàries, evitant, sempre que es pugui, les actuacions de caràcter 
merament preventiu; quan s'hagin de dur a terme, caldrà atenir-se a les 
recomanacions dictades per la Direcció General de Salut Pública del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

124.7 El centre elaborarà un pla d'emergència i evacuacions com un reglament 
específic per a aquests supòsits.  Aquestes normes es donaran a conèixer, a 
l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i altre personal del centre. 

124.8 La programació general del centre preveurà, anualment, la realització de 
simulacres d'evacuació. La valoració de la realització dels simulacres 
s'incorporarà a la memòria anual i es remetrà a la delegació territorial del 
Departament d'Ensenyament. Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts 
en compte per a la millora i actualització del pla d'emergències i evacuacions. 

Article 125. Seguretat de l’Equipament i el material. 

125.1 Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives 
competències, vetllaran per la seguretat i la salubritat de l'equipament i del 
material. 
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125.2 En la provisió de material que correspongui per l'aplicació del pressupost 
del centre, es considerarà la seguretat i la salubritat com un dels criteris 
prioritaris. 

125.3 Es deixarà fora d'ús, o en ús restringit quan sigui el cas, qualsevol 
material insalubre sigui quina sigui la seva procedència.  

125.4 Es prohibeix l'ús de material propi dels membres de la comunitat 
educativa que tingui la consideració d'insalubre.  

125.5 El personal del centre que hagi de manipular equipament i material 
susceptible de risc o perill haurà de tenir els coneixements i formació adients, 
així com prendre totes les cauteles necessàries. 

 

 Article 126. Seguretat de les activitats. 

126.1 Les activitats aprovades en la programació general del centre o les que 
es deriven de l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la 
comunitat educativa hauran de desenvolupar-se en condicions de total 
seguretat i ser salubres i saludables. 

126.2 A aquest efecte, s'incorporaran en la seva planificació, de manera 
sistemàtica els elements de seguretat necessaris que hauran de respectar-se 
en la seva execució. Les persones adultes responsables de la seva realització 
hauran de tenir-les presents, aplicar-les, i podran proposar-ne millores. 

126.3 La valoració de les activitats aprovades en la programació general del 
centre porta associada la valoració de la seva seguretat.  

126.4 Està prohibida l'experimentació amb animals vius amb finalitats 
educatives. 

 

Article 127. Salubritat del recinte i instal·lacions. 

127.1 Es prohibeix la venda i subministrament de productes del tabac, i també 
fumar en totes les dependències del centre. 

127.2 La prohibió afecta el professorat, el personal d’administració i servies, 
altre personal del centre i a tota persona que estigui dins de qualsevol espai del 
recinte escolar. 

127.3 Segons normativa, no hauran àrees reservades per a fumadors dins el 
recinte escolar. 

127.4 No és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques al centre 
educatiu. Són alcohòliques totes les begudes amb més de 0.5 graus d’alcohol. 
La cervesa es considera beguda alcohòlica. 

127.5 El/La director/a ha de vetllar, mitjançant la participació del consell escolar 
de centre, pel compliment de les mesures previstes en la normativa i la creació 
i el manteniment d’una cultura organitzativa que promogui un ambient 
saludable lliure de fum. 

127.6 L’incompliment de la normativa serà degudament advertit i, si escau, 
sancionat, d’acord amb el règim disciplinari vigent. 



 NOFC Escola Antoni Gaudí 

Juny 2016 

74 

 

127.7 Des del Departament d’educació se segueixen les línies d’actuació de 
Control integrat de plagues urbanes, amb la finalitat d’integrar totes les 
mesures possibles que afavoreixin una estratègia de control que causi la menor 
afectació a les persones i a l’entorn. Les mesures de control per a possibles 
plagues s’aplicaran quan siguin estrictament necessàries, evitant sempre que 
es pugui, les actuacions de caràcter merament preventiu. 

127.8 Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives 
competències, vetllaran per la salubritat del recinte i les instal·lacions escolars. 

127.9 En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, 
els òrgans de govern tindran cura de considerar els elements de salubritat de 
què ha d’estar proveït el centre, així com de la neteja del recinte i instal·lacions. 

 

Article 128. Salubritat de l’equipament i material. 

128.1 Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives 
competències, vetllaran per la salubritat de l’equipament i del material. 

128.2 En la provisió de material que correspongui per l’aplicació del pressupost 
del centre, es considerarà la salubritat com un dels criteris prioritaris. 

128.3 Es deixarà fora d’ús, o en ús restringit quan sigui el cas, qualsevol 
material insalubre sigui quina sigui la seva procedència, 

128.4 Igualment, es prohibeix en el centre l’ús de material propi dels membres  
de la comunitat educativa que tinguin la consideració d’insalubre. 

 

Article 129. Salubritat de les activitats. 

129.1 Les activitats programades a la Programació general del centre han de 
ser salubres i saludable. 

129.2 Està prohibida l'experimentació amb animals vius amb finalitats 
educatives. 

 

CAPÍTOL TERCER. DEL SUPORT BUROCRÀTIC 

Article 130. Règim administratiu. 

130.1 L’activitat administrativa és substantiva en actes, contractes i reglaments 
o en activitats instrumentals que en són preparatòries o derivades. 

130.2 L’activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents 
tècnics. 

130.3 La documentació del centre ha de ser degudament diligenciada, 
registrada i arxivada. 

130.4 El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament 
habilitats i diligenciats. 

130.5 El centre disposarà d’un arxiu actiu, un arxiu semiactiu i un arxiu històric 
segons el que disposa el Decret 76/1996, de 5 de març. 
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Article 131. Categories de la documentació. 

131.1 El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a 
la documentació dels òrgans de govern del centre. En particular, s’assegurarà 
l’existència, l’ús i l’actualització dels següents llibres: actes dels òrgans 
col·legiats i de les seves comissions, registre d’entrades i sortides, inventari i 
comptabilitat. 

131.2 El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a 
la documentació de l’alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de 
gestió, de l’arxiu individual i relativa als grups d’alumnes. En particular, 
s’assegurarà l’existència, l’ús i l’actualització dels següents llibres: registre de 
matrícula i registre d’assistència de l’alumnat. 

131.3 El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a 
la documentació referent als membres dels altres sectors de la comunitat 
educativa i als serveis escolars. En particular, s’assegurarà l’existència, l’ús i 
l’actualització dels següents llibres: permisos i absències del professorat, actes 
dels equips docents, i actes dels òrgans de coordinació. 

131.4 El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a 
la documentació referent a les relacions amb altres centres, serveis i 
programes, l’Administració educativa, l’Administració local i altres entitats i 
organismes.  
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DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera. Interpretació del reglament 

1. Es faculta el/la director/a  per a la interpretació del present reglament. 

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

Segona. Modificacions 

1. Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents: 
perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que efectua 
el Departament d’Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang superior, 
com a conseqüència de la seva aplicació; per l’avaluació que en faci el consell 
escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits 
que s’hagin de regular. 

2. El consell escolar ha d’aprovar per la majoria requerida les modificacions del 
reglament. 

3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els 
òrgans de coordinació i les associacions de pares i d’alumnes. 

Tercera. Especificacions del reglament 

1. Es poden elaborar especificacions del reglament que no suposin una 
modificació d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament 
de les funcions atribuïdes en aquest. Es tractarà de manuals de funcions, 
quadres lineals de responsabilitats, organigrama, descriptors de llocs de treball, 
quadres lineals de distribució del treball, esquematitzacions gràfiques de 
processos i dinàmiques, o altres d’anàlegs. 

2. El consell escolar ha de conèixer aquestes especificacions, en les quals 
podrà introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que 
contradiguin el contingut d’aquest reglament. 

Quarta. Publicitat 

1. Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la comunitat educativa 
mitjançant la pàgina web del centre, en el moment de la seva aprovació i abans 
de l’entrada en vigor. 

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

3. Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió 
que s’ha descrit anteriorment. 

Quinta. Dipòsit 

1. Es dipositarà un exemplar del text d’aquestes NOF a l’àrea territorial del 
Departament d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva adequació a la 
normativa vigent. 

2. Igualment es procedirà per a les possibles modificacions de les NOF. 
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3. S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del consell escolar la 
còpia de la instància amb què s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament. 

Sisena. Entrada en vigor 

Aquest reglament entrarà en vigor a partir del dia  1 de setembre de 2016 
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Dates de valoració positiva (per unanimitat)  
d’aquest document de centre (NOFC): 
 

a) Valoració del Claustre: positiva 
 

b) Valoració del Consell Escolar: positiva 

 

Núria Haro Villar, com a directora de l’escola Antoni Gaudí de Castelldefels, fa 

constar que aquest document NOFC 2016-2020 ha estat valorat positivament i 

per unanimitat, pel claustre de professors i professores, així com pel consell 

escolar, a les dates abans esmentades. 

 

 

 

La directora                            
Núria Haro Villar 
 
 
 

Castelldefels, 1 de setembre de 2016 

 

 

 

 Diligència per a fer constar que aquest document ha estat aprovat per la 

directora de l'escola en aplicació de les competències que estableix el 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels centres educatius. 

 

La secretària       Vist-i-plau 

          La directora 

 

 

 

M. Neus Sabatés i Fayol     Núria Haro Villar 

 

 

Castelldefels, 1 de setembre de 2016 
 


