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Títol I  

INTRODUCCIÓ 

L’escola és una comunitat educativa formada per professorat, personal no docent, famílies i 

alumnes, que pretén donar una formació integral a aquests darrers per tal d’aconseguir una 

bona integració a la societat, respectant els principis democràtics de convivència i els drets i 

llibertats fonamentals. 

Les Normes d’Organització i Funcionament de la nostra escola és un document que aplega 

el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que adoptem per fer possible, 

en el dia a dia, el treball educatiu, de convivència i de gestió que ens permetin assolir els 

objectius del nostre Projecte Educatiu i la nostra Programació Anual.  

És un instrument regulador de la vida del centre, que concreta les relacions entre els 

diferents sectors de la comunitat educativa i que plasma normes i/o pautes, que obliga a tots 

aquells que participen en el procés educatiu dels alumnes i que garanteix, al mateix temps, 

els drets que la legislació preveu. 

És un document elaborat per l’equip directiu amb les aportacions del claustre de criteris i 

propostes per la concreció. 

Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció, aprovar les Normes d’Organització i 

Funcionament i les seves modificacions, d’acord amb la normativa vigent. En ambdós casos, 

es poden aprovar globalment o per parts. 

El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici propi de l’escola i qualsevol lloc o edifici on s’hagi 

desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o en petit grup. 

Correspon a la direcció del centre vetllar pel compliment d’aquestes Normes d’Organització i 

Funcionament. 

L’aplicació i entrada en vigor d’aquest document comporta l’obligació de tota la comunitat 

educativa de conèixer-lo i complir les normes que conté. 
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Títol II CONCRECIÓ DE LES PREVISONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica. 

L'estructura d'organització i gestió del centre permet i facilita, en el marc del projecte 

educatiu:  

a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus 

objectius.  

b) L'assoliment dels objectius didàctics i 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. 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC. 

El PEC és un document escolar a llarg termini. El projecte de direcció concreta, per a quatre 

anys, les prioritats que es tindran en compte en aquest període, i el Consell Escolar n’està 

informat.  

Les Programacions generals anuals concreten, per a un any, les prioritats que s’han marcat 

en el projecte de direcció i se’n valora el progrés i l’adequació de les actuacions en la 

Memòria anual. 

El Consell Escolar aprova les concrecions del PEC que es fan anualment a la Programació 

general, aprova la Memòria anual  i cada quatre anys intervé en la renovació del mandat de 

la direcció i/o en el canvi de direcció. 

Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat   

Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran 

proposats per la direcció de l’escola amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell 

Escolar. 

Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre, que guiarà, 

gestionarà i farà el seguiment de l’acord establert. 
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El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de 

l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar. 

Capítol 4 Aprovació, revisió i actualització del PEC. 

El projecte educatiu es pot modificar: 

 Per qualsevol normativa d’àmbit superior que el contradigui. 

 Per iniciativa de l’equip directiu o per petició de dues terceres parts dels membres del 

consell escolar. 

 També podem presentar propostes de modificació o revisió el claustre de professors.  

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que es facin 

revisions parcials sempre que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la 

direcció, ho considerin oportú.  

El Consell Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC. 

 

Títol III ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

CENTRE 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció.  

Són òrgans unipersonals de govern de l’escola: el/la director/a, el/la cap d'estudis, el/la 

secretari/ària, els quals constitueixen l’equip directiu del centre. 

Secció 1. Director/a  

1.1 Nomenament del/la director/a. 

La selecció del/de la director/a dels centres educatius públics s’efectua mitjançant un 

concurs de mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat en l’àmbit de la 

gestió i de la docència, el projecte de direcció i la capacitat de lideratge. 

Aquest procés es duu a terme a través d’una comissió de selecció nomenada per la direcció 

dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i formada per un/a inspector/a, dos 

directors/es d’un altre centre, un representant de l’ajuntament, tres membres del Consell 

escolar elegits entre ells, i  tres professors elegits pel claustre. 
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El/la director/a seleccionat ha d’haver superat un programa de formació per a la incorporació 

a l’exercici de la direcció. 

La direcció dels serveis territorials nomena el/la director/a per un període de quatre anys. 

A l’acabament del període de nomenament, el/la director/a pot continuar en l’exercici del 

càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi estat avaluat de manera positiva i que 

presenti l’actualització del projecte de direcció. La renovació es pot reiterar fins a completar 

un total de quatre períodes consecutius. 

1.2 Cessament del/la directora 

El cessament del director/a es produeix en els supòsits següents:  

a) Finalització del període de nomenament. 

b) Renúncia motivada acceptada pel director/a del serveis territorials del Departament 

d’Ensenyament. 

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

d) Revocació motivada del nomenament per part de l’Administració, a proposta 

motivada del consell escolar que ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels 

seus membres. 

1.3 Nomenament i cessament d’altres òrgans unipersonals de govern 

Dins les funcions específiques com a cap de personal del centre,  el/la director/a nomena i 

destitueix, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, d’acord amb el marc 

reglamentari i les normes d’organització i funcionament del centre, els altres òrgans 

unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació.  

Els assigna responsabilitats específiques i proposa l’assignació dels complements retributius 

corresponents.  

1.4 Funcions i atribucions del/ la director/a 

Correspon a la direcció l’exercici de les funcions de representació, de direcció i lideratge 

pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, funcionament i gestió del 

centre i de cap del seu personal. 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

10 
 

La direcció té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els 

seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el 

contrari. La direcció és també autoritat competent per defensar l’interès superior de l’infant. 

 Funcions de representació:  

a) La direcció representa l’Administració educativa en el centre, i ha de vehicular els 

objectius i les prioritats de les polítiques educatives de l’Administració cap el centre. 

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

c) Representar al centre davant totes les instàncies administratives i socials i traslladar a 

l’Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes 

pertinents. 

 Funcions de direcció pedagògica i lideratge: 

a) Formular i presentar al claustre la proposta inicial de projecte educatiu i les posterior 

modificacions i adaptacions. 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte 

educatiu, garantir el compliment i intervenir en la seva avaluació. 

c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, l’acció 

tutorial, l’aplicació de la carta de compromís educatiu, l’aplicació dels plantejaments 

coeducatius, els procediments d’inclusió i altres concretats en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre. Prioritzar la comunicació amb 

les famílies amb una de les dues llengües oficials. 

e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d’acord 

amb les previsions del Pla anual, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre i 

al consell escolar. 

f) Impulsar l’avaluació del Projecte educatiu i del funcionament general del centre. 

g) Participar en l’avaluació de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al 

centre.  

 Funcions en relació amb la comunitat escolar 

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

funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies, per 

facilitar l’ intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus fills. 
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b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes i adoptar les 

mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes d’organització i funcionament 

del centre. 

c) Garantir l’exercici dels drets i els deures de tots els membres de la comunitat escolar, i 

orientar-ho a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions que li 

corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter 

pedagògic que li corresponen. 

f) Establir canals de relació amb l’AFA.  

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social. 

 Funcions en matèria d’organització i funcionament 

a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i funcionament 

del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu. 

b) Proposar la Programació general anual del centre, que també ha d’incloure les activitats i 

els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de 

l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 

c) Proposar les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de 

manera concordant amb el projecte educatiu i d’acord amb criteris d’estabilitat per a cursos 

escolar successius. 

d) Proposar al Departament d’Ensenyament els llocs de treball de la plantilla del centre que 

s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

 Funcions específiques en matèria de gestió 

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i, 

quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 

b) Visar les certificacions acadèmiques per acreditar continguts documentals. 

Secció 2: Cap d’estudis  

2.1 Nomenament de el/la cap d’estudis 

El/la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 

mandat de la direcció. 
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2.2 Cessament del/ la cap d’estudis 

a) Finalització del període de nomenament. 

b) Renúncia motivada acceptada pel director/a del serveis territorials del Departament 

d’Ensenyament. 

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

2.2 Funcions del/ la cap d’estudis 

Correspon al/la cap d’estudis: 

La planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva 

organització i coordinació, sota el comandament del/la director/a de l’escola. 

Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió i també tots els altres plantejaments 

educatius del Projecte Educatiu de Centre recollits en el Projecte de direcció. 

 Són funcions específiques del/la cap d’estudis: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades de l’escola i amb els Instituts de Secundària 

Obligatòria, als quals estigui adscrit el centre. 

b) Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars complementàries en col·laboració 

amb l’equip de coordinadors/es. 

c) Dur a terme l'elaboració dels horaris escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres 

espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

d) Intervenir en les diferents comunitats o cicles, quan sigui necessari, per optimitzar la 

cohesió metodològica. 

e) Organitzar, conjuntament amb la direcció, les substitucions dels mestres. 

f) Fer, i mantenir actualitzat, un arxiu pedagògic que contingui els documents que s’elaboren 

i les memòries de cada grup. 

g) Coordinar les relacions amb els Serveis Educatius del Departament d’Educació (CRP) i 

especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic (EAP).  

h) Coordinar l'elaboració i l'actualització del Projecte Curricular de Centre (PCC) 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 
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necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tos els 

mestres del claustre.  

i) 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. Coordinar la realització de les 

reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació final de cada nivell.. 

j) 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 

l’escola.  

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

seguiment.  

l) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació del professorat 

que es desenvolupin en el centre, quan s'escaigui.  

m) Coordinar les actuacions amb els alumnes de pràctiques de les universitats, fer el 

seguiment juntament amb els tutors de pràctiques del centre i de les universitats de 

procedència. 

n) El /la cap d’estudis substitueix el/la director/a es cas d’absència o malaltia. En cas de 

baixa o malaltia de la cap d’estudis, farà les seves funcions la secretària o la persona que 

designi la direcció. 

o) Aquelles altres que li siguin encomanades pel/la director/a o atribuïdes per disposicions 

del Departament d’Educació. 

Secció 3: Secretari/ària 

3.1 Nomenament de el/la secretari/ària 

 

El/la secretari/ària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 

mandat de la direcció. 

3.2 Cessament del/ la secretari/ària 

a) Finalització del període de nomenament. 

b) Renúncia motivada acceptada pel director/a del serveis territorials del Departament 

d’Ensenyament. 

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 
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3.3 Funcions del/ la secretari/ària 

Correspon al/la secretari/ària: 

Dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de l’escola, sota el 

comandament del/la director/a, i exercir, per delegació seva, la prefectura del personal 

d'administració i serveis adscrit al centre, quan el/la director/a ho determini.  

 Són funcions específiques del/la secretari/a:  

a) Exercir la secretaria del claustre i del consell escolar i aixecar les actes de les reunions 

que celebrin.  

b) Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació general 

i el calendari escolar.  

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist i plau del/la 

director/a. 

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 

financeres, juntament amb el/la director/a. Elaborar el projecte de pressupost de l’escola. 

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.  

h) Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre.  

i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del/la director/a i les disposicions vigents. 

Tenir cura de la seva reparació quan correspongui.  

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o 

lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la normativa 

vigent.  

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a del centre o atribuïdes 

pel Departament d’Educació. 
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Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre. 

 

Secció1: Consell Escolar  

 

El Consell Escolar  és l’òrgan de participació de la comunitat escolar del centre en el govern 

del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.  

1.1 Composició: 

 

El consell escolar de l’escola està compost per: 

 

 El/la director/a del centre, que n’és el/la president/a. 

 El/la cap d’estudis. 

 Un regidor o un representant de l’Ajuntament. 

 6 representants dels mestres, elegits pel claustre  

 6 representants dels pares i mares dels alumnes elegits entre ells, un dels quals és 

designat per l’ AFA (Associació de famílies d’alumnes). 

 Un representant del personal d’administració i serveis. 

 El/la secretari/a del centre, amb veu i sense vot. 

 

1.2 Competències del Consell Escolar:  

 Corresponen al Consell escolar les funcions següents:  

a) Establir les directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu del centre i les modificacions 

corresponents, aprovar-lo per una majoria de tres cinquenes parts dels membres i avaluar-

ne el compliment. 

b) Aprovar la Programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats en la Memòria anual. 

c) Aprovar els convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

d) Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament i les modificacions corresponents.  

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

f) Supervisar el pressupost del centre i aprovar el rendiment de comptes. Aprovar les quotes 

anuals (AFA, llibres i material didàctic i material escolar). 

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent. 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

16 
 

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora.  

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

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l’evolució del rendiment escolar.  

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

m) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

El Consell Escolar aprova les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes 

no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració 

de la Generalitat. El reglament del Consell Escolar, un cop aprovat aquest, s’integra en les 

normes d’organització i funcionament del centre. 

El consell escolar actua normalment en ple. Compta  amb una comissió econòmica,  una 

comissió permanent, una comissió de convivència i les que dictamini el reglament vigent. 

1.3 Procediment d’elecció i/o renovació dels membres del Consell Escolar. 

a)  Les persones membres del Consell Escolar ho són per un període de quatre anys. 

b) Els Consells Escolars es renoven per meitats de les persones representats electes de 

cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs. El Consell Escolar renovat s’ha 

de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.  

c) Les eleccions per a la constitució o renovació dels membres del consell escolar són 

convocades pel/la director/a del centre amb quinze dies d’antelació, preferentment en dies 

diferents per a cadascun dels sectors de la comunitat educativa (professors, pares 

d’alumnes i personal d’administració i serveis), dins de les dates que a aquest respecte fixi 

amb caràcter general el Departament d’Educació. 

d) Dins els 15 dies esmentats, els candidats poden donar a conèixer les seves propostes 

utilitzant mitjans que no interfereixin en la marxa ordinària del centre. 

e) Si es produeix una vacant en el Consell Escolar s’ha d’ocupar per la següent candidatura 

més votada en les darreres eleccions , sempre que mantingui els requisits que la van fer 

elegible com a representant. La nova persona membre s’ha de renovar pel temps que 

restava del mandat a la persona representant que ha causat vacant. Si no hi ha més 
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candidats/tes per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del 

Consell Escolar. 

f) Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot, ni el vot 

per correu. En el cas dels pares d’alumnes pot votar el pare, la mare o el tutor respectiu. 

Quan la pàtria potestat d’un alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, només 

aquest tindrà dret a vot. 

g) La junta de l’AFA i/o el seu president designa la persona representat d’aquesta associació 

per tal de formar part del consell escolar del centre.  

h) 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, la comissió permanent i la comissió de convivència, i les que 

determini el reglament vigent. 

i) El/la secretari/a del consell aixeca acta de la constitució i l’envia l’endemà a la delegació 

territorial del Departament d’Educació del Vallès Occidental, degudament visada pel/la 

director/a. 

1.3.1 En relació als 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. 

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 corresponent passen a ser 

elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstàncies és un professor o un membre del 

personal d’administració i serveis, haurà 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. 

1.3.2 En relació a les meses electorals: 

a) Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral presidida 

pel/la director/a, 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 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

18 
 

pública els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin 

presentar-se. 

b) El cens electoral ha de ser publicat al tauler d’anuncis, amb set dies d’antelació a la data 

de votació. 

1.3.3. En relació a la constitució de la mesa electoral del claustre de professors: 

a) Per a l’elecció dels representants del claustre, la mesa electoral està formada pel/la 

director/a, pel professor/a amb més antiguitat en el centre i pel professor/a amb menys 

antiguitat, que actua de secretari/a. Quan coincideixin mestres amb la mateixa antiguitat, en 

forma part el de major o menor edat respectivament. 

b) L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada amb aquest únic 

punt a l’ordre del dia. 

c) Cada professor pot votar, com a representants d’aquest sector un nombre màxim de 3 

representants. 

1.3.4 En relació a la constitució de la mesa electoral dels pares d’alumnes: 

a) Per a l’elecció dels representants dels pares i mares d’alumnes, la mesa electoral està 

formada pel/la director/a i dos pares designats per sorteig entre tots els pares o tutors del 

cens. 

b) Poden ser candidats els pares i mares o tutors legals dels alumnes del centre i que figurin 

en el cens electoral. Formen part del cens electoral els fills o pupils dels quals estiguin 

matriculats en el centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

c) Les candidatures poden presentar-se acompanyades d’una relació de pares que avalin 

el/la candidat/a. 

d) L’AFA o els grups de pares que avalin un candidat poden designar-ne un que actuï a la 

mesa electoral com a supervisor. 

e) El/la director/a, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de votació d’acord 

amb les característiques del centre, i la possibilitat horària dels pares per garantir l’exercici 

del vot. 

f) El nombre màxim que pot ésser votat per cada elector, com a representants dels pares 

d’alumnes, és de 3. 
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1.3.5 En relació a 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/la director/a, el/la secretari/a 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 major edat. 

b) El/la director/a, en la convocatòria de les eleccions, precisa les hores de la votació, 

garantint que pot participar-hi tot el personal afectat. 

1.4 Funcionament del Consell Escolar. 

a) Correspon al director o directora presidir el consell escolar. 

b) La secretària del centre exerceix la secretaria del consell, hi assisteix amb veu però sense 

vot. Pot ser substituïda pel vocal o la vocal més jove en els casos d’absència, de vacant, de 

malaltia o per qualsevol altra causa justificada. 

c) La cap d’estudis substitueix el/la director/a en cas d’absència, malaltia o vacant. 

d) La deliberació dels temes i el posicionament de cada persona es considera reservat en 

l’àmbit del Consell. 

e) Els acords que es prenguin es faran públics a través de diversos canals, segons la llei de 

transparència. 

 Funcions del/de la president/a del consell escolar 

a) Exercir la representació de l’òrgan. 

b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 

c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta 

de membres formulades amb la suficient antelació. 

d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 

e) Assegurar el compliment de les lleis. 

f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 

g) Suspendre les sessions per causa justificada. 

h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
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 Funcions del/de la secretari/ària de l’òrgan col·legiat són: 

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del/de la president/a. 

b) Estendre l’acta de la sessió. 

c)Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 

d) Estendre els certificats pertinents. 

e) Custodiar i arxivar les actes. 

f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de llurs 

funcions. 

 Reunions 

a) El consell escolar es reuneix a inici i a final de curs. A més a més, una vegada per  

trimestre i  sempre que el convoca el/la seu/va president/a o ho sol·licita almenys un terç 

dels seus membres.  

b) Es procura que les decisions en el si del consell escolar es prengui per consens. Si no és 

possible arribar a un acord, es determina la decisió per majoria dels membres presents; 

llevat dels casos en que la normativa determini una altra majoria qualificada. 

 Convocatòria de les reunions 

a) La convocatòria de les reunions la tramet la presidència del consell amb una antelació 

mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si 

s’escau, d'aprovació.  

b) El consell escolar es pot reunir d'urgència apreciada pel president o presidenta, que es 

farà constar a la convocatòria. 

c) Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal 

del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona membre 

de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la 

sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent. 

d) La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat es farà per mitjans electrònics i anirà 

acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords. 
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 Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions 

a) Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que figuren 

en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es 

declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 

b) Les sessions dels òrgans col·legiats seran presencials. 

c) Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el debat, en les 

deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra. 

 Adopció d’acords i règim de votacions 

a) Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible 

arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels 

casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 

b) Les decisions es prenen a partir dels membres que estan presents en la sessió, però si 

algú no hi és present però sabem la seva opinió perquè ens l’ha fet arribar per escrit, la 

farem saber a la resta del consell, però en cap cas comptarà la seva opció com a votació si 

no hi és present. 

c) Les votacions no es poden fer per correu electrònic. Aquest només val per saber l’opinió 

dels membres; si no estan presents a la sessió la seva opció no compta com a vot. 

d) Els membres que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a un 

acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 

e) En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o presidenta. 

f) Les votacions de l’òrgan col·legiat es faran per assentiment o mà alçada, només seran 

secretes quan ho decideixi la majoria dels membres presents en la sessió. 

1.5 Comissions del Consell Escolar. 

Són comissions del consell escolar del centre: la comissió econòmica, la comissió 

permanent i la comissió de convivència i les que dictamini el reglament vigent. 

Són funcions de les comissions estudiar, informar i elevar propostes al consell escolar del 

centre sobre aspectes del seu àmbit que se’ls sol·licitin o considerin convenient d’aportar, 

així com desenvolupar les tasques que el Consell li encomani. 
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a) La comissió econòmica. 

Està formada pel/la director/a, el/la secretari/a, un /a professor/a, un pare i el representant 

de l’ajuntament. 

Són competències de la comissió econòmica: 

1. La supervisió del pressupost i l’aprovació de la seva liquidació.  

2. Efectuar el seguiment i comprovació de les compres efectuades i dels pagaments fets.  

3. Elaborar la relació prioritzada de les necessitats del centre, que puguin ser ateses per 

finançament suplementari: AFA, ajuntament... 

b) La comissió permanent. 

Està formada  pel/la director/a, el/la cap d’estudis, un representant del professorat i un dels 

pares d’alumnes, designats pel consell escolar, i el/la secretari/a amb veu i sense vot. 

Són competències de la comissió permanent:  

1. L’aprovació de sortides que no estaven previstes en el Pla Anual. 

2.  L’aprovació de modificació horària per festes i sortides. 

3. Altres decisions urgents que no requereixin convocatòria de tot el Consell Escolar.  

c) La comissió de convivència. 

Està formada pel/la director/a,  el/la cap d’estudis, un/a mestre/a, un pare o mare i  el/la 

secretari/a. 

Són competències de la comissió de convivència: 

1. Garantir l’aplicació correcta dels drets i deures dels alumnes. 

2. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de 

convivència. 

3. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores.  

4. Assessora el/la director/a en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i 

sancions. 
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d) Comissió de coeducació i polítiques de gènere. 

Està formada pel/la director/a,  el/la cap d’estudis, un/a mestre/a, un pare o mare i  el/la 

secretari/a. 

Són competències de la comissió de coeducació 

1. Potenciar la igualtat real d’oportunitats entre nens i nenes. 

2. Eliminar  tota mena de discriminació per raó de sexe. 

3. Conscienciar les famílies de l’escola per no reproduir les desigualtats apreses i/o 

interioritzades en relació a la igualtat real d’oportunitats entre nens i nenes. 

4.  Buscar la complicitat de l’equip de mestres de l’escola pel que fa als assumptes     

relacionats amb la coeducació i la convivència. 

Es podran constituir altres comissions de treball específiques sempre que ho proposi un 

membre del consell. Es determinarà la seva constitució i les seves funcions en reunió 

ordinària de consell.  

El consell escolar pot autoritzar que s'incorporin d'altres persones membres de la comunitat 

educativa a una comissió quan sigui d'interès per als objectius de la comissió. Aquestes 

tindran veu però no vot, dins el consell. 

1.6 Actes de les sessions del Consell Escolar i de les seves comissions. 

El/la secretari/ària estén un acta de cada sessió del Consell escolar. Aquesta acta s’envia 

als membres del consell escolar juntament amb la convocatòria de la següent sessió. Al 

principi de la següent trobada es fan les esmenes que pertoquin i s’aprova l’acta anterior. 

El recull de totes les actes del consell escolar i de les seves comissions estan custodiades a 

la secretaria del centre i estan a disposició de ser consultades per a qualsevol membre de la 

comunitat educativa que ho sol·liciti. 

Secció 2: Claustre del professorat  

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió 

de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 
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2.1 Composició del Claustre. 

 

El claustre està integrat per la totalitat dels mestres que presten serveis al centre, inclòs el/la 

mestre/a de religió, i el presideix el/la director/a.  El/la secretari/ària del centre exerceix les 

funcions pròpies de la secretaria del claustre. El/la tècnic/a d’educació infantil i l’educador/a 

d’educació especial poden participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot. 

 

2.2 Competències del Claustre. 

 

 Són funcions del claustre de professors: 

 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció 

del/de la director/a. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.  

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

g) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre.  

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de 

l’ordenament vigent.  

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

El director o directora pot convocar a les sessions del claustre del professorat, professionals 

d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les 

funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat anterior.  

2.3 Funcionament del Claustre. 

El claustre es reuneix periòdicament amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el/la 

director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres.  

L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  
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La convocatòria del claustre correspondrà al Director/a i haurà de ser acordada i notificada 

amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència. A la convocatòria 

s'adjuntarà l'ordre del dia que pot recollir les propostes que sorgeixin de les comunitats, 

comissions i/o càrrecs.  

El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus 

membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la 

informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de la celebració del 

Claustre.  

El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels seus 

membres. S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la convocatòria per 

determinar si hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus 

membres.  

De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després 

de l'hora assenyalada per la primera.  

L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts:  

a) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació.  

b) Punts de l'ordre del dia a debatre.  

c) Torn obert de paraules.  

En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes llegides 

es consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen. 

Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es 

resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, es 

repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de 

intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a.  

En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el titular 

no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament.  

Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que consti en 

acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui derivar-se’n, 

però no de la seva execució.  

Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat, i 

també tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes.  
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Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de forma 

correcta i amb respecte tots els seus components.  

El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com qualsevol 

altre mestre/a.  

Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder tornar a 

començar el debat un cop conegut el resultat de la votació.  

Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o la 

demanda dels membres del claustre. 

Reunions del claustre del professorat 

 

a) El claustre es reunirà amb caràcter ordinari periòdicament, en horari de migdia, de 12:30 

a 14.00h. per tractar qüestions diverses que puguin sorgir al llarg del curs. 

b) El claustre es reunirà amb caràcter extraordinari, si es considera necessari. Es faran 

claustres monogràfics per tractar temes pedagògics, per presentar resultats dels 

sociogrames, per posar en comú la participació en activitats de formació diverses i per 

tractar i debatre temes d’interès pedagògic comú. 

c) Les reunions de claustre, i segons contingut a tractar, podran ser obertes a: professionals 

de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, a alumnes en pràctiques de les universitats, a 

tècnics de serveis socials i a d’altres persones que puguin aportar reflexió i que se’ls convidi. 

d) La deliberació dels temes i el posicionament de cada persona es considera reservat en 

l’àmbit del claustre. 

Capítol 3. Equip directiu  

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic. La composició de l’equip 

directiu en els centres d’educació infantil i primària d’estructura lineal està format pel/la 

director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. Els membres de l’equip directiu treballen 

coordinadament en l’exercici de les seves funcions. 

 Funcions de l’equip directiu 

a) L’equip directiu assessora el/la director/a en matèries de la seva competència,  

b) Elabora la Programació general anual, el Projecte educatiu, les Normes d’organització i 

Funcionament i la Memòria anual del centre. 
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c) Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció. 

d) L’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa, implicant tots els 

sectors.  

e) Estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre i impulsa el procediment 

d’elaboració i execució del pla d’avaluació interna. 

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

g) L’equip directiu coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

h) Vetlla per la promoció i la bona imatge del centre. 

Capítol 4. Òrgans unipersonals de coordinació: 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de comunitat, el/la 

coordinador/a d'informàtica, el/la coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a de prevenció de 

riscos laborals. 

Secció 1. Coordinadors/es de comunitat 

S’estableix un/a coordinador/a per a cada comunitat i/o etapa: un/a coordinador/a de l’etapa 

infantil (comunitat de petits)i uns/unes coordinadors/es per cada una de les comunitats de 

primària (comunitat de mitjans i comunitat de grans) 

Les seves funcions són: 

a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives (objectius, metodologies, 

avaluacions) al llarg de l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la 

dependència del/la cap d’estudis. 

b) Convocar, coordinar i harmonitzar les reunions de la seva comunitat, presidir-les, fer el 

resum escrit dels acords. Donar a conèixer al/a la cap d'estudis les propostes dels equip de 

comunitat, i fer-ne el seguiment, valoració i prendre acords.  

c) Fer la representació davant dels altres òrgans de l’escola.  

d) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació i ser el 

portaveu en la seva comunitat. Elaborar la planificació mensual i fer-ne difusió 

e) Participar en les reunions amb el/la cap d’estudis per portar a l’equip directiu i al claustre 

les propostes de comunitat en matèries didàctiques i pedagògiques. 
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f) Mantenir contacte amb tots els professors de la comunitat per conèixer les necessitats i 

dificultats, per tal de poder-hi trobar solucions. 

g) Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre.  

h) Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Pla Anual: objectius del nivell i de 

la comunitat i les programacions per aconseguir-los.   

i) Mantenir actualitzat l'inventari del material  didàctic de la comunitat, fer-se càrrec de la 

seva conservació en col·laboració amb l'equip de mestres. 

 j) Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos econòmics 

del centre. 

k) Planificar els tallers i les sortides, relacionant-les amb el currículum i fer les diligències 

necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell de comunitat (autoritzacions, 

quotes, acompanyants), juntament amb la secretària i la cap d’estudis. 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica (TIC) 

 Funcions:  

a) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i optimització dels recursos 

informàtics i per l’adquisició de nous equips. 

b)  Assessorar a l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del 

centre. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics 

del centre. 

d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 

permanent en aquest tema. 

e) Aquelles que la direcció li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics o 

que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 

Secció 3. Coordinador/a lingüístic 

 Funcions: 

a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del Projecte lingüístic.  
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b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del Projecte 

curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el Projecte lingüístic.  

c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 

concreció del Projecte lingüístic incloses en la Programació general del centre i col·laborar 

en la seva realització.  

d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut, organització i 

optimització dels recursos. 

e) Impulsar el pla de lectura del centre. 

f) Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn. 

g) Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o 

que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 

Secció 4. Coordinador/a de riscos laborals 

 Funcions. 

a) Correspon al/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les 

actuacions en matèria de salut i seguretat de l’escola, d’acord amb la direcció del centre i 

amb la guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial.  

b) Promoure i fomentar l’interès i la cooperació del tot els membres de la comunitat 

educativa en l’acció preventiva. 

c) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la 

netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control, per 

assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. 

d) 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. 

e) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones i 

l’estructura. 

f) Revisar periòdicament les farmacioles del centre i reposar-ne el material necessari. 

g) Donar suport a la Direcció del centre per formalitzar 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. 
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Secció 5. Nomenament i cessament dels/les coordinadors/es 

a) Els/les coordinadors/es de comunitat són nomenats pel director/a del centre, escoltats els 

equips de docents i la comissió pedagògica. 

b) El nomenament dels/les coordinadors/es abasta, com a màxim, fins la data del fi de 

mandat del/la director/a. 

c) El/la director/a del centre pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament 

dels/les coordinadors/es de cicle abans de la finalització del període pel qual foren 

nomenats/des, una vegada escoltat l’equip docent o la comissió pedagògica, i amb 

audiència de l’interessat/da. 

d) El nomenament i cessament del/la coordinador/a d’informàtica, coordinador/a lingüístic i  

coordinador/a de riscos laborals, l’efectua el/la director/a, escoltats els altres membres de 

l’equip directiu. 

Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels coordinadors/es, el/la director/a 

n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 

Títol IV ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

Capítol 1. Organització del professorat 

Secció 1. Equips docents 

Cada comunitat/cicle està formada per tots els mestres que imparteixen docència als 

alumnes d’una mateixa edat. Els mestres especialistes que fan classe a nivells diferents, 

a principi de curs s’adscriuen a una comunitat/cicle, en funció de la quantitat d’hores de 

docència que hi imparteixin i de l’equilibri numèric de personal, puntualment poden 

incorporar-se a d’altres comunitats o cicles si se’n veu la necessitat. 

L’escola s’organitza agrupant nivells d’edat similar. Les dues agrupacions principals és 

per comunitats o cicles. La comunitat/cicle constitueix la unitat bàsica d'organització 

pedagògica en matèria de programació, avaluació i atenció a la diversitat de l'alumnat. 

L’organització en comunitats es fa de la següent manera:   

Etapa infantil: 

-  comunitat de “Petits”: P3, P4 i P5 
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Etapa primària: 

- Comunitat de “Mitjans”: 1r,  2n i 3r 

-  Comunitat de “Grans”: 4t, 5è i 6è 

L’organització en cicles és la següent: 

 Etapa infantil: 

-  Cicle infantil: P3, P4 i P5 

Etapa primària: 

- Cicle Inicial: 1r i 2n 

- Cicle Mitjà: 3r i 4t 

- Cicle Superior: 5è i 6è 

La comunitat/cicle constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de 

programació, avaluació i atenció a la diversitat de l'alumnat. 

        Són funcions dels equips de comunitat/cicle:  

a) Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis de la 

comunitat/cicle a l’escola, com a criteri prioritari. 

b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 

programació general. 

c) Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes que fan referència al 

currículum, d’acord als referents normatius vigents. 

d) Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del projecte curricular de centre. 

e) Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en comissions 

d'avaluació presidides pel/la cap d’estudis i el/la director/a. Prendre decisions pel que fa a 

promoció dels alumnes. 

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

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

h) Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en els nivells, d'acord amb els 

criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 
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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, 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 les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada grup 

d'alumnes. 

m) Valorar els llibres i material didàctic i proposar, quan es cregui convenient i dins dels 

períodes marcats, els canvis necessaris. 

n) Fer operatius en la comunitat/cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 

funcionament dels ensenyaments a cada nivell: sortides, celebracions, activitats 

complementàries, etc. 

o) Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels 

alumnes de la comunitat/cicle. 

p) 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. 

q) Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als 

interessos i necessitats de la comunitat/cicle i amb implicació a nivell de centre. 

r) Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels 

alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb criteris 

pedagògics. 

s) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb 

aquelles que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat. 

t) Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del nivell, així com les que 

d'acord amb la funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar. 

u) Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, facilitant-li 

materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar activament a 

l’escola. 
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Els equips de comunitat/cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la 

coordinador/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de comunitat/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/La coordinador/a 

el donarà a conèixer al cap d'estudis i passarà a formar part de la documentació general del 

centre. 

Secció 2. Comissions d’avaluació. 

Les comissions d'avaluació estan formades per tots els mestres que exerceixen a cada un 

dels nivells, inclosos els mestre especialistes d’educació especial, música, educació física i 

anglès, religió i mestra de la SIEI, si intervé en el grup. Estan presidides pel/per la cap 

d’estudis i/o el/la director/a  o bé la persona en la que deleguin. 

Cada comissió d'avaluació es reunirà un cop per trimestre a primària i cada quadrimestre a 

infantil per tal d’avaluar cada grup classe. 

La junta d’avaluació també es reuneix per valorar l’avaluació final del curs. En l'acta de la 

darrera sessió d'avaluació de cada nivell es fa constar la valoració final de les àrees, la 

valoració global del progrés de cada alumne/a i la proposta de promoció o retenció de 

l'alumne/a en el curs. 

Cada mestre/a elabora una acta d’avaluació de l’àrea o àrees que imparteix. El/la tutor/a 

recull totes les actes i les  fa arribar a la cap d’estudis en el termini acordat. Les actes 

d’avaluació s’arxiven i es custodien a la secretaria del centre. S’ha d’emprar el format 

estàndard acordat per l’escola. 

Cada acta conté: 

a)  El trimestre, la data el grup que s’avalua, els assistents: el/la tutor/a. 

b)  Les característiques del grup classe. 

c)  El treball específic de grup i/o nivell si s’està duent a terme un treball concret per 

alguna necessitat o situació específica. 

d)  Casos concrets a comentar i acords de millora. La relació d'alumnes que presenten 

necessitats educatives específiques i les mesures de reforç i d’adequació preses, així 

com les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció proposades pels 

mestres.  

e)  Anàlisi col·lectiva de l’evolució del grup classe segons el nivell acadèmic. 
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f)  L’atenció a la diversitat: objectius treballats i acords de millora de cada un dels 

desdoblaments i de les sessions de reforç i/o SEP.  

g)  En el cas d’alumnes amb un Pla individualitzat (que reben atenció i suport per part de 

la mestra d’educació especial i/o SIEI), avaluació i seguiment dels objectius i 

continguts assolits. 

També es recullen les notes de cada àmbit, de cada avaluació, en una graella. Aquestes 

notes han d’estar posades per tal de poder-les valorar en les juntes d’avaluació. 

En la següent junta d’avaluació s'ha de fer el seguiment del grau de compliment dels acords 

presos. 

 Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne i del grup en 

general. 

b) Proposar i establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 

c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per 

a les activitats educatives del nivell i/o comunitat/cicle. 

d) Realitzar una valoració final per àrees i la valoració global del progrés de cada un dels 

alumnes en finalitzar el nivell. 

e) Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no 

hagin assolit completament els objectius del curs. Per a prendre aquestes decisions, es 

tindran en compte els criteris recollits en el document “Criteris de retenció en un nivell 

escolar”(documents d’avaluació). 

f) Explicitar les activitats que convenen en el nivell següent per assolir els objectius, per a 

aquells alumnes que hagin passat al següent havent assolit de forma incompleta els 

objectius del nivell anterior. 

g) En finalitzar el nivell de 2n de primària, aprovar la proposta de distribució de l’alumnat dels 

tres grups per al nivell de 3r, feta pels tutors, especialistes i equip directiu, per tal de 

compensar les diferències que s’hagin pogut produir i per tal d’afavorir la cohesió social 

entre l’alumnat. 

Com a mesura excepcional, quan el claustre cregui convenient es podrà barrejar els 

alumnes d’un nivell en un altre moment de l’escolaritat, per afavorir una millor dinàmica 

d’aprenentatge i relacions socials dins els grups classe, ho analitzarà i/o aprovarà, si 

s’escau. Els tutors del curs, els tutors del curs anterior, els mestres especialistes i els 
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mestres d’educació especial faran la proposta dels nous grups. Donat el cas, s’informarà a 

les famílies en una reunió de nivell i al consell escolar. 

Es promocionaran els alumnes d’acord amb els criteris establerts en aquestes NOFC. 

En el cas que l’equip docent de la comissió d’avaluació plantegi la retenció d’un alumne/a a 

un determinat nivell es comunica a la família en una entrevista amb el/la tutor/a durant el 2n 

trimestre de curs, per tal d’acabar de valorar-ho i arribar a un acord durant el 3r trimestre. Si 

malgrat la proposta raonada de l’equip docent hi ha desacord amb la família, aquesta ha de 

signar un document del centre en el que fan constar el seu desacord i en el qual es 

comprometen al compliment de les mesures acordades per tal de poder adquirir els 

objectius del cicle anterior que no han estat assolits. 

Secció 3. Comissions  

Les diferents comissions estableixen el seu pla de treball en la Planificació Anual i es valora 

el nivell d’execució i el seu funcionament en la Memòria anual, així com les propostes de 

millora. 

Les diferents comissions es reuneixen un cop per setmana en horari de permanència al 

centre, excepte la Comissió d’Atenció a la Diversitat que té un funcionament diferenciat. 

3.1 Comissió pedagògica: 

Està formada pel/la Cap d’estudis i el/la coordinador/a que és un mestre representant de 

cada comunitat/cicle. Es reuneixen periòdicament  en una sessió setmanal. 

 Són funcions de la comissió  pedagògica: 

a) Participar en les reunions amb el/la cap d’estudis per portar a l’equip directiu i al claustre 

les propostes de cada comunitat/cicle en matèries didàctiques i pedagògiques. 

b) Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les 

activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació interna. 

b) Revisar els projectes curriculars de centre, adaptar-los a les metodologies de treball 

acordades en el claustre. 

d) Recollir les aportacions de les diferents comunitats abans de la realització de les sessions 

de treball de claustre. 

e) Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en les comunitats/cicles, 

detectar els desajusts i fer propostes de millora, d'acord amb les directrius acordades. 
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 3.2 Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD): 

La CAD és la comissió encarregada de planificar, promoure i fer el seguiment de les 

mesures que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 

l’alumnat. 

Està formada per una persona de l’equip directiu, la persona de l’EAP de referència, els/les 

mestres d’educació especial i el/la mestre/a de Suport Intensiu per a l’escolarització 

Intensiva (SIEI). 

Són funcions de la CAD: 

a) La concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes. 

b) Identificar, conjuntament amb l’EAP, les necessitats educatives dels alumnes prèvia 

demanda del/de la tutor/a o de la família. 

c) L’organització, l’ajustament i el seguiment dels recursos de que disposa el centre. 

d) Establir les característiques de cada suport, les persones i el número d’hores que s’hi 

dedicaran. 

e) Establir els criteris d’alta i baixa d’un recurs i valorar les decisions conjuntament amb  els/ 

les tutors/es. 

f) L’ajustament i el seguiment de les mesures adoptades, segons les necessitats que es van 

produint al llarg del curs. 

g) El seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i 

específiques. 

h) La participació en l’elaboració i portada a la pràctica de les propostes dels plans 

individualitzats o propostes curriculars. 

i) Fer traspassos d’informació d’alumnes amb alguna necessitat específica que vinguin 

d’un altre centre. 

j) Facilitar informació al professorat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament 

del currículum i l’accés a la documentació. 

h) Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria anual. 

La CAD es reuneix mensualment per a les reunions de seguiment en horari lectiu, previst en 

els horaris de cada membre de la comissió. 
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Al final de cada curs escolar es realitza una sessió d’avaluació per valorar el funcionament 

del curs fer i les propostes de millora, així com preveure les necessitats pel curs següent. 

Altres comissions 

Cada inici de curs s’estableixen els mestres que formen part de cada comissió. És té en 

compte que: 

-       Sempre hi hagi a cada comissió un/a mestre/a que n’hagi format part el curs 

anterior. 

-      Els mestres nous que s’incorporen al centre han de formar part de diferents 

comissions. 

-       El claustre decideix establir una rotació per tal que tots els mestres formin part de 

les diferents comissions en algun moment. 

-       Cada comissió ha de tenir representants de les diferents comunitats/cicles, a no ser 

que, per circumstàncies excepcionals, el claustre prengui una decisió diferent. 

3.1  Comissió de biblioteca: 

La comissió de biblioteca es reuneix setmanalment. Aquesta comissió treballa conjuntament 

amb la comissió de biblioteca de l’AFA. 

Són funcions de la comissió de biblioteca del centre: 

a) Proposar i dinamitzar al claustre l’ús de les biblioteques. 

b) Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament. 

c) Promoure el servei de préstec del fons de la biblioteca de primària. 

d) Arreglar les biblioteques: distribuir mobiliari, ordenar llibres i posar els títols segons la 

classificació escollida. 

e) Catalogar els llibres segons les directrius del programa e-pèrgam. 

f) Folrar els llibres que arriben nous, etiquetar-los, registrar-los i classificar-los, amb l’ajut de 

mares i pares voluntaris. 

g) Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria anual. 

 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

38 
 

Són funcions de la comissió de biblioteca de l’AFA: 

a) Coordinar les diferents activitats organitzades per dinamitzar la biblioteca escolar 

proposades amb l’acord del claustre. 

b) Coordinar les adquisicions de nous llibres, segons les propostes de l’equip de mestres i/o 

els propis alumnes i la mateixa comissió. 

c) Tramitar les sol·licituds de llibres a les diferents editorials i fer la compra segons el 

pressupost de biblioteca-mediateca aprovat anualment. 

3.4 Comissió TAC:  

Comissió específica per a l’impuls de l’ús de les TIC a les aules. 

Són funcions de la comissió de TAC 

a)  Dinamitzar els diferents blogs de l’escola i la pàgina web. 

b)  Ajudar als mestres en l’ús i la dinàmica dels blogs. 

c)  Fer-ne el seguiment perquè estigui al dia de totes les activitats que es van fent a 

l’escola i perquè hi hagi tota la informació necessària per a les famílies. 

d)  Ajudar als mestres amb un recull de propostes per treballar a les aules amb les 

pissarres digitals des de totes les àrees curriculars. 

e)   Revisar i actualitzar les programacions d’informàtica dels diferents nivells quan es 

consideri necessari. 

f)  Gestionar el recull d’activitats i fotografies per a la revista escolar. Fer el traspàs de la 

informació al responsable de la revista de l’AFA. 

g)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

3.5 Comissió de festes: 

S’encarrega de l’organització de la celebració de les festes tradicionals que es celebren al 

centre. 

Es celebren les festes de  la Castanyada, Sta. Cecília, Nadal, Carnestoltes , Sant Jordi i la 

Festa de  fi de curs. La comissió de festes i es reuneix setmanalment. 
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  Són funcions de la comissió de festes i celebracions: 

a)  Decidir, plantejar i coordinar les actuacions que es realitzaran (activitats, recursos 

materials, persones encarregades, espais...). 

b)  Confeccionar i facilitar el programa de la festa a l’alumnat, mestres, i si s’escau a les 

famílies. 

c)  Recollir i arxivar les dades i/o imatges de la festa a la carpeta de festes escolars. 

d)  Fer la valoració de cada festa, recollint les aportacions del equips de cada 

comunitat/cicle. 

e)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

 3.6. Comissió de decoració: 

S’encarrega de la decoració de les entrades de l’escola fent propostes segons les estacions 

i/o la celebració de les Festes al llarg del curs. 

·         Són funcions de la comissió de decoració: 

a)  Aportar orientacions per la decoració de l’entrada de l’escola. 

b)  Distribuir les tasques a fer en cada un dels nivell per participar en la decoració. 

c)  Penjar les decoracions a les diferents entrades (i gimnàs, si s’escau per a la celebració 

de la festa). 

d)  Recollir les aportacions de cada comunitat/cicle. 

e)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

 3.7  Comissió d’economia i material: 

Pertanyen a la comissió de material el/la secretari/ària del centre i un/a mestre/a 

representant de cada comunitat/cicle. Es reuneixen setmanalment. 

Són funcions de la comissió d’economia i material: 

a)  Mantenir endreçats i amb ordre dels magatzems dels dos edificis. 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

40 
 

b)  Fer les comandes de material un cop a la setmana seguint les demandes dels mestres 

i  controlant els romanents dels magatzems. 

c)  Comprovar que els articles que consten en els albarans correspon al material enviat. 

Si hi ha algun error tramitar la devolució. 

d)  Controlar les despeses de material juntament amb la secretària del centre. 

e)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

 3.8  Comissió de socialització de llibres de text: 

Aquesta comissió de mestres té una tasca molt centrada en uns períodes concrets del 

curs. Un cop acabades les seves tasques, dona suport a la comissió de biblioteca. 

Per altra banda és una comissió mixta formada per mares i pares i mestres, el treball de 

la qual es gestiona fora de l’horari lectiu. 

Són funcions de la comissió de socialització de llibres de text: 

a)  Vetllar perquè tots es alumnes tinguin el material fungible i els llibres socialitzats que 

pertoquen a cada curs. 

b)  Fer el manteniment dels llibres socialitzats, resoldre les incidències que vagin sorgint 

al llarg del curs. 

c)  Preveure els alumnes amb necessitats educatives especials que tenen material 

diferenciat, en coordinació amb les mestres d’educació especial. 

d)  Coordinar-se amb la comissió de socialització de llibres de l’AFA. 

e)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

 3.9 Comissió de convivència: 

Són funcions de la comissió de convivència: 

a)  Recollir recursos i estratègies per fomentar la convivència i la gestió positiva dels 

conflictes, a partir de les demandes i necessitats dels tutors i els grups d’alumnes. 
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b)  Organitzar l’ordre del dia i el desenvolupament de les assemblees de delegats 

mensualment així com recollir en una acta els temes tractats i els acords, per tal que 

es puguin traspassar a les aules. 

c)  Elaborar el document Projecte de convivència del centre juntament amb les propostes 

del claustre. 

d) Organitzar i  promoure el Projecte de Patis dinàmics per tal d’oferir a l’alumnat 

diversitat d’opcions a l’hora del pati i vetllar per una bona convivència al centre.  

e)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

3.9 Comissió de Racons d’infantil: 

Aquesta comissió està formada per mestres de l’etapa infantil. 

·   Les seves funcions són: 

a)  Mantenir l’ordre de les aules de racons de joc, racons de llengua i racons de 

matemàtiques. 

b)  Reposar el material fungible quan sigui necessari. 

c)   En cas que sigui necessària la compra de nou material fer les propostes a la comissió 

de material,  i/o a l’equip directiu si la despesa és important, per tal que es tingui en 

compte i es pugui autoritzar la compra, si s’escau. 

d)  Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs en la Memòria 

anual. 

Capítol 2. Organització de l’alumnat 

L’alumnat s’organitza en grups-classe, segons l’any de naixement, els quals tenen com a 

referència un/a tutor/a. 

En casos excepcionals, un alumne pot ser matriculat a un curs que no li pertoca segons 

l’any de naixement si les seves necessitats educatives ho requereixen, i sempre i quan, el/la 

professional de l’EAP, la inspecció educativa i la mateixa escola hi donin el vistiplau, a la 

vegada que la família o els tutors legals hi estiguin d’acord. 

Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribueixen en tres grups de manera que 

aquests quedin equilibrats en: 
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a) Nombre total d’alumnes. 

b) Nombre de nens i nenes. 

c) Germans bessons. 

d) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol. 

e) Nombre d’alumnes que no han anat mai a l’escola bressol. 

f) Data de naixement dels alumnes (grans, de gener a juny aproximadament i petits de 

juliol a desembre aproximadament, distribuïts de forma equitativa als tres grups). 

g) Nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials i/o amb risc d’exclusió social. 

h) Nombre d’alumnat d’origen o procedència de l’estranger. 

Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran 

en número d’alumnes als tres grups del mateix nivell. La direcció estudiarà quin és el grup 

en el qual s’integrarà millor, sense que això impliqui una descompensació en el nombre 

d’alumnes dels grups. 

Capítol 3. Atenció a la diversitat 

Actuacions per a atendre la diversitat: 

a) Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments i/o atenció 

en petits grups o bé aula inclusiva (dos mestres dins l’aula atenent tota la diversitat 

d’alumnat). 

b) Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius. 

c) Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. Els 

alumnes de primària que  presentin greus  dificultats d'aprenentatge i especialment aquells 

que siguin considerats per l'EAP del centre com de necessitats educatives especials greus i 

permanents, tenen un pla individualitzat (PI) almenys  en les àrees instrumentals. 

L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor/a de l'alumne/a, el qual s'encarrega 

d’elaborar-lo amb la col·laboració del/la mestre/a d'educació especial i la participació de 

l'EAP.  

Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a referència les 

orientacions del Departament d’Educació. 

Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, el tractament de l’alumnat amb 

trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i l’atenció 
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als alumnes amb altes capacitats, l’escola disposa d’un equip de mestres especialistes en 

educació especial i amb mestres amb perfil professional de diversitat. 

En funció de les valoracions de les comissions d’avaluació i d’atenció a la diversitat (CAD), 

es determinaran les persones per atendre a la diversitat i els recursos temporals i materials, 

seguint la normativa vigent establerta. 

Les hores dels mestres que quedin disponibles dins els seus horaris lectius, es destinaran 

per al suport educatiu dels alumnes que presentin més necessitats. 

La distribució de les hores de reforç es fa atenent els  següents criteris: 

a) Quantitat d'alumnes de cada classe que presenten dificultats i/o necessitats específiques. 

b) Priorització als nivells educatius de 1r, 2n i 6è de primària.  

La concreció del funcionament està recollit al Pla d’Atenció a la diversitat. 

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat. 

Qualsevol mestre/a de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords presos en 

claustre davant de tots els alumnes del centre. 

Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords de 

l’escola pel que fa a actuacions, prioritats i estratègies maneres de fer per tal de donar 

coherència al procés educatiu, tenint en compte les particularitats del grup. 

Els/les tutors/es són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i 

tot el professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos. 

 Capítol 5. Acció i coordinació tutorial 

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/a tutor/a quan correspongui. 

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

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

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

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

d'alumnes. 

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

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

programades a  l’escola. 

h) Participar en l'avaluació interna del centre. 

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

L'exercici de les funcions del tutor/a és coordinat pel/la cap d’estudis. 

El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el claustre de 

professors. 

El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 

Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la director/a 

n'informa el consell escolar del centre. 

Quan l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als requeriments del 

projecte educatiu, el/la director/a pot procurar, escoltat el/la mestra, que les promocions 

d'alumnes tinguin el mateix  tutor/a al llarg de dos cursos consecutius, que poden ser dins el 

mateix cicle o bé entre dos cicles ( 2n i 3r, 4t i 5è), per donar coherència a la continuïtat 

curricular. Cal tenir en compte els criteris establerts per a l’adjudicació de tutories en aquesta 

normativa 

Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres de nova incorporació al centre 

en grups paral·lels, per facilitar-ne la integració al funcionament de l’escola. 

Criteris per l’adjudicació de tutories: 

·   Mantenir un/a mestre/a en el nivell que en conegui el funcionament. 

·   Combinar professionals que potencien un bon nivell acadèmic amb professionals que 

fan un bon treball de cohesió de grup per compartir estratègies. 

·   Els especialistes que, donat el cas, hagin de tenir tutoria no han de coincidir en un 

mateix nivell. 

·   Combinar personal definitiu al centre amb personal interí i substitut, si s’escau. 
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·   Es tenen en compte les característiques i necessitats del grup d’alumnes amb les 

habilitats professionals de cada mestre del claustre. 

Criteris per a la reclamació de mestres per a  places amb perfil professional, places 

ordinàries i comissions de servei, si s’escau, i ho permet la normativa vigent: 

·   Perfils professionals dels llocs de treball específics: TIC, Diversitat i Lingüístic. 

·   Antiguitat en el centre. 

·   Especialitat diferent reconeguda pel Departament d’Ensenyament (cal acreditar-la de 

forma documental) 

·   Any d’oposició 

·   Nota de tall de l’oposició 

Capítol 6. Mestres especialistes 

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació infantil i 

l'educació especial, seran assignades preferentment als/les mestres que disposin de 

l'especialitat corresponent. 

La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que 

comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 

Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil, si els horaris 

mínims curriculars de l’etapa primària, segons la normativa vigent, es compleixen. 

Els mestres especialistes estan vinculats a una comunitat/cicle, per tal de garantir 

l’adequada coordinació amb els tutors dels diferents grup-classe: així com també, en els 

aspectes organitzatius propis de cada comunitat/cicle. 

La disposició de mestres especialistes a l'escola permet a la resta de mestres disposar 

d'hores lectives per potenciar l'atenció a la diversitat i l'acció tutorial i aprofundir en el treball 

d’aquells aspectes que el centre ha prioritzat a partir de l'anàlisi dels resultats educatius i 

dels resultats de les proves diagnòstiques. 

6.1 Els mestres especialistes d'educació especial 

Centraran la seva intervenció en els àmbits següents : 

a) Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) 

b) Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents (NESE-

NEE) 
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c) Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i mancances 

degudes a la situació sociocultural de les famílies. 

d) Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i amb la 

col·laboració de l'EAP. 

e) Col·laborar en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 

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

a terme de diferents formes, no necessàriament excloents: 

a) Col·laborar amb els mestres tutors en la preparació, l'elaboració i adaptació d’activitats i 

materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat.   

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

individualitzada als alumnes que ho requereixin. 

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

ordinària. 

6.2 Mestra Suport Intensiu d’Escolarització Intensiva (SIEI). 

Centra la seva intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin, sempre que sigui possible 

i adequat, la participació dels alumnes de la SIEI en les activitats de l’aula ordinària i del 

centre. Així mateix, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho fan 

indispensable, el suport es fa de forma individual o amb grup reduït a l’aula de la SIEI i, per 

tant, fora de l’aula ordinària. 

·      Funcions: 

a)  Col·laborar amb els/les tutors/es, altre professorat del centre i l’EAP, en l’elaboració 

del Pla individualitzat dels alumnes de la SIEI. 

b)  Elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació en 

les activitats del grup ordinari. 

c)  Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària. 

d)  Acompanyar els alumnes en les activitats fora del centre, si es considera. 

e)  Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït a l’aula SIEI. 

f)   Col·laborar en la tutoria individual de l’alumnat que atén. 
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Els alumnes de la SIEI tenen com a marc de referència el mateix currículum que els altres 

alumnes del centre, però es prioritzen els aspectes que afavoreixen la seva autonomia, 

l’equilibri personal i les habilitats socials. 

 6.3 Les funcions dels especialistes de música, educació física i llengua estrangera 

són: 

·         Funcions dels mestres de música: 

a)  Elaborar i coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells 

nivells en que no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent. 

b) Impartir les classes a l’etapa d’educació primària, atenent a les dedicacions horàries 

establertes. 

c) 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. 

e)  Impartir classes a l’etapa d’educació infantil si el seu horari li ho permet. 

f)   Vetllar pel bon funcionament dels espais destinats a la seva activitat, així com del 

material. En cas que sigui necessari fer comanda de nou material didàctic i musical cal 

el consentiment de l’equip directiu. 

g)  Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre, 

impartir altres àrees i/o reforços per atendre la diversitat. 

h)  Aquelles altres que li encomani el/la director/a o els Serveis Territorials del Vallès 

Occidental. 

·         Funcions dels mestres d’educació física: 

a)  Elaborar i coordinar les activitats curriculars d’educació física del centre. 

b)   Impartir les classes a l’etapa d’educació primària, atenent a les dedicacions horàries 

establertes. 
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c)  Impartir classes a l’etapa d’educació infantil si el seu horari li ho permet. Assessorar i 

supervisar convenientment al mestre no especialista, en el cas que no pugui impartir 

amb intervenció directa totes les sessions destinades a l’àrea. 

d)  Vetllar pel bon funcionament dels espais destinats a la seva activitat, així com del 

material. En cas que sigui necessari fer comanda de nou material esportiu cal el 

consentiment de l’equip directiu. 

e)  Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre, 

impartir altres àrees i/o reforços per atendre la diversitat. 

f)   Aquelles altres que li encomani el/la director/a o els Serveis Territorials del Vallès 

Occidental. 

·         Funcions dels especialistes en llengua estrangera: 

a)  Impartir la docència a l’etapa de primària i, si el seu horari ho permet, en el darrer curs 

de l’etapa infantil (P5). 

b)  Elaborar i coordinar les activitats curriculars de l’àrea de llengua estrangera. 

c)  Vetllar pel bon funcionament de les aules i espais d’anglès, així com del material. En el 

cas que sigui necessari fer comanda de nou material didàctic, sota el consentiment de 

l’equip directiu. 

d)  Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 

d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 

e)  Aquelles que li encomani el/la director/a o els Serveis Territorials del Vallès 

Occidental. 

 6.4 Altre personal del centre: 

Tècnica d’educació infantil 

És el/la treballador/a que col·labora amb els/les mestres-tutors/es de P3 en el procés 

educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en 

l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

 Correspon al/la tècnic/a d’educació infantil: 
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a) Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al 

desenvolupament de la sessió. 

b) Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 

c) Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/tutor. 

d) Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

e) Participar en processos d’observació dels infants. 

 Educador/a de la SIEI 

Correspon al personal laboral d’educador/a d'educació especial: 

a)  Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar 

en les activitats que organitza el centre, així com aplicar programes de treball preparats pel 

tutor o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques específiques 

relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits d'higiene, habilitats socials, 

mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, .... 

b) Participar en el projecte educatiu del centre. 

c) Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor 

manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes. 

d) Proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d'informació sobre l'actuació 

de l'alumne, a fi d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge. 

Personal d'administració i serveis 

Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d'administració, adscrit als centres 

educatius: 

a)  la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes; 

b)   la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials 

acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc.; 

c)   la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. 
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Aquestes funcions comporten les tasques següents: 

a)   Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

b)   Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, Personal 

d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa compulsa, franqueig, etc.). 

c)   Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes. 

d)   Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica corresponent). 

e)   Atenció telefònica i personal sobre els assumptes de la secretaria administrativa del 

centre. 

f)    Recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 

permisos, etc.). 

g)   Comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut 

pel director o directora o el secretari o secretària del centre. 

h)   Manteniment de l'inventari. 

i)    Control de documents comptables simples. 

j)    Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast 

(disposicions, comunicats, etc.). 

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques 

del centre, l'execució de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

Capítol 7. Altres. Tasques per a fer a casa 

A l’escola creiem important crear un hàbit de treball a casa i implicar a les famílies en aquest 

aspecte. Per això sempre demanem la col·laboració i seguiment dels deures i les agendes. 

Malgrat tot, si la situació familiar no afavoreix aquest seguiment, des de l’escola s’ofereix 

ajuda a l’alumne/a per tal que tingui l’oportunitat d’assolir l’hàbit i organitzar-se les tasques. 

Els deures serveixen per ajudar a l’alumnat a desenvolupar les competències d’Aprendre a 

Aprendre i la competència de Autonomia, Iniciativa Personal i Emprenedoria a més de 

d’assolir les funcions següents:   
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1. Assolir un hàbit de treball. És important que tot l’alumnat s’endugui alguna tasca per 

fer a casa. Aquestes feines estan programades amb l’objectiu d’assolir l’hàbit, han de 

ser tasques autònomes i de repàs de continguts treballats a l’aula. Aquells/es 

alumnes que realitzen les tasques amb més rapidesa també s’han d’emportar 

tasques a fer adaptades a les seves capacitats. 

2. Reforçar els aprenentatges. Els exercicis proposats són continguts que s’han 

treballat prèviament a l’aula. Quan l’alumne/a ho ha de resoldre sol/a, és quan és 

conscient de les dificultats que té i el/la  mestre/a pot donar l’ajuda pertinent a partir 

del punt en que es troba. No han de ser, però, exercicis repetitius del que ja s’ha fet a 

l’aula, sinó aplicar allò que s’ha treballat a noves situacions. 

3. Aprendre a organitzar-se. Vetllem per un ús correcte de l’agenda. Cada alumne/a ha 

d’aprendre a anotar a l’agenda les tasques pel dia establert. A partir de 1r curs 

s’inicia aquest aprenentatge i es va consolidant al llarg de l’etapa de primària. 

L’alumnat ha d’aprendre a distribuir-se les tasques tenint en compte les activitats 

extraescolars i el temps del que disposa al llarg de la setmana. Per això donem les 

tasques amb prou temps. 

4. Iniciar l’estudi. A partir de 3r curs els/les alumnes comencen a treballar tècniques 

d’estudi. Aquestes tècniques s’ensenyen i practiquen a l’aula. Posteriorment es 

comencen a demanar a casa. Inclouen petits exercicis com memoritzar, buscar les 

paraules clau, subratllar, fer petits resums o mapes conceptuals... 

5. Acabar feines. Puntualment els mestres poden demanar que els/les alumnes acabin 

algunes feines a casa (les que es considerin imprescindibles per assolir els 

continguts mínims). Les han de poder fer autònomament i han de ser adequades a 

cada alumne/a.  

6. Recollir informació /materials. Es pot demanar a l’alumnat que faci una cerca i porti 

materials o informació sobre temes o projectes que s’estan treballant a l’aula. 

Acordem uns deures estipulats a cada nivell per tal de sistematitzar aprenentatges. Per a 

potenciar la bona organització sempre s’evita posar deures d’un dia per l’altre. 
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Pendent de revisar i aprovar en claustre i en Consell Escolar 

Títol V DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. Un bon clima de 

convivència afavoreix els aprenentatges. 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 

La Comissió de convivència és l’encarregada de promoure la convivència en el centre, és la 

receptora de les inquietuds dels mestres vers els alumnes i actua com a mediadora en la 

resolució de conflictes.  

Amb aquesta finalitat, l’escola  acorda treballar: 

⮚ Pla de funcionament i d’hàbits (annex 2) on es recullen els hàbits que considerem 

prioritaris per anar assolint al llarg de l’escolaritat. 

⮚ Educació emocional en tots els nivell educatius, amb actuacions i activitats a cada aula 

segons les necessitats i característiques del grup. 

⮚ Elaboració del Projecte de convivència del centre. 

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

L’escola treballa a partir de l’educació emocional a tots els nivells com a camí per a millorar 

la convivència i la resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers els 

altres són les eines principals per a aconseguir una bona convivència.  

El document que desenvolupa i concreta aquests mecanismes és el Projecte de 

convivència. 

L’escola contempla la resolució de conflicte atenent aquests punts: 

● A l'equip docent analitzem les causes dels conflictes que sorgeixen a l'aula. 

● Acceptem els petits conflictes com a part natural de la convivència i els aprofitem per 

desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució de conflictes. 

● Actuem amb contundència davant dels conflictes relacionats amb la violència: 

assetjaments, agressions, amenaces, amenaces de gènere, racisme... 

● A l’escola, afavorim l'acceptació de les diferències i les considerem com un valor afegit. 
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● Analitzem, en el grup-classe, les causes dels conflictes que sorgeixen a l'aula i ens 

plantegem estratègies per a la seva resolució. 

● Contemplem la reconciliació i la reparació com a eines en la resolució dels conflictes. 

● El clima i la cultura de centre fomenten el respecte i les actituds d'acollida. 

● Estimulem i valorem la implicació de les famílies per aconseguir un clima d'aula i escola 

positiu i constructiu. 

● Fem activitats a l'aula per afavorir la participació de l’alumnat en la gestió, prevenció i 

resposta davant els petits conflictes. 

● Fem treball de tutoria sobre conflictes simulats, cercant diverses possibilitats per 

resoldre'ls. 

● Fomentem l'ús de la paraula i el diàleg en les relacions interpersonals. 

● Fomentem la participació i implicació de l'alumnat en la gestió dels conflictes de l'aula. 

● Afavorim un clima de col·laboració i respecte entre els docents, l'alumnat, les famílies i 

la resta de personal del centre. 

● Impliquem les famílies en les activitats relatives a la millora de les relacions 

interpersonals. 

● Intervenim amb diligència quan detectem que s'està iniciant un conflicte amb els 

indicadors de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu, prejudicis... 

● Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes, tant els de l'aula com els de fora del centre. 

● Practiquem amb l'exemple la resolució positiva dels conflictes. 

● Disposem de personal d’administració i serveis i mestres per a vigilar les entrades i 

sortides  i mestres destinats a vigilar hores de patis. 

● Abordem directament el conflicte amb els implicats. 

Capítol 2. Mediació escolar 

Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal de que 

els alumnes vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma.  

Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes.  
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Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre.  (faltes molt greus)         

   

Els alumnes no poden ser privats del seu dret a l’escolarització. 

En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i 

la dignitat personal de l’alumnat. 

Es corregeixen i sancionen, les conductes greument perjudicials per a la convivència, 

tipificades com a falta, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la 

realització d'activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i 

transport escolar durant les sortides. 

La imposició a l’alumnat de mesures correctores i les sancions, té en compte el nivell escolar 

en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials. Aquestes han de 

ser proporcionades a la seva conducta i han de contribuir al manteniment i a la millora del 

seu procés educatiu. 

Secció 1. Conductes que es sancionen 

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat 

escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració. 

b) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una 

implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més 

vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 

c) El deteriorament greu intencionat de les dependències del centre, del material d’aquest o 

dels objectes i pertinences dels altres membres de la comunitat educativa i els actes que 

atemptin greument contra la intimitat o integritat personal. 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

Secció 2. Sancions imposables   

Les mesures sancionadores s’acorden de manera proporcionada a aquesta especial 

gravetat quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol 

altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per 

l’actuació a corregir. 
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a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es 

pot prolongar per un període superior a un mes. 

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o 

complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a 

la finalització del corresponent curs acadèmic. 

c) Canvi de grup o classe de l'alumne/a. 

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que 

no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a 

l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi 

determinats treballs acadèmics fora del centre. El/la tutor/a ha de lliurar a l'alumne/a un pla 

de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control 

durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. 

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per 

a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta. 

Secció 3. Competència per imposar les sancions                     

Correspon al/ a la director/a del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol 

membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat. 

També li correspon al/a la director/a, escoltada la comissió de convivència i si ho considera 

necessari, el consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de l'expedient 

s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els 

expedients i imposar les sancions que correspongui. 

Secció 4.  Prescripcions 

Les faltes tipificades com a greus prescriuen pel transcurs d'un termini de tres mesos 

comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos 

des de la seva imposició. 

Secció 5.  Graduació de les sancions. Criteris   

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

tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personal, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
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b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la 

resta dels alumnes. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals per administrar la 

sanció de manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que es sanciona. 

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que es sancionen.      

Secció 6.  Garanties i procediment en la correcció de les faltes.    

Les conductes que estan tipificades com a greument perjudicials per a la convivència en el 

centre, només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. 

● L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no 

superior a 10 dies des del coneixement dels fets. 

El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha 

de contenir: 

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 

b) Els fets imputats. 

c) La data en la qual es van realitzar els fets. 

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un 

secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en personal docent 

del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar i el de secretari o secretària 

en professorat del centre. 

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora i a la família de 

l’alumne/a, ja que l’alumnat és menor d’edat.  

La família pot plantejar davant el/la directora/a la recusació de la persona instructora 

nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient. Les 

resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el 

seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 
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La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les 

actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la 

determinació de les persones responsables. 

 

● Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de 

resolució la qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l'expedient. 

b) Les faltes que aquests fets poden constituir faltes greument perjudicials per a la 

convivència. 

c) La valoració de la responsabilitat de/ de la l'alumne/a amb especificació, si escau, de les 

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació. 

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes per a aquestes faltes. 

e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre. 

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 10 

dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal 

que la família de l’alumne/a puguin presentar al·legacions així com aquells documents i 

justificacions que estimin pertinents. 

Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en 

incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del centre, 

per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor/a i escoltada la comissió de convivència, 

podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i 

educatives.  

● Poden ser mesures provisionals: 

a) El canvi provisional de grup 

b) La suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes o activitats o del dret 

d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius. 

Aquestes mesures s'han de comunicar a la família de l’alumne/a afectat. 

El/la director/a pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 

En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de l'instructor o la 

instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt 

excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la 

transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense 
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arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. 

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el 

tutor o tutora lliurarà a l'alumne/a un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i 

establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de 

garantir el dret a l'avaluació contínua. 

Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d'assistir 

al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es 

consideraran a compte de la sanció a complir. 

La direcció del centre ha de comunicar a la família la decisió que adopti als efectes que 

aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió 

per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri 

oportunes. 

● La resolució de l'expedient ha de contenir: 

a)  Els fets que s'imputen a l'alumne o alumna  

b)  La seva tipificació en relació amb les conductes que es sancionen 

c)  La sanció que s'imposa.  

Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el 

consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la resolució 

definitiva.  

Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa la família de 

l'alumne/a per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar. 

La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient 

i s'ha de notificar als pares en el termini màxim de 10 dies. 

Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot 

interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva 

notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents. 

Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent 

recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) a l'alumnat en edat d'escolaritat 

obligatòria, l'administració educativa ha de proporcionar a l'alumne o a l'alumna sancionat 

una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat. 

Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) el director o la directora del 
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centre, a petició de l'alumne o de l'alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva 

readmissió al centre, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. 

L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre 

educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que 

hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a 

la legislació vigent. 

 

Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries en la convivència en 

el centre. (faltes greus i lleus) 

Es corregeixen i sancionen els actes contraris a les normes de convivència dins del recinte 

escolar. Igualment es corregeixen i sancionen les actuacions de l’alumnat que, dutes a 

terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida 

escolar i que afectin als seus companys o altres membres de la comunitat educativa.  

La imposició a l’alumnat de mesures correctores i les sancions, té en compte el nivell escolar 

en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials. Aquestes han de 

ser proporcionades a la seva conducta i han de contribuir al manteniment i la millora del seu 

procés educatiu. 

Secció 1. Conductes contràries a la convivència en el centre 

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

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

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

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

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material 

d'aquest o del de la comunitat escolar. 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que 

no constitueixi falta  

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores    

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del 

centre. L’alumne ha d’omplir el protocol “Reflexionem” (annex 3). 
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c) Privació del temps d'esbarjo. La privació del temps d'esbarjo, serà dins de la seva classe i 

sota la vigilància del professor que hagi imposat el càstig. 

d) Amonestació escrita. 

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de 

la comunitat educativa. La realització  d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període 

superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 

per un període màxim d'un mes. 

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

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc 

dies lectius. Mentre s’imparteixin aquestes classes l'alumne/a ha de romandre al centre 

efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants   

● Circumstàncies atenuants: Es consideren circumstàncies que poden disminuir la 

gravetat de l'actuació de l'alumnat: 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 

centre. 

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de 

les activitats del centre. 

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

e) La falta d'intencionalitat. 

f) Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 

accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o el compromís de reparació ofert.  

● Circumstàncies agreujants: S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la 

gravetat de l'actuació de l'alumnat: 

a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 

educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància 

personal o social. 
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b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als 

incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

Secció 4.  Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 

Cada tutor/a controla diàriament a través d’una graella les faltes d’assistència i puntualitat 

dels seus alumnes. Tant les unes com les altres han d’estar justificades per la família dels 

alumnes a través d’una nota a l’agenda o bé amb una trucada telefònica o un correu a 

l’escola.  

En cas contrari consten com a faltes injustificades o retards injustificats.  

Al finalitzar cada mes els/les coordinador/es fan arribar els llistats de totes les classes a la 

direcció. 

En el cas de faltes d’assistència injustificades de forma repetida, el/la tutor/a convoca a la 

família per intentar solucionar aquestes absències. Si amb això no es modifica la conducta la 

direcció convoca a la família. En el cas que aquestes mesures no siguin suficients, la 

direcció activa el protocol d’absentisme escolar amb la Oficina Municipal de Matriculació. 

(OME) 

En el cas dels retards injustificats, el/la tutor/a en parla amb la família en una entrevista. En 

el cas de no solucionar-se,  un cop al trimestre la direcció envia una carta a les famílies amb 

el número de retards produïts i la mesura correctora aplicada. 

Secció 5.  Aplicació de les mesures correctores. 

La competència per aplicar mesures correctores correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de 

les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c)  

b) La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del centre, escoltat 

l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d)  

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació d'aquest, el 

tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les 

mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) 
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De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb 

excepció de les previstes a les lletres a), b) i c), amb explicació de la conducta de l'alumne/a 

que l'ha motivada. 

El registre de les faltes, la sanció imposada i l’acta de l’entrevista amb els pares, si és 

necessària,  es fa en un dossier de l’alumne arxivat en la carpeta de classe pel tutor i es 

manté durant tota l’escolaritat de l’alumne al centre. Es tindran en compte les faltes comeses 

en el curs. 

Secció 6.  Informació a les famílies.  

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h)  es comunica 

a la família de l’alumne/a que ha comés la falta a través d’una entrevista amb el/la tutor/a i/o 

la direcció depenent de la gravetat de la falta.  

Secció 7. Prescripcions    

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència 

prescriuen pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió.  

Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició. 

Títol VI DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

Capítol 1. De l’alumnat 

Secció 1. Dels drets  

a) Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el ple 

desenvolupament de la seva personalitat d’acord amb el model educatiu propi de l’escola 

tal i com està expressat en el PEC. 

b) Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar, per la qual 

cosa els professors respectius els informaran dels criteris d’avaluació previstos en el 

projecte curricular de l’etapa. 

c) Els alumnes, o bé els seus pares o tutors, tenen dret a sol·licitar aclariments respecte als 

resultats de les avaluacions i a les decisions relatives a la promoció d’un nivell al següent 

i a presentar les reclamacions pertinents.  

d) Aquestes reclamacions hauran de fomentar-se en la inadequació de les proves 

proposades o bé en l’aplicació incorrecta dels criteris i procediments d’avaluació 

establerts en la normativa vigent i en el projecte curricular de l’etapa que correspongui. 
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e) Els alumnes tenen dret que se’ls respecti la llibertat de consciència i les seves 

conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb aquelles 

creences i conviccions. 

Secció 2. Dels deures  

a) Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels altres 

membres de la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies 

dels professors i de la direcció del centre. 

b) L’estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l’aprofitament de les seves 

aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una 

bona preparació humana i acadèmica. 

 Aquest deure es concreta en les obligacions següents: 

 Assistir a classe, participar en les activitats formatives aprovades en el Pla anual del 

centre i respectar el calendari escolar i l’horari establert. 

 Realitzar les tasques encomanades pels professors en l’exercici de les seves funcions 

docents. 

 Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys i la participació dels seus 

companys/es en les activitats formatives. 

c) El respecte a les normes de convivència del centre, com a deure bàsic dels alumnes, 

s’estén a les obligacions següents: 

 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 

com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 

educativa.  

 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, 

sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 

centre i els llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de 

l’activitat escolar. 

 Complir les normes internes del centre. 

 Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del 

centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan consideri que lesionen els 
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seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el les normes internes del 

centre i la legislació vigent. 

Capítol 2 Del professorat 

Secció 1. Dels drets  

a) A desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i 

d’ensenyament tenint com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el projecte Educatiu de 

Centre i el present Reglament. 

b) A guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat 

encomanats. 

c) A no ser obligat a impartir l’ensenyament de religió, ni a ser impedit a fer-ho als que 

estiguin disposats i capacitats per impartir-la. 

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

e) A disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un 

ensenyament digne, per a la realització del PEC i de la pròpia programació. 

f) A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares per a la 

formació dels alumnes. 

g) A convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o col·lectiva, per 

a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests. 

h) Al treball en condicions dignes. 

i ) A ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys de 

feina, alumnes i familiars d’aquests. 

j) A rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de l’interessat i en un to 

respectuós. 

k) A ser informat de la gestió del centre en el marc del claustre de professors. 

l) A assistir a totes les reunions del claustre de professors amb veu i vot. 

m) A assistir a totes les reunions de comunitat i altres que li corresponguin amb veu i vot. 

n) A ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonal i col·legiats del centre, d’acord 

amb la normativa vigent. 

o) A la lliure reunió, tant per a tractar assumptes laborals com pedagògics, després d’haver-

ho comunicat al Director/a. 
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p) A altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició de 

mestres de l’Escola Pública. 

q) Rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió 

de l’escola. 

Secció 2. Dels deures       

a) Participar en les reunions del Claustre de professors, del comunitat i dels altres òrgans a 

què pertanyin, amb una predisposició per a la cooperació, complint els acords que s’hi 

prenguin. 

b) Tenir 24 hores lectives setmanals en el curs o matèries assignades, tenint en compte les 

seves especialitats, la seva idoneïtat i, segons les possibilitats del centre o bé les seves 

necessitats. 

c) Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats 

establert en la programació anual de centre. 

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

e) Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’ escola. 

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

g) Atendre l’alumnat durant tota l’hora de classe, sense absentar-se de l’aula. En cas 

d’urgència puntual demanar la col·laboració d’altres mestres del centre.  

h) Tenir la previsió del material necessari per realitzar les activitats amb l’alumnat per tal 

de no deixar l’aula sola durant l’activitat.  

i) Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament. 

j) Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades a la 

programació anual del centre. 

k) Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la seva família el 

resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert. 

l) Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes. 

m) Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i en l’horari establert per 

aquestes entrevistes i mantenir amb ells un clima de col·laboració per a l’educació dels 

seus fills. 

n) Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques. 
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o) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació que han de conèixer i 

dominar com a eina pedagògica i vetllar per un bon manteniment i tenir-ne cura.  

p) Autoavaluar periòdicament a la seva activitat com a docent. 

q) Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, actuant en conseqüència quan 

aquestes es detectin. 

r) Fer les substitucions pertinents, segons el que estableix el pla de substitucions. 

s) Afavorir la consecució dels objectius proposats en el PEC. 

t) Respectar i fer respectar les directrius d’aquestes NOFC. 

u) Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents. 

v) Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les normes establertes en cada 

cas. 

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

x) Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els alumnes, 

professors i pares. 

y) Les normes i els models de comportament que es proposen als alumnes i l’organització 

que es dóna a la vida col·lectiva s’han d’ajustar als valors que inspiren el funcionament 

del centre. 

z) L’ús del mòbil particular. En hores de classe i reunions del professorat, així com 

entrevistes amb les famílies, no es podrà fer ús del mòbil per circumstàncies 

particulars.  

En cas d’una comunicació que precisi ser atesa per una urgència i quan s’està 

realitzant una activitat amb alumnes, caldrà avisar a un altre mestre per tal de poder 

atendre la trucada. En cap cas es deixarà l’alumnat sense atendre.  

â) Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l’escola pública, 

segons la normativa i la legislació vigent.  

L’incompliment per part dels mestres dels deures que els afecten determina la seva 

responsabilitat. L’assumpció de les seves responsabilitats es decideix segons el que 

estableix aquesta normativa i, en qualsevol cas, la legislació vigent. 
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Títol VII COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR. 

Capítol 1. Qüestions generals. 

La comunitat educativa de l’escola està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, 

personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés 

d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre i la representació 

municipal. 

L’escola Bisbat d’ Ègara és un centre acollidor i com a tal, respectuós amb els drets i deures 

de tots els membres de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua. Aquest 

aspecte està desenvolupat en el nostre Projecte Lingüístic. 

Drets i deures dels pares, mares i tutors legals d’alumnes 

 Drets dels pares, mares i tutors legals d’alumnes 

 A participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent sense marginació 

per   creences, raça , cultura,  religió, sexe, orientació sexual...  

 A rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu i del rendiment 

acadèmic dels seus fills.  

 A ser informats del PEC i de les seves modificacions.  

 A mantenir intercanvi d’opinions amb el/la director/a, el/la cap d’estudis i els mestres per tal 

de millorar el desenvolupament del procés educatiu i el rendiment acadèmic dels seus fills.  

 A assistir a les reunions que es convoquin des del centre per a pares i mares d’alumnes.  

 A recórrer davant les anomalies certes o preteses seguint les vies establertes (parlar en 

primer lloc amb el/la tutor/a i, si no hi ha entesa, parlar amb l’equip directiu) 

 A  escollir i ser escollit membre del consell escolar o d’altres òrgans amb   representació 

de pares.  

  A pertànyer a les associacions de famílies d’alumnes segons els seu reglament específic.  

  A col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades.  

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

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

  A que els seus fills rebin una educació, i que la seva formació religiosa i moral estigui 
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d’acord amb les seves conviccions pròpies.  

 Deures del pares, mares i tutors legals d’alumnes 

 A assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels tutors o altres òrgans de 

l’escola, per a tractar d’assumptes relacionats amb el procés educatiu en general dels 

seus fills.  

 A assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 

representants.  

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

de les activitats del centre.  

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

actituds favorables a l’escola.  

 A seguir les normes d’higiene que per algun motiu puntual formuli el centre (polls, ...)  

 A comunicar al centre si el fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries.  

 A vetllar per la salut i benestar dels seus fills, per la qual cosa en cas de símptomes de 

malaltia (estats gripals, processos de febre, conjuntivitis,...) no portar-los a l’escola fins 

que s’hagin recuperat, segons allò estipulat en aquest NOFC.  

 A facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat. 

 A justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills davant el tutor de la seva 

classe.  

 A estimular els seus fills en el compliment de les normes de convivència i a l’exercici dels 

seus drets i deures.  

 A cooperar amb l’equip directiu i mestres en el procés educatiu i progrés acadèmic dels 

seus fills.  

 A atendre i respondre la crida de l’equip directiu o mestres en tot allò que concerneix la 

vida escolar dels seus fills: educació, instrucció i conducta.  

 A conèixer i acceptar el contingut del PEC i de les NOFC del centre, com també els 

mecanismes previstos per a fer-ne la modificació.   
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Capítol 2. Informació a les famílies.  

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

l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre. 

En cas d’absència o inexistència de pare i mare, hi ha d’haver un tutor legal autoritzat per 

l’administració competent el qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els pares i mares. 

Es perdrà la representativitat i els drets adquirits a l’escola com a pare/mare o representant 

legal d’un alumne, en els casos següents: 

 Pèrdua legal de la pàtria potestat. 

 Fi d’escolarització de l’alumne. 

 Baixa de l’alumne del centre per qualsevol motiu. 

Les famílies o els tutors legals dels alumnes matriculats a l’escola tenen dret a rebre 

informació sobre l'evolució educativa dels seus fills, a més de rebre informació sobre: 

 El projecte educatiu (PEC). 

 Les característiques i els serveis que ofereix el centre. 

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

 Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC). 

 Les activitats complementàries i les activitats extraescolars, i l'aportació econòmica que, 

si escau, els comporta. 

 La programació general anual del centre. 

 Les beques i els ajuts. 

Per tal de fer arribar aquestes informacions, l’escola utilitza diferents vies de comunicació 

amb les famílies i/o representants legals: 

 Reunions generals de curs. 

 Entrevistes amb els tutors (1 obligatòria per normativa i les que es considerin necessàries 

segons cada alumne/a).  

 Informes individuals d’avaluació. A educació infantil es donen dos informes anuals un al 

febrer i l’altre al juny. A educació primària se’n donen tres coincidint amb el final de cada 

trimestre. En el cas de situacions de separació es pot sol·licitar un duplicat que cal recollir 

a la secretaria del centre. 
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 Informacions d’activitats tant de l’escola com de l’AFA, es distribueixen mitjançant 

circulars (es fan arribar via e-mail o en suport paper a través del nen o nena o germà 

petit, en el cas que n’hi hagi). 

 Autoritzacions de sortides i pagaments, si s’escau, o bé d’altres informacions que afecten 

a un grup classe determinat. 

La Llibreta viatgera a Educació Infantil, i l’Agenda a Primària, per a tots els aspectes 

d’informació diària i personal (justificacions d’absències o retards, missatges quotidians, i 

comunicacions més puntuals d’aula). 

 La pàgina web i els blogs de l’escola (internet). 

 Reunions amb les famílies  

 A l’inici de cada curs escolar (finals de setembre - inici d’octubre) es fa una reunió general 

de curs, amb els mestres i pares o tutors d’alumnes. Aquesta reunió es parla d’aspectes 

generals d’escola i/o d’aspectes d’interès educatiu general i on s’informarà d’aspectes 

organitzatius i curriculars propis de cada nivell. 

 Abans del període de preinscripció, l’equip directiu, ofereix una jornada informativa 

(Portes obertes) a les famílies interessades amb la finalitat d’oferir una visió general sobre 

el funcionament del centre i la metodologia de treball.  

 Al mes de juny, es farà una reunió informativa als pares d’alumnes que s’incorporaran al 

nivell de P3, per tal de tractar qüestions pràctiques de cara a l’inici de l’escolaritat. 

Aquesta reunió la fa l’equip directiu, conjuntament amb el/la coordinador/a d’educació 

infantil. Es convida també a l’AFA, que informa sobre el seu funcionament. 

 L’horari de les reunions de pares serà un cop acabada la jornada lectiva i es concretaran 

en cada convocatòria. 

 D’altra banda, l’equip directiu té unes hores destinades a poder rebre les famílies per 

resoldre qualsevol situació. 

 Entrevistes  

 Cada curs escolar la família s’entrevista amb el/la tutor/a com a mínim una vegada al llarg 

del curs. 

 Segons les necessitats de cada alumne es poden convocar d’altres entrevistes de 

seguiment tant per part del tutor/a com per part de la família. 
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 La convocatòria de les entrevistes es realitza per mitjà d’un model estàndard a l’etapa 

infantil a través de la Llibreta viatgera i de l’agenda en els alumnes a partir de primària. 

 Les entrevistes es realitzen amb els dos tutors legals, si és possible. Donat el cas de 

situacions familiars complexes, es poden fer separat. En tot cas, aquestes seran sempre 

presencials. 

 Cada curs escolar, s’informa a les famílies de l’horari de reunions dels tutors, el qual s’ha 

de respectar, llevat de casos molt excepcionals (sempre i quan el/la tutor tingui 

disponibilitat). 

 D’aquestes entrevistes n’ha de quedar constància escrita, seguint el model de l’escola, a 

les   carpetes de documentació del grup-classe. 

D’altres entrevistes amb pares, mares o tutors: 

o Sempre que hi hagi intervenció de l’EAP, Especialistes d’audició i llenguatge i SIEI, es 

convoca a les famílies per fer el seguiment i coordinació amb aquests professionals. 

o Els/les mestres d’educació especial, conjuntament amb el tutor de l’alumne, poden 

intervenir en les entrevistes amb la família per tal de fer un seguiment de les mesures 

d’atenció a la diversitat portades a terme. 

o En el cas de tractar-se temes de convivència l’equip directiu pot intervenir a demanda 

dels tutors/es quan ho considerin necessari. 

o En el cas de proposta de retenció d’un alumne en un nivell escolar determinat. Si no hi ha 

acord entre l’escola i la família, cal que els pares i tutor/a signin el document de desacord 

de retenció. (annex 4) 

o En el moment d’incorporar-se un alumne a l’escola, es portarà a terme una entrevista 

amb el/la tutor/a per tal de mantenir un primer contacte i per intercanviar informacions. 

Totes aquestes entrevistes han de quedar registrades seguint el model establert. 

 Actuació davant de situacions familiars diverses 

En situacions singulars, els criteris a aplicar en els supòsits de problemes dels progenitors 

en relació amb els fills són: 

 No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares 

dels alumnes. 

 Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les citades relacions. 
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 Cap funcionari està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petició d’un advocat. 

Això només s’ha de fer a partir d’un requeriment judicial. 

 Els pares, si no estan privats de la pàtria potestat, tenen dret a rebre informació sobre el 

desenvolupament educatiu dels fills. 

 Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al règim de 

relacions amb el fill que s’hagi establert mitjançant sentència judicial. 

 Les decisions de canvi de centre d'un alumne corresponen a les persones que tinguin 

atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s'exerceix per ambdós progenitors o per un de sol 

amb el consentiment exprés o tàcit de l'altre i són vàlids els actes que faci un d'ells 

segons l'ús social i les circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors, cal complir 

el que determini el jutge. 

 Els infants més petits (de P3 de l’etapa infantil fins a 2n de cicle inicial) han de ser lliurats 

a l’hora de la sortida, als pares que tinguin atribuïda la guàrdia i la custòdia o a les 

persones que ells hagin autoritzat. A partir de 3r de primària cal una autorització signada 

pels pares conforme poden sortir sols de l’escola. 

 En el cas que es tingui constància o sospita que algun alumne ha estat objecte de 

maltractaments, el tutor o professor que en tingui constància o sospita haurà d’elaborar 

un informe sobre les seves observacions i comunicar-ho a direcció. 

 Es la direcció qui tramet aquest i altres informes a la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i dona comptes d’aquesta actuació als Serveis Territorials. 

 Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris que s'han expressat anteriorment, 

cal demanar el corresponent requeriment judicial. 

Capítol 3. Associacions de famílies d’alumnes (AFA). 

Les famílies dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en 

conseqüència, poden associar-se constituint l’AFA d’acord amb la legislació vigent.  

L’AFA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats:  

a) Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar (i està en les seves 

competències) relacionat amb l’escolarització dels seus fills. 

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en 

l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o 

de serveis. 
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c) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre. 

f) Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell 

Escolar.  

g) Promoure activitats de formació de les mares i pares, tant en la vessant cultural, com 

l’específica de responsabilització en l’educació familiar. 

h) D’altres que, en el marc de la normativa específica, els assignin els seus respectius 

estatuts. 

Les associacions de famílies d’alumnes, a través dels seus òrgans de representació, 

gestionen de manera autònoma els seus recursos, d’acord amb el que disposin els seus 

estatuts.  

Les associacions de famílies d’alumnes no poden aportar cap persona, sigui associada o 

contractada, perquè desenvolupi activitats lectives del centre, que són responsabilitat i 

competència del personal docent o tècnic nomenat pel Departament d’Ensenyament. 

Les associacions de famílies d’alumnes podran aportar voluntàriament al centre mitjans 

materials i econòmics per a la realització o millora d’algun aspecte de la vida educativa dels 

alumnes de l’escola. 

La donació o cessió de mitjans materials queden recollits a l’inventari del centre si passen a 

la seva propietat. Les aportacions econòmiques queden reflectides en el pressupost general 

del centre i se n’informa al consell escolar.  

L’AFA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a del 

centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el 

normal desenvolupament d'aquesta.  

L’AFA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la 

director/a del centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre.  

L’AFA ha de tenir contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la director/a 

estableix un calendari de trobades consensuat amb la junta de l’AFA. 

Capítol 4. Alumnes delegats. Assemblea de participació.  

Per potenciar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, a partir de P5 de 

l’etapa infantil i fins a 6è de primària, cada grup-classe escull un nen i/o una nena que en 

seran els/les delegats/des durant un trimestre. 
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L’assemblea de delegats està formada pels dos delegats de cada classe de P5 i de 1r de 

cicle inicial, a partir de 2n només hi ha un representant de cada classe. Es reuneixen dues 

vegades cada trimestre guiats per un/a mestre/a que forma part de la comissió de 

convivència.  Els delegats de classe són el canal de comunicació entre el seu grup i 

l’assemblea de delegats i viceversa. 

Són funcions del delegats: 

- Rebre i recollir informació d’interès pel grup. 

- Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula al 

professorat a través del tutor.  

- Recollir l’opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès general o 

quan siguin consultats per algun òrgan del centre. 

- Proposar  temes per l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees de classe i 

ajudar a redactar els resums o actes de les reunions realitzades. 

- Representar el grup en la vida escolar i en l’assemblea de delegats del centre 

emetent l’opinió majoritària del grup i no la pròpia.  

- Participar de les reunions de l’assemblea de delegats.  

- Ajudar en la resolució de petits conflictes. 

- Vetllar per l’ordre de la classe.  

 

Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació. 

Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del centre, a 

través dels seus representants en el consell escolar. 

Un/a alumne/a de 6è de l’escola participa com a representant en el Consell Municipal de la 

Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT). 

Capítol 6. Carta de compromís educatiu.  

És un document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte 

pel desenvolupament de les activitats educatives.  

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les 

famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, 

acadèmic i social de cada infant.  

És preceptiva en els centres d’educació infantil i primària. 
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La carta de compromís educatiu la signa la direcció del centre, d’una banda, i el pare, la 

mare o tutor legal de l’alumne o alumna, de l’altra, en el moment de formalitzar la matrícula a 

l’escola. 

De la carta i de les revisions successives, se’n signen dues còpies, una per al centre i una 

altra per a la família. 

L’escola guarda a l’expedient personal dels alumnes la carta original degudament signada 

per les dues parts. 

Es formalitza en el moment de la matrícula i pot ser objecte de revisió periòdica si 

ambdues part ho acorden. 

El consell escolar aprova la carta de compromís. (annex 5) 

Capítol 7. Altres qüestions: Participació amb entitats fora de l’escola: 

Ajuntament de Terrassa: 

 Activitats proposades a inici de curs promogudes pel PAME. 

 Ús de les instal·lacions de l’Auditori Municipal, Centre Cultural, Teatre Principal 

 Ús del Parc Vallparadís. 

 

Títol VIII FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Capítol 1. Aspectes generals 

El calendari escolar és el que per a cada curs aprova el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat pels centres d’educació infantil i primària.  

Els períodes de jornada intensiva o continuada es decideixen en el claustre de mestres 

tenint en compte les recomanacions del Departament d’Ensenyament sobre aquest tema. 

Els dies de lliure elecció s’adeqüen a la proposta del consell escolar municipal. Correspon al 

consell escolar del centre aprovar aquestes dues propostes, que s’envien als Serveis 

Territorials del Departament d’Ensenyament per tal que el director/a les autoritzi. 

Els horaris corresponents als les diferents comunitats, nivells, especialitats i aules son 

elaborats pel/la cap d’estudis, escoltat el claustre. 
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Sessió 1: Horaris del centre 

 

Horari d’acollida matinal De 8:00h a 9:00 h. 

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

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

Horari d’activitats extraescolars  De 16:30h a 18:00 h. 

 

Desenvolupament de l’horari escolar: 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

De 09:00 a 09:15 h. Hàbits i rutines De 09:00 a 09:45 h. 1a sessió   
De 09:15 a 10:15 h. 1a sessió De 09:45 a 10:30 h. 2a sessió  

De 10:15 a 10:30 h. Esmorzar De 10:30 a 11:00 h. Esbarjo 

De 10:30 a 11:00 h. Esbarjo De 11:00 a 11:45 h. 3a sessió 

De 11:00 a 12:30 h. 2a sessió De 11:45 a 12:30 h. 4a sessió 

De 12:30 a 15:00 h. Casa/Menjador De 12:30 a 15:00 h. Casa/Menjador 

De 15:00 a 15:15 Hàbits i rutines De 15:00 a 15:45 h. 5a sessió 

De 15:15 a 16:30 h. 3a sessió De 15:45 a 16:30 h. 6a sessió 

 

L’assistència a qualsevol activitat te caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal 

atenir-se al que disposin els corresponents reglaments específics. 

El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que 

per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o 

tarda. 

Secció 2. Entrades i sortides del centre  

Les portes del centre s'obren a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal que als 

alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es tanquen. 

L'alumnat accedeix a l’escola per portes diferents: 

 Els alumnes de l’etapa infantil accedeixen per la porta del carrer Sant Marian, 46. La 

porta de ferro del carrer l’obre l’oficial de serveis cinc minuts abans de les nou i les 

famílies s’esperen al corraló fins que a les 9:00 s’obra la reixa i les portes d’alumini.  
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 Els alumnes de P3 accedeixen per la porta metàl·lica de la dreta, ja que porta directament 

a les seves aules. Les primeres setmanes de curs les famílies poden acompanyar els 

nens i es nenes  fins a la porta de la seva classe. Quan les mestres de P3 ho considerin 

oportú els nens entraran sols pel passadís amb l’ajuda, si els cal, de les mestres que els 

reben a la porta d’entrada. 

 Els alumnes de P4 i P5 accedeixen per la porta metàl·lica de l’esquerra i per l’escala, ja 

que tenen les seves aules al primer pis. També hi ha una mestra que els rep a l’entrada. 

 Els alumnes de l’etapa primària també tenen dues entrades diferenciades: 

 Alumnes de 1r i 2n  i 6è de primària entren per la porta principal de l’edifici del carrer Sant 

Marian 31-51. La conserge obra les portes i s’ocupa de la vigilància. 

 Els alumnes de 3r i 4t  i 5è de primària entren per la porta del 2n l’edifici de primària. La 

porta l’obra una persona de l’equip directiu o un/a mestre/a que tingui reforç la primera 

sessió i en controla l’accés. 

L’alumnat sortirà de l’escola de la manera següent: 

 Els alumnes de l’etapa infantil els recullen les famílies i/o persones autoritzades a les 

seves aules. La porta de l’edifici d’infantil l’obra l’oficial de serveis cinc minuts abans per 

facilitar l’accés.  

 Els alumnes de 1r i 2n de primària surten al pati amb el/la mestra que ha impartit la 

darrera sessió i esperen les famílies i/o persones autoritzades que els recullin asseguts a 

sota de les porxades. S’obren les portes quan els sis grups estan a punt. 

 Els alumnes de 3r, 4t 5è i 6è de primària poden marxar sols si tenen l’autorització signada 

per la família. Cada grup surt per la mateixa porta per la que entra. Les famílies d’aquests 

alumnes els esperen fora del recinte de l’escola si ho creuen convenient. 

Les portes d’entrada al recinte escolar estan vigilades per l’oficial de serveis, la conserge i 

mestres segons contempla el seu horari. 

Quan una família ha d'informar d'algun aspecte a la mestra, ho farà mitjançant una nota, un 

avís a l’agenda o li comunicarà a la conserge o a la persona que estigui a la porta.  

En cas de no venir-lo a recollir la persona habitual, cal que s’avisi al/la mestre/a o en cas de 

no ser possible cal informar a l’auxiliar administrativa o el/la conserge. 

Si un alumne marxa habitualment amb una altra família de l’escola o altres persones cal que 

s’ompli una autorització signada pel pare, mare o tutor/s legal/s. 

A partir de 3r de primària els alumnes podran recollir els germans de cursos inferiors, prèvia 

autorització signada per la família. 
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Quan una alumne ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una 

autorització escrita i signada del pare, mare i/o tutor legal i és necessari que els pares el 

vinguin a buscar a l’escola. 

Puntualitat: Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està 

tancada (es tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilita l'accés però els seus 

pares o representants legals han de justificar per escrit el retard. Pels alumnes de primària, 

en cas que no es justifiqui i arribin amb més de 15 minuts de retard, romandran a la zona 

d’administració fins el proper canvi de classe i serà considerat un retard no justificat.  

El/La tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, 

s’engegaran els protocols pertinents del centre. 

Secció 3: Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 

sortida del centre. 

Seguint les indicacions del Consell Escolar Municipal de Terrassa aprovades el 26 de maig 

de 2010, en cas de no venir ningú a recollir un/a alumne/a, el/la mestre/a contactarà amb la 

família per telèfon i esperarà a què el recullin, fent signar el registre de recollida tardana que 

hi ha a secretaria (veure annex). Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 

minuts des de l’hora de sortida telefonarà a la Policia Municipal per comunicar la situació.  

Als 45 minuts de l’hora de sortida la policia es presentarà al centre on farà un informe 

especificant les actuacions fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de l’alumne en 

el centre (juntament amb el/la mestre/a amb qui hagi estat fins aquell moment) fins a poder 

lliurar-lo als pares o tutors legals.  

S’evitarà el transport en vehicles policials i fer la custòdia en comissaries en consideració de 

la protecció al menor.  

En casos de famílies reincidents, es portarà un control fent signar a la família en el moment 

de la recollida de l’alumne. 

Secció 4. Visites dels pares  

Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en 

horari escolar. Les visites i entrevistes dels pares han d’estar concertades amb antelació. 

Els horaris d’atenció als pares pel que fa les tasques de secretaria estan exposats al taulell 

d’anuncis del centre i a la web. 

Els pares, mares i/o tutors hauran d’assistir a les reunions que se’ls convoqui per tal de fer 

un seguiment dels seus fills/es a l’escola. 
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Els pares, mares i/o tutors podran demanar entrevista al tutor/a del seu fill/a, a qualsevol 

mestre de l’escola, a la cap d’estudis o a la direcció. Les entrevistes sempre es realitzaran 

prèvia demanda dins l’horari establert. En algun cas excepcional es pot fer fora de l’horari 

escolar. 

Les famílies podran assistir a tots els actes als quals se’ls convidi de manera general i també 

podran participar de la vida escolar de manera puntual i voluntària, previ acord de l’horari i 

l’activitat a desenvolupar. 

4.1 Entrada i sortida de persones al centre. 

Durant les hores de classe, les portes d’accés al centre romanen sempre tancades. La 

conserge és la responsable d’atendre el telèfon i totes les persones que accedeixin al 

centre. No es permet la lliure circulació de persones adultes que no siguin personal del 

centre o equips d’assessorament psicopedagògic, sense autorització prèvia de l’equip 

directiu de l’escola. 

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars  

5.1 Activitats complementàries 

L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca docent.  

Les activitats complementàries es programen dins el pla general anual, s’aproven en consell 

escolar i s’informa a les famílies a les reunions de principi de curs. 

Aquelles que puguin sorgir de forma sobtada o amb data pendent, quan es concretin, seran 

aprovades per la Comissió Permanent del consell escolar i es comunicarà en el següent 

consell escolar. 

Són activitats complementàries aquelles que es fan dins l’horari lectiu fora del recinte escolar 

o dins amb personal aliè al centre. 

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

necessàriament un mestre, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres 

condicions de manera fonamentada.  

En les sortides, les relacions alumnes/professors o acompanyants seran les següents: 
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Sortides d’1 dia Sortides de més d’1 dia 

Etapa infantil Cicle inicial i 

cicle mitjà 

Cicle superior Etapa infantil Cicle inicial i 

cicle mitjà 

Cicle superior 

10 ALUM./ 

1 ADULT 

15 ALUM./ 

1 ADULT 

20 ALUM./ 

1 ADULT 

8 ALUM./ 

1 ADULT 

12 ALUM./ 

1 ADULT 

18 ALUM./ 

1 ADULT 

 

En el cas de grups amb alumnat de la SIEI o grups amb un nombre elevat d’alumnat amb 

necessitats educatives especials, es pot preveure l’increment d’un mestre/a d’educació 

especial, educador/a d’educació especial o auxiliar d’educació especial, si l’equip docent ho 

considera necessari per garantir l’atenció adequada de tots els alumnes.  

Excepcionalment, el consell escolar, justificant-ho adequadament i valorant les implicacions 

de seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes relacions. 

Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat concreta, s’aplica la relació 

establerta amb caràcter general. 

Per tal que les activitats complementàries afectin en el menor grau possible l’atenció de 

l’alumnat de l’escola es preveu que els adults que acompanyen als alumnes a les sortides 

siguin normalment: 

 Els/les tutors/es del nivell 

 Els Mestres especialistes adscrits al cicle del nivell que fa la sortida. 

 Monitors contractats a través d’una entitat (alguns subvencionats per l’AFA i d’altres 

per l’escola, segons l’acord establert amb l’AFA). 

Les famílies han de signar una autorització per a cada sortida. Cap alumne podrà  participar 

en l’activitat sense que l’escola disposi d’aquesta autorització. Els nens han de tenir a 

l’escola l’autorització signada dos dies abans de la sortida. Els/les mestres fan un recordatori 

a les famílies que encara no l’hagin portada uns dies abans. Cal tenir en compte els alumnes 

d’educació especial. 

Les activitats complementàries formen part del currículum. Es recomana la participació de 

l’alumnat en aquestes activitat.  

Es demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides,  la justificació 

del motiu de la seva absència. 
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El tutor o tutora conjuntament amb la família decidiran en cada cas,  un cop conegut el motiu 

de la no assistència del/dels seu/s alumne/s a les sortides, si és convenient que el nen o 

nena es quedi a casa, o bé si és millor que vingui a l’escola a realitzar la tasca que li 

encomani  el tutor/ai, en el benentès que s’haurà d’incorporar en un grup-classe que no és el 

seu. 

Cal haver fet el pagament de la sortida dins el termini establert per l’escola i haver entregat 

el comprovant de pagament a la tutora. 

No s’acceptaran pagaments el mateix dia de la sortida o amb posterioritat. El motiu és que 

cal preveure els autocars necessaris i el número d’acompanyants per complir la normativa 

del Departament d’Ensenyament pel que fa a la ràtio alumnes/professors. 

Els fills/es de les famílies que tinguin deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no 

compleixin els acords de pagament que van fer al principi de curs amb 

secretaria/administració, no podran participar en les activitats complementàries. Cal haver 

abonat com a mínim una part de la quota de material per poder anar a les sortides. Si es 

paga la sortida i no s’ha abonat el material es traspassaran aquests diners al compte de 

material i no es podrà efectuar la sortida. 

En el cas que un/a alumne/a emmalalteixi el dia de la sortida s’abonarà a la família l’import 

de l’activitat però no el cost del transport. Cal sol·licitar-ho al/la tutor/a i aquest/a ha d’omplir 

un document amb la informació necessària perquè des de secretaria es pugui fer 

l’abonament. 

5.2 Colònies. 

Les colònies només es realitzaran als cursos: P5 d’educació infantil, 2n, 4t i 6è de primària. 

Amb una pernoctació de 1 nit per a P5, 2 nits per a 2n i 4t i de 3 nits per a 6è. 

L’escola aconsella que els alumnes que no vagin de colònies es quedin a casa ja que no hi 

haurà els seus mestres. En cas que la família decideixi que l’ alumne assisteixi a l’escola, 

aquest anirà en una classe d’un altre nivell i no s’avançaran continguts. El/la tutor/a deixarà 

preparades les tasques que l’alumne/a haurà de dur a terme durant l’absència dels seus 

companys i mestres. 

Per poder realitzar les colònies cal el compromís del 75% del claustre que accepti la 

responsabilitat d’acompanyar els alumnes en les sortides de més d’un dia.   

Per tal que les colònies afectin en el menor grau possible l’atenció de l’alumnat de l’escola 

es preveu que els adults que acompanyen als alumnes a les sortides siguin normalment: 
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 Els/les tutors/es del nivell 

 Els mestres especialistes adscrits a la comunitat del nivell que fa la sortida i/o 

mestres de reforç 

 Un membre de l’equip directiu i/o coordinador/a del cicle, si és possible. 

 Monitoratge subvencionat per l’AFA. 

 Altres tutors/es del centre, si manifesten la seva voluntat. 

El nombre d’acompanyants a les colònies pot modificar el desenvolupament de les classes 

d’alguns d’alumnes del centre. Es preveu amb l’organització de substitucions el mínim 

impacte d’aquestes absències. 

5.3 Activitats extraescolars 

Són activitats extraescolars aquelles que organitza i gestiona l’AFA en coordinació amb la 

direcció de l’escola i que es fan fora de l’hora lectiu. 

Les activitats extraescolars les organitza l’AFA, directament o a través d’empreses 

especialitzades, anualment per als seus  socis i han de ser aprovades prèviament pel 

Consell Escolar.  

Cap alumne podrà realitzar activitats extraescolars si te deutes amb l’AFA. És competència 

de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les activitats 

extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del centre i del 

material que es comparteix, si és el cas. 

En el cas de compartir material de l’escola cal signar un document de cessió i 

comprometre’s a reposar el material malmès o perdut. (document annex). 

La relació alumnes/monitor en cada activitat extraescolar és 1 monitor per cada 8 alumnes 

de P3 i un monitor per cada 10 alumnes de P4 fins a 6è. 

Secció 6. Vigilància de l’esbarjo 

Horari: El pati es fa cada dia de 11:00 a 11:30 tant a l’etapa infantil com a l’etapa primària.  

De forma excepcional es pot modificar aquest horari si l’organització de les activitats al 

centre ho requereixen, previ acord amb l’equip de coordinació (coordinadors/es i equip 

directiu). 
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1. Normativa per a tots els mestres 

 

 Els alumnes han de sortir al pati acompanyats pel/la mestre/a que en aquell 

moment es trobi a l’aula. Els alumnes no poden baixar sols al pati. 

 No es poden deixar els alumnes sols al pati sense cap vigilància. El mestre 

responsable dels alumnes no pot marxar fins que no hagin arribat els mestres 

que fan el torn de vigilància. 

 En les entrades i sortides al pati s’ha de ser molt puntual. 

 A l’etapa infantil, els dies de mal temps o, en el cas que el pati estigui amb 

molts bassals o enfangat, cada tutor/a serà l’encarregat/da de vigilar els seus 

alumnes, si decideix baixar al pati. 

 A l’etapa primària, en cas de dubte de si baixem al pati o no, la conserge o 

una  persona de l’equip directiu ho dirà per megafonia. A l’edifici d’infantil, la 

coordinadora d’infantil es posa d’acord amb les mestres. 

 Els dies que el pati està enfangat o amb bassals no es poden baixar les 

pilotes ni es poden utilitzar, tampoc es treu altre material de joc per no 

malmetre’l. 

 Els dies de pluja els/les mestres de reforç o especialistes faran torns per anar 

cobrint els/les tutors/es de les classes. Tothom fa pati en la seva comunitat a 

primària i en el seu nivell adscrit a infantil i s’organitza per fer els torns.  

 Si algun/a mestre/a es queda a treballar amb alguns alumnes a l’aula, 

aquests no podran baixar al pati fins que no hagin acabat tots i baixin amb 

el/la mestre/a. No poden baixar sols. (Si això passa en horari de migdia, cal 

avisar a la coordinadora de menjador). 

 

2. Torns i zones de vigilància: 

 

2.1 A l’edifici de l’etapa infantil: 

 

 Els grups d’alumnes es distribueixen en dues zones diferenciades, la pista i el 

pati segons uns torns establerts en l’horari. Tres grups a la pista i sis grups al 

pati. 

 Vigilen 6 mestres al pati i 3 a la pista. Les mestres del pati estan repartides en 

tres zones diferents: zona del sorral i zona de jocs – caseta , zona porta dels 

lavabos i zona de la font . 
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2.2 A l’edifici de l’etapa primària:  

 

 A l’establir els torns es procurarà que els mestres que fan la vigilància estiguin 

distribuïts en les zones on habitualment juguen els seus alumnes. 

 Hi ha diferents zones de vigilància cal controlar: 1ª zona de dalt: sorral, lavabos i 

porta d’accés al pati, rampes i porta d’accés a cicle mitjà. 2ª pista de l’edifici 

principal, 3ª pista de l’edifici de cicle mitjà, 4ª porxo de l’edifici de cicle mitjà. 

 Hi ha alumnes amb necessitats educatives especials o situacions especials que 

tenen mestres assignats per assegurar millor la vigilància en les estones 

d’esbarjo. 

 

3. Tasques a dur a terme les persones que vigilen el pati: 

 

 Puntualitat a l’hora de baixar al pati per la vigilància 

 Respectar les zones de vigilància de pati. Cada mestre ha d’estar a la zona de 

vigilància que li toca fer i respectar les normes acordades: no deixar pujar nens 

sols a les aules a buscar coses. En cas absolutament necessari, un mestre 

acompanyarà el/la nen/a a l’aula. 

 Vetllar per la seguretat i el benestar dels alumnes. 

 Vetllar pel bon funcionament organitzatiu: fer respectar els espais i la normativa. 

 Vetllar pel bon ús del material de joc. 

 Els mestres que vigilen la zona dels lavabos de primària han d’agafar el paper de 

wàter de consergeria així evitarem que els alumnes hagin d’entrar i sortir del pati. 

 A infantil: Establir torns per ajudar a treure i recollir les joguines. 

 No pot marxar ningú del pati fins que no hi hagi tothom a la seva zona de 

vigilància. (anar al lavabo, pujar a buscar un cafè...) 

 A primària: els/les mestres que vigilen la zona dels lavabos i vestuaris han de 

procurar que els/les nens/es no estiguin a dins jugant. Cal evitar també que 

treguin aigua per fer “pastetes” i que tirin sorra als porxos. 

 A l’hora de fer fila per pujar a les aules, s’ha de deixar les joguines del pati 

recollides i endreçades al seu lloc. 

 Controlar que no quedi cap alumne al pati. 

 Quan un/a alumne/a prengui mal de forma lleu, el mestre més proper que vigila la 

zona on s’ha produït l’accident l’atendrà, avisant al company que fa la vigilància i 

ho comunicarà al/la tutor/a de l’alumne. Si és necessari, es telefonarà a la família. 
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Depenent de la urgència, ho farà el/la mateix/a mestre/a que atén l’alumne/a, el/la 

tutor/a o algun membre de l’equip directiu que estigui al despatx. 

 Hi ha dues farmacioles al pati de primària, una a la zona de lavabos i una altra al 

magatzem de sota el porxo de l’edifici de segon edifici de primària. Al pati d’infantil 

hi ha una farmaciola al lavabo de la pista i una altra al lavabo del pati de baix.  

 Donar eines als alumnes per ajudar a resoldre els conflictes que puguin sorgir. En 

el cas de conflictes s’escoltarà les dues parts i s’ajudarà als alumnes a arribar a un 

acord. Si és necessari s’aplicarà la sanció corresponent. En la mesura del 

possible, el conflicte ha d’estar solucionat abans de pujar a les aules. Si no és així, 

caldrà comunicar-ho als tutors dels alumnes perquè se’n faci un treball a l’aula. 

 Davant una actuació greu per part d’un alumne/a, qualsevol mestre que estigui al 

pati actuarà de forma oportuna, avisarà al/la tutor/a, i, si es creu convenient, a 

algun membre de l’equip directiu. 

 

4. Normativa pels nens i les nenes: 

 

 Durant l’estona d’esbarjo els nens i les nenes no poden estar pels 

passadissos ni pujar a les aules.  

Pels nens i nenes que fan ús de la pista d’infantil, poden entrar per anar als 

lavabos del passadís de P3 o bé al lavabo que hi ha dins el magatzem. 

 S’ha d’utilitzar les zones de sorral per jugar amb la sorra, no es pot tirar sorra 

a la zona dels porxos ni a les pistes. 

 No es pot treure aigua dels lavabos, ni de les fonts per jugar a la sorra. 

 Els materials de joc s’han d’utilitzar dins l’espai de pati adequat i el dia 

establert.  

 Cal respectar els materials de joc. 

 Els nens i les nenes han de respectar el joc dels altres companys. 

 Han d’utilitzar correctament totes les instal·lacions. 

 Els nens i les nenes han d’evitar practicar jocs perillosos o violents. 

 Quan sona el timbre o la música, els nens i les nenes s’han de posar en fila  

en els llocs establerts. 

 Cal recollir les joguines quan toqui el timbre o soni la música i endreçar-lo en 

el lloc corresponent, el grup que li toqui el torn, o els encarregats de cada 

classe (cordes i pilotes a primària) 
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 Jocs al pati: cromos, baldufes, gomes per fer braçalets, si cal, es buscarà una 

zona adequada. Es poden portar cada dia. En són responsables la família i 

l’alumne. 

 A primària, cal llençar els embolcalls dels esmorzars a les papereres i 

procurar mantenir el pati net. 

 Respectar les plantes i els arbres del pati. 

Secció 7. De les absències   

1. Del professorat:  

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

permanència (exclusives, formació, etc.).  

Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències a la direcció del 

centre, i s’hauran de recuperar segons la normativa vigent. Els/Les mestres cobreixen les 

substitucions dels companys/es que falten al centre segons els següents criteris: 

Es faran dues llistes, una per a l’etapa infantil i una altra per a l’etapa primària. Es procurarà 

que les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites, o coneguin els nens, si és 

possible. 

A l’etapa infantil es deixen de fer els desdoblaments previstos, agrupaments flexibles o 

tallers segons l’horari a substituir. A l’etapa primària hi ha estipulades unes hores de reforç 

guàrdia que difícilment cobreixen tot l’horari, per tant s’agafen per a substituir les hores 

destinades a reforç,  a educació especial, desdoblaments, càrrecs de coordinació i equip 

directiu, en aquest ordre. 

2. De l’alumnat:  

L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar per escrit a 

l’agenda o amb una nota signada les absències dels seus fills, anticipadament, sempre que 

sigui possible, especificant el motiu i la durada de l’absència. En el cas que no es pugui 

preveure l’absència han de telefonar o en enviar un correu al centre al mateix dia per 

comunicar-ho i justificar-la amb posterioritat. 

El/la tutor/a comunicarà les absències no justificades als pares, mares o representants 

legals dels alumnes. Cada absència o retard el tutor/a o bé l’alumne encarregat amb la 

supervisió de l’adult, l’anoten en el registre de l’aula. Aquest registre juntament amb els 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

87 
 

justificants de les famílies es fa arribar a la direcció del centre a través del/de la 

coordinador/a al finalitzar el mes.  

En el cas d'absències repetides, es procurarà en primer lloc la solució del problema amb 

l'alumne i el seu pare, mare o representant legal, el/la tutor/a i el/la director/a i, si cal, 

sol·licitarà la col·laboració dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics (EAP), 

en el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, i dels serveis d'assistència social 

del municipi, si es valora oportú. 

En cas que el/la tutor/a detecti alumnes amb absències repetides, els pares dels quals no 

justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les les absències, afectin el rendiment 

acadèmic del nen o nena, ho comunicarà a la direcció del centre per a estudiar el cas i 

intervenir-hi oficialment segons el protocol d’absentisme del Departament d’Educació  

En cas dels alumnes absentistes en què s’hi hagi fet actuacions a través de la comissió 

social o la direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne. 

 Actuacions en el supòsit d’impuntualitat reiterada de l’alumnat.  

Quan es produeixi un retard de més de cinc minuts de l’hora de l’inici de l’activitat del centre, 

l’alumne es trobarà la porta del recinte tancada. En aquest cas, s’haurà d’accedir al vestíbul 

de l’escola per l’entrada principal i caldrà deixar l’alumne a consergeria o a les dependències 

de l’auxiliar administrativa, qui acompanyarà l’alumne a la seva classe. Cal que els retards 

també estiguin degudament justificats per la família. 

El/la tutor porta el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, es 

procurarà en primer lloc la solució del problema amb l'alumne i el seu pare, mare o 

representant legal, el/la tutor/a i el/la director/a. Si no es resol de forma satisfactòria, la 

direcció engegarà el protocol que preveu el Pla d’absentisme municipal. 

A l’informe avaluació parcial a les famílies es notificarà si hi hagut moltes faltes d’assistència 

i/o retards en aquell període. 

Secció 8. Utilització dels recursos materials. 

El consell escolar acorda cada curs les quotes escolars. L’escola té tres quotes anuals: la 

quota de l’AFA, que és una quota única per família i una quota de llibres i material fungible 

per a cada alumne/a escolaritza/da, la gestió econòmica de les quals és responsabilitat de 

l’AFA.  
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Una quota de material escolar  per cada alumne/a escolaritzat/da al centre. Tenen un cost a 

part les sortides de dia sencer fora del recinte escolar i les colònies. Aquests pagaments 

formen part de la gestió econòmica del centre. 

Aquesta quota de material cobreix la compra de material escolar amb criteris educatius que 

es posa a disposició de les aules. Les famílies poden optar voluntàriament per pagar la 

quota o aportar el material d’acord amb la relació que se’ls facilitarà.  

Els dèficits generats per la gestió econòmica del material escolar i/o de sortides i colònies no 

poden ser sufragats a càrrec de l’assignació del Departament d’Ensenyament per a 

despeses de funcionament del centre.  

Totes les activitats del centre incloses en la programació general anual, tinguin o no caràcter 

gratuït, les aprova el consell escolar. 

L’escola destinarà íntegrament els diners que rep per  a beques i ajuts, per part de 

l’ajuntament de Terrassa, a cobrir les necessitats d’aquell alumnat amb dificultats de tipus 

social  pel que fa a llibres de text i material escolar. Un cop coberta aquesta prioritat també 

es destinen els ajuts a subvencionar una activitat complementària, si és possible, durant el 

curs.  

Les famílies han de fer una aportació mínima per cobrir les despeses. En aquests sentit, 

l’escola estudiarà cada un dels casos per a poder determinar el percentatge de la despesa 

que cobrirà l’escola i el percentatge que es farà càrrec la família, d’acord amb els/les 

treballadors/es socials. 

S’acorda en consell escolar aquells casos que tindran un tractament especial motivat per les 

indicacions dels serveis socials. L’escola garanteix que tots els alumnes tinguin llibres i 

material escolar. 

Per a distribuir els ajuts de què disposem per a cobrir les necessitats educatives de l’alumnat 

es tindran en compte les diferents trobades de la direcció amb els diferents serveis socials 

que intervenen amb famílies del centre. Aquestes trobades s’estableixen periòdicament al 

setembre i al maig aproximadament. També es té en compte la informació que facilita 

l’ajuntament quant a beques de menjador atribuïdes. Per altra banda, es recullen les 

informacions que les famílies fan arribar als tutors/es o a la secretaria del centre. Es té en 

compte: 

 

● Famílies nombroses amb més fills escolaritzats  

● Famílies monoparentals.  

● Estar a l’atur (cal la presentació del certificat de l’INEM)  
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● No disposar d’ajuts per una altra banda (beca del Dept. o del MEC)  

● Haver complert els compromisos pactats amb l’escola en situacions anteriors.  

● Intentar que tots els alumnes facin com a mínim, una sortida al llarg del curs.  

Secció 9. Admissió dels alumnes malalts i dels accidents.  

L’equip directiu i el personal docent vetllaran perquè es compleixi la normativa sanitària 

vigent, establerta pel Departament de Sanitat. 

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

nens. Així com situacions de risc de salut que fan imprescindible activar un protocol de salut. 

En general, els nens no s’han d’excloure de l’escola per malalties poc importants, llevat que 

es doni alguna de les condicions següents: 

 

● Que la malaltia impedeixi que l’alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat. 

● Que la malaltia de l’alumne requereixi més atencions de les que els seus responsables 

puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta d’alumnes no pot quedar afectada. 

● Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb 

dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu. 

● Que l’alumne presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi 

descartat que sigui una malaltia infecciosa. 

● Que l’ alumne/a  pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se. En aquest cas, no 

podrà assistir a l’escola fins a la seva total recuperació. 

En cas de dubte s’aplicaran els Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar 

d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles editats 

pel Departament de Salut i que figuren com a annex d’aquestes instruccions. 

En el cas de detectar problemes importants a nivell físic o psicològic en algun alumne, es 

posarà en coneixement de la família per tal d'actuar en conseqüència. 

L'escola mantindrà diverses farmacioles en diferents espais (a cada pis de l’escola i a cada 

zona de pati, així com les farmacioles per a les sortides) amb l'equipament bàsic establert 

pel Departament de Sanitat, per atendre primeres cures. És responsabilitat  del/la 

coordinador/a de riscos laborals mantenir les farmacioles amb l’assortiment adequat en tot 

moment. 

En el cas que un nen prengui mal o es trobi malament dins el centre en horari lectiu, l'escola 

es posarà en contacte amb la família, per tal de poder atendre, el més eficaçment possible la 

necessitat que hagi sorgit. 
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El/la tutor/a o mestre/a que estigui amb l’alumne amb símptomes de malaltia valorarà la 

conveniència de trucar a la família: febre, vòmits, ... En cas de dubte consultarà a un 

membre de l’equip directiu. Preferiblement el mestre/a farà la trucada, avisant el/la mestra 

de l’aula del costat per tal de vigilar els alumnes mentre s’efectua la trucada, també pot fer la 

trucada la conserge o l’auxiliar administrativa però en aquest cas és molt important 

transmetre les informacions correctament al/la tutor/a. 

Si s'ha de traslladar l'alumne a l'hospital, ho farà la pròpia família. Si no fos possible 

s’avisarà a un taxi o al servei d'urgències SEM (112), depenent de la gravetat de la malaltia 

o accident. 

L'administració de les vacunes està regulada pel Decret 155/1993 d'1 de juny d'actualització 

del Programa de salut escolar. L’escola coordinarà la seva administració amb el servei de 

salut de Terrassa, gestionarà les autoritzacions i facilitarà l’ús dels espais per portar-les a 

terme. 

A l'arxiu de l'alumne hi haurà d'haver una fotocòpia de la targeta de la seguretat social o la 

companyia asseguradora corresponent. Així mateix, quan s'inscrigui l'alumne al centre 

s'aportarà una fotocòpia del carnet de salut, amb les vacunacions corresponents. 

En el moment de la matrícula les famílies decideixen si autoritzen al personal del centre 

l’administració de paracetamol en el cas d’urgència.  

Quan sigui imprescindible administrar un medicament en horari escolar  cal tenir la recepta 

del metge amb el nom del medicament, les dosis i l’horari així com l’autorització signada de 

la família. S’intentarà evitar sempre que sigui possible que el personal del centre hagi 

d’administrar medicaments a l’alumnat. 

Secció 10. Seguretat, higiene i salut  

Incidents i accidents. 

El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, 

extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, ha d'atendre la situació 

produïda amb els mitjans de què  disposi, actuant en tot moment amb la diligència deguda, 

conforme al que estableix la normativa vigent. El/La mestre/a avisarà amb la major brevetat 

possible al centre i aquest, si s’escau, a la família. També es prendran les mesures adients, 

si escau, per tal que tots els alumnes romanguin atesos.  

El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la director/a general del 

Departament d’Educació, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de 
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protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o 

terceres persones perjudicades, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per 

reclamar en via administrativa.  

 

Seguretat 

 

1. Les portes del recinte escolar es mantenen tancades i s’entra a l’escola per la porta 

principal que dona accés al vestíbul de l’edifici principal de primària, llevat de les hores 

d’entrada i sortida  d’alumnes que es fa pels llocs assenyalats en aquesta normativa. 

L'accés al recinte escolar està controlat, d'acord al règim horari de les activitats del centre 

segons el que disposen aquestes normes d’organització i funcionament i les corresponents 

programacions generals anuals de centre. 

Les persones alienes al centre s’han d’identificar a la persona responsable de consergeria o 

de secretaria. 

El/la director/a del centre pot 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 (suprimir espai) o de reparacions que puguin suposar un perill. 

Es facilita l'accés als responsables dels respectius usos socials, prèvia demanda d’ús 

d’espais  amb el vistiplau de la direcció i l’autorització de l’ajuntament, en les franges 

horàries corresponents. 

L’escola disposa d’alarma, hi ha diversos codis de desconnexió per controlar qui entra al 

recinte; El/la director/a és l’encarregada de donar els codis.  

 

2. La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllen per la seguretat 

del recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat 

de què ha d'estar proveït el centre.  

La direcció té 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.  



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

92 
 

L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a 

aquests supòsits. Aquestes normes es donen a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al 

professorat i a la resta de personal.  

Es realitza, com a mínim, un simulacre d'evacuació/confinament al curs. La valoració de la 

realització dels simulacres s'incorpora al pla d’emergència i es remet a la delegació territorial 

del Departament d’Educació. Els resultats d'aquestes valoracions es tenen en compte per a 

la millora i l’actualització del pla d'emergències i evacuacions.  

Higiene 

 

És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix 

espai, en aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la 

higiene de llurs fills, tant personal com de la roba que porten.  

Els tutors vetllen per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera 

més convenient per facilitar la integració de tots els alumnes i la cohesió del grup. En cas 

que es detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors, els tutors 

informen a la direcció del centre qui es posa en contacte amb els serveis socials de la zona. 

Els alumnes que tinguin polls i/o llémenes han de romandre a casa fins la total eliminació de 

polls i llémenes. Aquesta circumstància l’ha de comprovar el personal del centre (tutor/a, 

direcció) davant dels pares, quan el nen es vol reincorporar a l’activitat normal de l’aula. 

Secció 11. Altres 

Consideracions sobre el vestir. 

A l’escola tothom vesteix segons el seu criteri i gust, sempre però amb correcció i cuidant la 

higiene personal necessària. 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a 

l’escola. 

No es permet indumentàries que impossibilitin la realització de totes les activitats curriculars, 

la comunicació interpersonal, la identificació personal, que atempti contra la salut o seguretat 

personal o la dels altres, o que siguin representatius de bandes o tribus urbanes.  

No es permet ni  es tolera símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin 

qualsevol tipus de violència o discriminació dels altres. 
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A les aules i dins l’escola no s’acceptarà l’ús de gorres (excepte al pati en els dies amb sol i 

de molta calor) o altres elements anàlegs. 

Els alumnes de P3, P4 i P5, 1r i 2n porten una bata amb botons grans al davant i amb punys 

de goma. A  partir de 3r d’educació primària els alumnes han de tenir una bata a l’escola, 

que s’utilitza en ocasions concretes  a criteri del mestre; quan cregui que els alumnes es 

poden embrutar (activitats d’expressió plàstica, tallers...). 

Els alumnes de P3 deixen sempre una muda completa a l’escola. 

La bata, l’abric i altres peces de roba han de portar una beta d'uns 20cm i han d’anar 

marcades amb el nom i cognom de l’alumne/a. 

A totes les sortides fora del centre i el dia de la setmana de psicomotricitat/educació física es 

recomana que  tot l’alumnat de l’escola porti posat de casa el xandall de l’escola i calçat 

esportiu ( a Educació Infantil es recomana calçat amb “velcro”).  

Els alumnes de 1r i 2n han de portar una petita tovallola per rentar-se, els alumne de 3r i 4t 

han de portar una samarreta de recanvi que es posen un cop finalitzada la sessió i estris de 

neteja personal. Els alumnes de 5è i 6è fan ús de la dutxa i han de portar estris de neteja 

personal i roba de recanvi. 

Els objectes que es van trobant al llarg del curs i que ningú respon per ells es guarden al 

centre en una caixa d’objectes perduts. Per acumulació, l’escola es desfà d’aquest objectes 

durant el mes de juliol. 

Si aquests objectes són peces de roba es guarden a la caixa de roba extraviada. Per 

acumulació, l’escola buida la caixa al mes de juliol, donant-la a Càritas, Creu Roja o altre 

entitat sense ànim de lucre. 

Secció 12. Ús del centre. 

1. El Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 

dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de 

persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats 

educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen 

l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena.  

2. L’ús social dels centres públics no ha d’interferir, impedir o dificultar les activitats 

ordinàries dels centres dins l’horari escolar. Amb aquests efectes, s’entén per horari escolar 

el període temporal que comprèn l’horari lectiu, l’interlectiu del migdia, així com el període 

anterior o posterior a l’horari lectiu en què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o 
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complementàries, aprovades pel consell escolar i previstes en la programació anual del 

centre. 

3. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels edificis 

de les escoles dels quals en tinguin la propietat demanial. L’ajuntament, prèviament a la 

realització de l’activitat, notifica a la direcció del centre l’autorització concedida. L’ajuntament 

adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i 

instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre eventualment 

emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús i garanteix que, si 

l’activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa 

el centre per les despeses ocasionades. 

L’escola té un model per poder fer la sol·licitud d’ús dels espais i adreçar-la als Serveis 

educatius de l’ajuntament de Terrassa (annex) 

Capítol 2. De les queixes i reclamacions  

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

qüestioni  

l’exercici professional del personal del centre. 

Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en 

primer lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar 

punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del 

centre. 

De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos. 

Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, l’escrit es presentarà al 

registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir: la identificació de la 

persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa , enunciat de la manera més 

precisa possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, 

etc., que creu que s'han produït per acció o omissió del professor o d'un altre treballador del 

centre), la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres 

elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  

La direcció del centre ha de rebre la documentació i, sempre que sigui possible, fer les 

comprovacions per arribar a evidències sobre l’ajustament dels fets exposats a la realitat, 

respectant el dret d’audiència de la persona afectada. 
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En el cas que el/la director/a sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà 

d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el/la cap d’estudis. 

La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant 

sobrepassar el termini d’una setmana. 

Si la direcció ho  considera oportú informa a l’inspector/a referent del centre de la incidència 

produïda i la solució que se li ha donat. La documentació generada s’arxiva a la direcció a 

disposició de la inspecció d’educació. 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 

qualificacions obtingudes pels seus fills.  

Les reclamacions sobre qualificacions al llarg del curs es demana que es parli directament 

amb el/la professor/a afectat. En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a 

hagi pres, poden presentar al·legacions escrites.  

Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la 

direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el 

presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les 

que es basa la queixa. 

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

Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a 

la direcció amb les dades descrites a la secció 1.  

Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels 

SSTT o a inspecció. 

Secció 4. Altres qüestions 

Protecció de dades personals,  ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet 

L’escola disposa de web i de mitjans de reproducció digitals, mitjançant els quals l'activitat 

educativa va més enllà dels estrictes límits físics de les aules i es comparteixen amb les 

famílies, i l'entorn. Per publicar o usar imatges, dades personals o materials, la propietat 

intel·lectual dels quals recau en els alumnes i mestres, l’escola disposa  de la corresponent 

autorització signada. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix sempre el 

consentiment dels pares o tutors. 
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L’autorització especifica la finalitat a què es destinaran les dades, imatges/veu o materials. 

La durada de l'autorització (període de validesa).El mitjà de difusió (web, intranet, web del 

Departament d'Ensenyament, publicacions, jornades, exposicions, televisió local, etc.). El 

tipus d'accés: seran accessibles sense restriccions a través d'Internet. 

La legitimació d'aquesta d'autorització es fonamenta en el consentiment del pare, mare o 

tutor legal de l’alumne/a. Els consentiments o autoritzacions atorgats poden ser revocats en 

qualsevol moment. (document annex) 

Drets d’imatge 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge. 

En conseqüència, és necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans de publicar 

imatges d'alumnes on aquests siguin clarament identificables, en els webs dels centres 

educatius, o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre. Aquest 

consentiment no inclou l'autorització d'imatges clarament identificables, que s'obtenen per 

qualsevol altre sistema de captació d'imatge (filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat 

a ser reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries, 

llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública; en aquest cas caldrà una autorització 

específica de les famílies dels alumnes. 

El/la director/a o del centre és responsables únicament d'allò que es capti dins del recinte del 

centre. Així, qualsevol captació d'imatge efectuada dins del recinte del centre requereix 

l'autorització prèvia del director/a; no és responsable de la captació d'imatges en espais 

públics externs al centre. 

Dades de caràcter personal 

Correspon al director o directora adoptar les mesures adients per garantir la seguretat de les 

dades de caràcter personal que es tracten en el centre i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el 

tractament o l'accés no autoritzat 

Per tal de preservar el dret de les persones a la intimitat no es facilitaran dades dels 

alumnes (telèfons, adreces, ...) a d’altres famílies. 

En el marc d’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de 

Dades (LOPD) cal tenir present: 

● Pel que fa a l’ús d’eines informàtiques: 
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o Els destinataris dels correus electrònics no poden ser visibles pels altres usuaris. 

o Les impressions de dades no poden ser visualitzades per altres usuaris no 

autoritzats. 

o Les claus d’usuari no poden ser visualitzades per altres i en cas de ser-ho s’han de 

canviar. 

o S’ha de tancar la sessió d’usuari un cop finalitzades les tasques. 

 

Pel que fa a la documentació: 

● Els expedients dels alumnes o professors no poden sortir de l’escola i s’ha de garantir 

que quan no hi hagi el responsable de la seva custòdia quedin tancats amb clau. 

● Els documents com informes, activitats d’avaluació, ... que el professor s’endugui fora 

del centre queden sota la seva responsabilitat. En cas de pèrdua s’ha de comunicar. 

● Les dades personals dels alumnes com resultats acadèmics, absències i altres només 

poden ser comunicades als seus pares o tutors legals amb o sense presència de 

l’interessat. 

● En cap cas es podran penjar llistes al tauler d’anuncis on constin dades personals 

d’alumnes. 

Edició de materials en blogs i espais web del centre  

A aquest efecte s’utilitza el model d’ Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: 

ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula on s’especifica quins serveis 

s’utilitzaran i en quina finalitat. I s’adverteix que la responsabilitat per possibles mals usos és 

de l'usuari. 

Ús de telèfons mòbils 

Per vetllar que es compleixin les normatives de dret d’imatge i dades personals, així com per 

evitar situacions de possibles conflictes, a l’escola no es permet fer ús del telèfon mòbil per 

part dels alumnes, tant en l’espai escolar com en les activitats complementàries que es 

duguin a terme fora de l’escola. Si la família considera que l’alumne/a ha de portar el telèfon 

mòbil, pels motius que acordi amb el seu fill/a, durant el temps que l’alumne estigui a 

l’escola, el telèfon ha de romandre a la motxilla del nen/a. També es pot habilitar una capsa 

a l’aula si el/la tutor/a ho considera adient, informant prèviament a la família.  Pel treball 

curricular de l’escola no és necessari el seu ús, ja que s’utilitzen altres dispositius digitals o 

programes. 
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Capítol 3. Serveis escolars 

Secció 1. Servei de menjador 

El centre disposa de dos menjadors escolars, que s'organitzen d'acord al que disposa el 

Decret 160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar  que 

l’empresa responsable 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 i les ràtios d’alumnes per monitors. 

El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’empresa que 

l’Ajuntament de Terrassa contracta per a gestionar els menjadors escolars dels centres 

públics de la ciutat.  

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i 

sota el control i supervisió de la comissió de menjador del centre i la comissió de menjador 

del Consell Escolar Municipal. El document “Pla de funcionament del menjador” recull 

l’organització concreta de grups, horaris, espais disponibles, etc.   

Pel que fa a l'alumnat, aquest es regeix per les normes generals del centre establertes en 

aquestes NOFC.  

L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota 

la responsabilitat de l'equip de monitores que l'empresa estipuli.  

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i 

reparació si s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari 

de menjador. 

Al final de cada curs l’empresa adjudicatària lliura la memòria anual, la qual serà tinguda en 

compte per a la millora i actualització del pla de menjador escolar. 

Els monitors i monitores del menjador són els responsables dels alumnes de les 12.30h a 

les 15h. 

A més dels monitors hi haurà un/a coordinador/a de cada menjador que serà el/la 

responsable de fer l’atenció a les famílies cada matí, sempre que el seu horari ho permeti. 

Qualsevol canvi de l’alumne, a nivell de conducta o d’actitud o incidències a l’hora de 

menjador serà comunicat a la família a través d’un llibret a P3 i  la nota d’incidències a la 

resta de nivells o per telèfon, sempre amb el vistiplau del/de la  coordinador/a del servei com 

també amb la supervisió de la direcció del centre. 



Normes d’Organització i Funcionament (NOFC)  
 

99 
 

Els alumnes no poden accedir a les classes entre les 12.30 i les 15 hores si no és 

acompanyat dels monitors. 

Es procurarà que a les 15 hores els nens i nenes arribin a classe amb la cara i les mans 

netes i les necessitats fisiològiques fetes. 

El servei de menjador informa als pares a l’inici de curs del que s’ha de portar per un adient 

desenvolupament del servei. 

Cada mes es dona una còpia del menú a tots els alumnes fixes, que també es penja al 

taulell d’anuncis, a la pàgina web de l’empresa i de l’escola. 

Els nens i les nenes d’educació infantil de P3 fan la migdiada o descansen després de dinar 

als dos dormitoris de l’escola, sota la vigilància del seu monitor/a. Cada alumne té el seu llit 

amb seus llençols i la neteja d’aquests la realitza cada família un cop per setmana. 

 

Secció 2. Altres serveis del centre: activitats extraescolars 

L’escola ofereix diverses activitats extraescolars organitzades i gestionades per l’AFA a les  

tardes  de 16:30 a 18:00 hores. 

L’AFA contracta els serveis a diferents empreses segons la tipologia d’activitats 

extraescolars que s’ofrenen, siguin esportives, plàstiques, musicals, lingüístiques, o de 

reforç. 

Les famílies poden fer ús de les diverses activitats des d’una a les cinc tardes setmanals. 

L’AFA fa una proposta a finals de juny de cada curs de les activitats per al proper curs i les 

concreta el mes de setembre, en funció de les preinscripcions obtingudes. 

Només es realitzaran aquelles activitats que arribin al mínim d’alumnes establert. 

L’activitat d’acollida matinal de 8 a 9 del matí es considera una activitat extraescolar. 

 

Capítol 4. Gestió econòmica  

Els centres públics de la Generalitat de Catalunya gaudeixen d'autonomia en matèria de 

gestió econòmica, que s'ajusta als principis d'eficàcia, d'eficiència, d'economia i de caixa i 

pressupost únics. La gestió econòmica de cada centre s'ha de sotmetre també al principi de 

pressupost inicial anivellat en la previsió d'ingressos i despeses i al principi de rendiment de 

comptes. Així mateix, els centres gaudeixen d'autonomia per a la contractació de serveis i 

recursos materials en el marc del que preveu la legislació general en aquesta matèria. 
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El/la secretari/ària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el 

vistiplau del/de la director/a (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, 

liquidació, ...), amb el programa de gestió ESFERA.  

Sempre que sigui possible els pagaments de les compres s’efectuen a través de 

transferència bancària, en aquells establiments o serveis amb els quals hi ha un acord. 

Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, ha de demanar la factura 

de la compra. Si és un tiquet de compra (per separat de les compres personals), hi ha de 

figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import. Cal omplir 

el document establert a l’escola i adjuntar fotocòpia de la factura o del tiquet de la compra. 

Els pagaments els fa el/la secretari/ària de l’escola una vegada al mes.  

Material:  

El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola l’adquireix i les famílies paguen una 

quota anual en concepte de material. A partir de 3r hi ha un material propi de l’alumne que 

ha de portar a l’escola. De la quota de material també en surten les despeses per a la 

celebració de les festes i algunes activitats i tallers de migdia de cada nivell, així com 

material fungible o pedagògic d’ús comú. El pagament de la quota por ser únic  o fraccionat i 

s’ha ingressar al compte corrent de l’escola destinat a aquesta finalitat.  

Llibres i material didàctic:  

Els llibres de text n’hi ha de socialitzats i n’hi ha de fungibles. S’acorden i es revisen en les 

diferents comunitats amb la supervisió del/la cap d’estudis. La comissió de socialització de 

llibres de text de l’AFA s’ocupa de les comandes, de la gestió del pagament de les quotes i 

de la recollida per part de les famílies a inicis de setembre.  

El funcionament i l’organització d’aquesta comissió està recollida en un pla de funcionament 

propi. Els pagaments s’han d’ingressar al compte corrent de l’AFA establert amb aquesta 

finalitat i les famílies han d’estar al dia dels pagaments.. 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el pagament 

fraccionat de les quotes corresponents. L’escola avançarà els lots de llibres i materials 

sempre que la família hagi efectuat un pagament inicial. La família haurà de complir el 

compromís pactat a principi de curs: pagar una quantitat determinada en els terminis 

establerts o bé amb uns terminis i quantitats pactades amb el/la secretari/ària de l’escola en 

els casos que així ho demanin i siguin justificats. En el consell escolar s’aproven aquells 

casos que tindran un tractament diferenciat, atenent circumstàncies excepcionals 
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Sortides i activitats educatives complementàries: 

Són activitats voluntàries, que tenen criteris pedagògics i curriculars per la seva realització i 

s’aproven en el Pla Anual pel claustre i el consell escolar. 

El pagament de totes les sortides i activitats educatives s’han d’ingressar al compte corrent 

de l’escola en el termini que s’hagi fixat.  

Colònies:  

Formen part de les activitats complementàries, en aquest cas amb pernoctació. 

Els pagaments fraccionats  dels cursos que facin colònies s’han d’ingressar al compte 

corrent de l’escola en els terminis que es fixin. 

En el cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís adquirit, els 

alumnes afectats no podran assistir a les sortides complementàries, i si ja les tenen 

pagades, s’utilitzaran els diners per abonar el deute. 

Pressupost anual del centre 

El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les 

despeses a què fa referència l'article 103.2 de la Llei d'educació, amb el ben entès que 

queden explícitament excloses de l'àmbit de gestió econòmica del centre, d'acord amb la 

normativa aplicable, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre 

que corresponguin a l'ajuntament. Tampoc no s'inclou en l'àmbit de la gestió econòmica del 

centre la gestió econòmica del servei de menjador, que es regeix per normativa específica. 

El pressupost anual és aprovat pel consell escolar abans del 31 de gener de l'any 

corresponent, a proposta de la direcció del centre. Durant l'exercici pressupostari el/la  

director/a, si s’escau, en proposa al consell escolar les modificacions que consideri 

oportunes. El centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 

El Consell Escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el seguiment 

de l'execució del pressupost i comprova l'aplicació donada als recursos totals del centre. En 

finalitzar l'exercici, el consell escolar aprova la liquidació pressupostària i la incorporació dels 

eventuals romanents al pressupost de l'any següent. 

La liquidació del pressupost anual es presenta al Departament d'Ensenyament dins el primer 

trimestre de l'any següent als efectes informatius i, si s’escau, dels controls financers 

previstos legalment. 
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Capítol 5. Gestió acadèmica-administrativa 

 Secció 1. De la documentació acadèmica-administrativa  

1. De la documentació acadèmica 

El centre formalitza els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de 

l'alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i 

relativa als grups d'alumnes.  

A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels 

alumnes. Cada alumne disposa d’un porfoli on es guarda la seva documentació personal: 

 

 Full de matrícula i documentació aportada 

 Fitxa de dades bàsiques 

 Informe de cada quadrimestre a infantil i de cada trimestre a primària 

 Resum de l’escolarització individual d’ educació infantil i primària. 

 Historial acadèmic 

 Full d’entrevistes amb les famílies (s’arxiva el recull anterior de cada 3 cursos: el de 

dos cursos anteriors el té el tutor/a a la carpeta d’aula) 

 Informes de l’EAP, Plans individualitzats o adaptacions curriculars, si és el cas. 

 Documents judicials, si és el cas. 

 Informe mèdic, si és el cas. 

 En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació enviada 

per l’altre centre. 

Queden arxivats en un sol porfoli per grup en l’arxivador del grup classe: 

 

● Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades 

de caràcter personal i de material que elaboren. 

● Autorització per a l’administració de paracetamol 

● Carta de compromís. 

Les targes sanitàries es guarden en una carpeta per grup-classe juntament amb el llistat de 

telèfons, per tal que els tutors s’ho puguin endur fàcilment quan sigui necessari. 

Els informes de cada trimestre es guarden en format PDF  o fotocòpia per si es necessiten 

les dades en algun moment. 

Les actes d’avaluació de final de cicle es guarden en format digital i paper. 
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Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 

dependències d’administració. 

A nivell intern, el professorat de l'escola ha de fer dos tipus de programacions: 

a) Temporització de cada assignatura. 

Han de constar-hi les unitats didàctiques que es treballaran, distribuïdes per mesos i 

setmanes, per tal de tenir una visió global de la matèria. 

S'ha de presentar al cap d'estudis a principi de curs. 

b) Programació setmanal o quinzenal. 

Aquesta programació, més concreta i específica, situa les activitats que es fan dia a dia a 

classe. Cal que les activitats siguin coordinades per tres grups del mateix nivell, i que 

estiguin  en un lloc ben visible de l’aula: al quadern de programacions, sobre la taula.  

Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui 

desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup. 

2. De la documentació administrativa. 

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre 

disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats 

(registre d’entrada i sortida de correspondència, dels historials acadèmics dels alumnes, 

llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del 

consell escolar, llibre d’actes d’avaluació, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i 

justificació anual despeses amb les corresponents actes d’aprovació del consell escolar, 

inventari... 

El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 

realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, 

excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La 

documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. 

L’arxiu històric (tots els llibres de registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no 

siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de 

conservar permanentment. 

Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant 

la numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on 

consten les actes que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el/la secretari/ària. 
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Secció 2. Altra documentació  

El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de 

la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius, 

Projectes amb l’ajuntament, servei de menjador, servei d’acollida matinal, servei d’activitats 

extraescolars, serveis socials, etc.) 

Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre 

El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que 

degudament contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses 

corresponents prestin servei en el centre i/o professionals externs que en el 

desenvolupament de les seves funcions portin a terme tasques en el si del centre) té el 

deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest document, així com altres 

normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret.  

Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui 

accés per raó del seu càrrec. 
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DISPOSICIONS FINALS. 

Primera. Interpretació del reglament  

 

1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.  

Segona. Modificacions  

 

1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  

● perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior.  

● per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies 

a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular.  

2. El consell escolar ha d'aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.  

3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de 

coordinació i les associacions de pares i mares.  

 

Tercera. Publicitat  

 

1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 

representants en el Consell Escolar (web, blogs,...).  

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la 

normal activitat acadèmica, segons les respectives edats. A l’agenda de l’alumnat hi haurà 

un resum del reglament que en faciliti la comprensió.  

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha 

descrit anteriorment.  

 

Quarta. Entrada en vigor  

 

Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia XX de XXXXXXXXXXX de 20XX  

El/la director/a  

 

 

 

Marta Suana Rovira  (segell del centre) 
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DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel consell 

escolar el dia xx de xx de 20xx, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest òrgan 

col·legiat.  

El/la directora                                                               Vist i plau La secretària  

 

 

(nom i signatura)                   (segell del centre)                     (nom i signatura 
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Annex 

- Pla d’atenció a la diversitat 

- Pla d’acció tutorial 

- Document de funcionament i hàbits  

- Fitxa “Reflexionem” 

- Document de desacord de retenció 

- Carta de compromís 

- Document de cessió de material 

 - Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de 

temps   determinat a causa de malalties transmissibles. 

- Sol·licitud d’ús dels espais 

- Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de 

caràcter personal i de material que elaboren.  
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  LOE  

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

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

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

directiu professional docent.  

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

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment (art. 

4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.  

- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

- Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària.  

- Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels 

diferents tipus de centres.  

- Instrucció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels centres 

educatius públics del Departament d’Ensenyament 

- Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament 

d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el cas 

de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que 

qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic del Departament 

d'Ensenyament. 

- Llei 19/2014, de29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 - Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la 

informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades 

públiques, bon govern i participació ciutadana 
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Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 

Art. 18.3) 

 

 

 

 

 

 

 


