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GENERALITATS 
 
 
 
 

 Les presents Normes d’Organització i Funcionament han estat elaborat per 
l’equip 

directiu del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la 
seva 
elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la normativa vigent. 
 
 

 Correspon al Director/a del centre vetllar pel compliment d’aquestes normes, 
essent 

obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-lo i complir-lo. 
 
 

 Entenem les Normes d’Organització i Funcionament com l’instrument 
regulador de la 

vida interna del centre, que concreta les relacions entre els diferents sectors que 
formen part de la comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes que obliguen a 
tots aquells que participen en el procés educatiu dels alumnes del centre; que 
garanteix, al mateix temps, els drets que la legislació preveu. 
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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

 
 

Perquè totes les organitzacions funcionin, necessiten un cert grau de formalització. 
 
Aquest document recull aquesta dimensió formalitzadora de l'estructura 

organitzativa. Les normes d’organització i funcionament de l’Escola apleguen el 

conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer 

possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els 

objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. 
 
Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció, aprovar les normes 
d’organització i funcionament i les seves modificacions. 
 
Aquest document es basa en la normativa elaborada pel Departament 
d’Ensenyament: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE 
 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació; 
 Decret 102/2010, de 03 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; 


 Decret 155/2010, de 02 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent; 


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

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

parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres 

educatius. Resolucions de 15 de juny de 2010, per la qual s’aprova el 

document per a l’organització i el funcionament dels diferents centres 

educatius públics i privats per al curs 2010-2011. 


 Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública; 


 Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim 

disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya; 
 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic; 


 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i 

de gestió de recursos humans i materials. L’autonomia dels centres s’orienta a 

assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa. 
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L'autonomia organitzativa dels centres s'exerceix per mitjà d'una estructura 

organitzativa pròpia i de les normes d'organització i funcionament. En aquest conjunt 

de normes d’organització i funcionament de l’Escola determinarem: 
 

 L’estructura organitzativa de govern i de coordinació de l’Escola, i la concreció 
de les previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica, 

el rendiment de comptes al consell escolar en relació a la gestió del projecte. 
 El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 


 Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal 

del centre. 


 Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors 

de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les 

famílies, col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de 

publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser 

informades. 


 L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes 

de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer 

l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i 

l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les 

circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta 

de l’alumnat. 


 Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el 
funcionament del centre. 

 
 



  9 

 
 
 
 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS 
DEL PROJECTE EDUCATIU 

 

Capítol 1. Per orientar l'organització pedagògica. 
 
 
En el marc de l’autonomia dels centres educatius, els criteris que regeixen a l’Escola 

l’organització pedagògica dels ensenyaments ha de contribuir al compliment dels 

principis del sistema educatiu i han de fer possible: 
 

 La integració de l’alumnat procedent dels diversos col·lectius, en aplicació del 
principi d’inclusió. 


 El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que els permeti la plena 

integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat 

de l’acció educativa. 


 La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball 
quotidià al centre educatiu. 


 L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, 

per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 

compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a 

l’assoliment de l’excel·lència. 
 La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 


 L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen 

els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 
 La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

 
Els criteris pedagògics del projecte educatiu de l’Escola regeixen i orienten l’exercici 
professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. 
 
L’Escola té el seu ‘Pla d’Acollida del professorat’ que estableix mesures i instruments 

d’acollida i de formació per tal de facilitar als nous docents el coneixement del 

projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici professional. 

 
L’autonomia pedagògica no pot comportar en cap cas discriminació en l’admissió de 
l’alumnat. 
 
Les opcions pedagògiques de l’Escola s’orienten a donar resposta a les necessitats 

de l’alumnat, amb la finalitat que assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu, d’acord amb llurs possibilitats individuals. Aquestes opcions 

estan incorporades al projecte educatiu. 

 
En els centres públics, correspon a la direcció de cada centre impulsar i liderar 
l’exercici de l’autonomia pedagògica. 
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Secció 1. Criteris d’organització pedagògica a Educació Infantil. 
 
 
Els elements organitzatius adoptats per l’Escola en l’educació infantil contribueixen 
específicament a: 
 

 Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés 
educatiu de llurs fills i filles. 


 Garantir per a cada infant que les situacions d’aprenentatge mantenen viva i 

estimulen la seva curiositat per tot el que l’envolta. 


 Garantir als infants l’estabilitat i la regularitat necessàries per a facilitar-los 
l’aprenentatge, i també l’autoestima en relació a tot el que aprenen. 


 Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i 

documentar els processos individuals o de grup per compartir-los amb els 

infants i les famílies. 


 Escoltar els infants, atendre el que diuen i el que fan, i facilitar-los la 

participació en el que els afecta, per desenvolupar-ne l’autonomia 

responsable. 
 
El projecte educatiu de l’Escola estableix els criteris per a organitzar els grups 

d’infants, amb les limitacions quantitatives que determini eventualment el 

Departament. 

 
En l’educació infantil, l’organització dels cicles ha de garantir la relació quotidiana 
amb la família de cada infant i l’intercanvi d’informació sobre el seu progrés. 
 
En el segon cicle d’educació infantil, l’atenció docent s’organitza tenint en compte 

criteris de globalitat i de no-especialització, excepte en el cas dels aprenentatges i 

les activitats que requereixin una atenció docent especialitzada. 

 

 

Secció 2. Criteris d’organització pedagògica a Educació Primària. 
 
 
Els criteris d’organització pedagògica adoptats per l’Escola en l’etapa de primària, 
contribueixen específicament a: 
 

 Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés 
educatiu. 

 Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit. 


 Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com 

a agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats 

educatives de cada edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus 

que l’integren. 

 Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els 

resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i 

d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment 

per cada alumne o alumna. 
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 Educar l’alumnat en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà 
de la participació en els afers de la comunitat. 

 
En l’etapa de Primària, el projecte educatiu de l’Escola estableix els criteris per a 

organitzar els alumnes en grups classe, amb les limitacions quantitatives que pugui 

determinar el Departament. 

 

Els grups classe es constitueixen d’acord amb el nivell o el curs de l’etapa educativa 

que ha de cursar l’alumnat. Es garanteix la coordinació dels integrants de l’equip 

docent que intervenen en un mateix grup classe. Per curs o per etapa, s’assigna a 

cada alumne o alumna un tutor o tutora, designat d’entre el professorat, i se’n 

garanteix la coordinació amb tot el professorat i amb els professionals d’atenció 

educativa. 

 

En l’etapa de Primària existeixen els mecanismes necessaris per a garantir, sota la 

responsabilitat de la direcció, i per mitjà de les actuacions de tutoria necessàries, la 

comunicació entre l’Escola i les famílies a propòsit del progrés personal de llurs fills i 

filles. 

 

A l’Escola, tant a segon cicle d’educació infantil com a educació primària, l’atenció 

docent s’organitza tenint en compte criteris de globalitat i de no-especialització, 

excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que requereixin una atenció 

docent especialitzada. 

 

 

Secció 3. Biblioteca escolar. 
 
 
L’Escola disposa d’una biblioteca escolar, com a espai d’accés a la informació i font 

de recursos informatius en qualsevol suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i 

de la comunitat educativa. 

 

El projecte educatiu de l’Escola té en compte que la biblioteca escolar és un entorn 

d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector. 

 

 

Secció 4. Concrecions del currículum i mesures associades. 
 
 
La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments té la finalitat prioritària de 

garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada 

currículum, així com la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat, i pot 

comportar la incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de mesures 

organitzatives i de gestió específiques. 
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Secció 5. Caràcter continu i cíclic de les avaluacions de l’Escola. 
 
L’autoavaluació de l’Escola té caràcter continu. La programació general anual del 

centre en concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació 

corresponents. Aquesta concreció, en els centres públics, es fa a partir dels 

indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb els indicadors del 

projecte educatiu. 

 

Coincidint amb l’any de finalització dels períodes ordinaris de mandat de les 

direccions dels centres, i un cop recaptades la informació i les dades pertinents, 

s’emet un informe amb el resultat de l’avaluació externa en què s’indiquen a cada 

centre els aspectes susceptibles de millora. 

 

 

Secció 6. Efectes de l’avaluació de l’Escola. 

 

L’avaluació de l’Escola ha de permetre, quan escaigui: 
 

 Revisar el projecte educatiu i les concrecions curriculars que conté, així com 
aquells altres documents que precisen l’estructura i organització del centre i el 

projecte de direcció. 


 Substituir les persones que exerceixen òrgans unipersonals de govern i 
coordinació. 


 Revisar els objectius del curs i els recursos addicionals assignats al centre. 


 Obtenir, en els termes que s’estableixin, la qualificació de centre de referència 

educativa. 


 Orientar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 
d’actualització de les seves capacitats professionals. 


 Aportar criteris per valorar els nous projectes de direcció en el si de la 

comissió de selecció de futures direccions. 
 Avaluar l’exercici professional del personal d’atenció educativa. 


 Entre els factors que es tenen en compte en l’avaluació de l’exercici de la 

funció directiva en els centres públics s’hi inclou necessàriament el resultat de 

l’avaluació del centre i de l’aplicació del seu projecte de direcció. 

 

Secció 7. Projectes d’innovació pedagògica i curricular. 
 
 
L’Escola ha incorporat en el seu Projecte Educatiu els següents projectes 
d’innovació que en el seu dia va desenvolupar: 
 

 ILEC. (2013-2016). (Montse Roca) 
 Competències Bàsiques (Enric Valls) 
 Càlcul mental i resolució de problemes (Lluís Segarra) 
 Tipologia textual (Escola d’Alcover) 

 
Tots els Projectes endegats ho han estat tenint com a objectius finals la millora de la 
qualitat dels serveis que l’Escola ofereix i la millora dels resultats educatius. 
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Secció 8. Estratègies didàctiques pròpies. 
 
Dintre de la millora dels resultats educatius i de les competències bàsiques l’Escola 
ve desenvolupant un procés d’avaluació interna rigorós i sistemàtic. 
 
Així s’avalua anualment:  

 La comprensió lectora 
 La velocitat de càlcul 
 Els problemes escrits  
 La velocitat lectora 

 

 

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

 
 
L’Escola ha d’elaborar la programació general anual, que és la concreció de les 
prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per 
al curs, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les 

normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats i els serveis que es presten en 

tot l’horari escolar. La programació general anual explicitarà les actuacions que es 

duran a terme, els recursos, els responsables i els mecanismes de seguiment de la 

seva implantació, així com els indicadors i procediments per a l’avaluació dels 

resultats, a partir dels indicadors del projecte de direcció i del projecte educatiu. 

 

La programació general anual del centre ha de ser coherent amb el projecte 

educatiu, ha de concretar el projecte de direcció vigent en el centre i s’ha de 

sotmetre a l’aprovació del consell escolar i, pel que fa a les activitats educatives, a 

l'aprovació prèvia del claustre. 

 

La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius 

previstos en la programació general anual del centre. Correspon al consell escolar 

avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

 
La direcció del centre ha de garantir que la comunitat escolar és informada del 
contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació. 

 

 

Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels objectius del curs 
 
 
L’Escola defineix els objectius, les estratègies i les actuacions per aconseguir les 

fites marcades del  curs. La concreció anual d’aquests objectius del curs és, per a 

l’Escola, l’element de referència fonamental per elaborar la programació general 

anual. 

 

L’Escola aplica el pla d’actuació i ret comptes a la comunitat escolar i a 

l’Administració educativa de l’assoliment dels objectius, en els termes establerts en 

l’acord. 
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Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. 
 
 
Tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de 

projecte educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la 

màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, 

n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que 

l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El 

projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. 

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

de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en 

compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. 

 
El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 
 

 L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 
plantejaments educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que 

caracteritzen el centre. 
 Els indicadors de progrés pertinents. 
 La concreció i el desenvolupament dels currículums. 
 Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 


 El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es 

concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn. 
 El caràcter propi del centre. 

 
El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat 
educativa. 
 
Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració 
de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels objectius acordats al 
principi de curs. 
 
Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de 

direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de 

rendiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de 

cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de llurs 

mares, pares o tutors. 

 

La formulació dels projectes educatius dels centres públics correspon al claustre del 

professorat, a iniciativa del director o directora i amb la participació dels 

professionals d’atenció educativa. L’aprovació del projecte educatiu correspon al 

consell escolar. 

 

Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de 

l’Administració educativa, que n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a 

l’ordenament. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE 
GOVERN I DE COORDINACIÓ 

 
 
La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és 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. 

 

En l’organització del centre s’han d’aplicar els principis d’eficàcia, eficiència, 

funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat 

educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu, i s’han d’orientar a 

garantir el dret a una educació de qualitat a tot l’alumnat, en aplicació del projecte 

educatiu i dels objectius generals de l’educació. 

 

Correspon a la direcció de l’Escola, d’acord amb les competències dels òrgans de 

govern, impulsar i adoptar mesures per a millorar l’estructura organitzativa del 

centre, en el marc de les disposicions reglamentàries aplicables. 

 

 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. 

 

Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el 
secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis. 

 

Secció 1. Director/a. 
 
 
La direcció de l’Escola l’exerceix la persona que ocupa el càrrec de director o 

directora, en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de centre i 

del projecte de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta i vincula 

l’acció del conjunt d’òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

 

El director o directora de l’Escola és responsable de l’organització, el funcionament i 

l’administració de l’Escola, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el 

personal. 

 

La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al 

control acadèmic i administratiu de l’administració, i s’exerceix en el context de 

l’autonomia dels centres. Les direccions responen del grau d’assoliment dels 

objectius del projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció, i han de retre 

comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té 

atribuïdes per llei, i a l’administració educativa de la seva gestió, dels resultats 

obtinguts, i, quan escaigui, de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat, mitjançant 

els pertinents processos d’avaluació. 
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Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de 

representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat 

escolar, d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal. 

 

Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels 

centres públics, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat, i 

comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip amb els membres 

de l’equip directiu i del consell de direcció. 

 

La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i 

gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma 

en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de 

les seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l’interès 

superior de l’infant. 

 

La direcció de l’Escola pot requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats 

de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan 

encomanades. Així mateix, pot sol·licitar i ha de rebre informació dels diferents 

sectors de la comunitat educativa de l’Escola i dels altres òrgans i serveis de 

l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient de 

l’Escola i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 

 

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:  
 Representar el centre. 
 Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 


 Presidir el consell escolar, el claustre del professorat, el Consell de Direcció i 

els actes acadèmics del centre. 


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

 
 
Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge 
pedagògics següents: 
 

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


 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment i intervenir en 

la seva avaluació. 
 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic 


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

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el 

projecte de direcció.  
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 Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i 
de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el 

títol II i el projecte lingüístic del centre. 


 Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del 

centre d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la 

col·laboració de l’equip directiu, i sense perjudici de les competències 

atribuïdes al claustre del professorat i al consell escolar. 


 Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 
educatiu. 


 Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, 

la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 


 Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència 
l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115. 


 Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte 

educatiu i del funcionament general del centre i, eventualment, dels acords de 

coresponsabilitat. 


 Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 

l’altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la 

direcció de la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació 

dels òrgans col·lectius de coordinació docent, així com la facultat de requerir 

del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica 

que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, 

inclosos les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i la 

reproducció de rols de gènere a l’aula. 


 Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres 

centres per tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que 
facin possible actuacions educatives conjuntes. 

 
 
Corresponen al director o directora, com a responsable de l’acció educativa que s’hi 
du a terme, les funcions següents en relació a la comunitat escolar: 
 

 Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i 

cooperació amb les famílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre 

l’evolució escolar i personal dels seus fills. 


 Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que 

s’hi refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons 

les normes d’organització i funcionament del centre i les previsions de 

l’ordenament. En l’exercici d’aquesta funció, el director o directora del centre 

té la facultat d’intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la 

qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes 

que es generin entre membres de la comunitat educativa. 


 Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat 
escolar, i orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 
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 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. 


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

caràcter tècnico-pedagògic que li corresponen. 
 Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes. 


 Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de 

cooperació i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de 
Catalunya, en el marc de la zona educativa corresponent. 

 
 
Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la 
gestió de l’Escola següents: 
 

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


 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. 


 Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el 

projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de 

treball docent de manera concordant amb el projecte educatiu del centre i 

d’acord amb criteris d’estabilitat per a cursos escolars successius i amb els 

canvis en l’oferta educativa. La resolució sobre la plantilla del centre en un 

sentit diferent al proposat haurà de ser expressament motivada. 


 Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades 

del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs 

docents a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el 

compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional 

docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics. 


 Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del 
centre que s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 


 Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 

projecte educatiu. 


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


 Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per 

acreditar continguts documentals arxivats en el centre. 


 Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i 

administrativa mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per 

garantir la seguretat i confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació 

específica en matèria de protecció de dades. 


 Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el 
consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 
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 Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals 

i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de 

les instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús 

social que li són propis i d’acord amb l’ajuntament, quan la propietat demani al 

del centre correspongui a l’ens local. 


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


 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a 

l’aula. 


 Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament 
d’Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes. 


 Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos 

laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament 
d’Educació. 

 
 
A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que 

l’ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions 

específiques següents: 
 

 Nomenar i destituir, 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; assignar-los responsabilitats específiques i proposar 

l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte els 

criteris que estableix el Govern i els recursos assignats al centre. 


 Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de 

coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin 

requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i siguin adequades a la seva 

preparació i experiència. 


 Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no 

disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en 

els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas 

d’incompetència per a la funció docent palesada en el primer any d’exercici 

professional, i també en els supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de 

rendiment que no comporti inhibició, d’acord amb el procediment que 

estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les 

constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o 

en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 


 Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no 

disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en 

el centre, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb 

el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta ha 
 
 
 

 



  20 

 
 
 
 

de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de 
les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

 
 Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el 

centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin 

accedit a la borsa de treball de personal interí docent, d’acord amb la 

reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo d’acord amb el 

procediment que estableix el Departament d’Educació. 


 Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els 

procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i 

formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest 

darrer cas. 


 Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 
d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les 

necessitats derivades del projecte educatiu. 


 Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les 
biblioteques i els museus dependents dels poders públics. 


 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als 

funcionaris docents adscrits a l’Escola, en aplicació de la normativa que 
estableix el Govern. 


 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i 

l’horari del professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat 
no justificades de tot el personal del centre. 


 Correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades quan 

personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les 

deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen 

caràcter de sanció. 


 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la 
potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 
117  del  Text  únic  de  la  Llei  de  funció  pública  de  l’Administració  de  la 


Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d’octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que 

s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral. 


 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la 

normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el 

Reglament disciplinari de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 

243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha d’adaptar a les 

característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot 

cas l’audiència de la persona interessada. 

 

El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les 
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 
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Selecció i nomenament del director o directora 
 
La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en 

què participen la comunitat escolar i l’Administració educativa. Hi pot participar el 

personal funcionari docent que compleixi els requisits establerts legalment. 

 

En el procés de selecció del director o directora es valoren els mèrits de 

competència professional i capacitat de lideratge. Així mateix, es valora el projecte 

de direcció que ha de presentar cada candidat o candidata. 

 

Projecte de direcció 
 
El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i 
l’element vertebrador de la seva activitat. 
 
El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per 

al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la 

seva avaluació d’acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte 

educatiu. Així mateix, quan escaigui, el projecte de direcció conté les propostes i 

elements necessaris per a la revisió del projecte educatiu. En qualsevol cas, la 

modificació del projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva 

aprovació. El projecte de direcció vigent orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans 

de govern unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció 

corresponent. 

 

El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions 
generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 
 
Els candidats a la direcció del centre han de presentar, en formalitzar la candidatura, 

un projecte de direcció. El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i 

l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció, n’ha de 

concretar l’estructura organitzativa i ha d’incloure uns indicadors, derivats dels que 

estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la 

direcció. 

 

El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les candidatures 

presentades al concurs de mèrits de selecció del director o directora del centre, i els 

seus projectes de direcció. 

 

Una vegada nomenat el director o directora, la implementació del projecte de 

direcció orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats del centre. 
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Secció 2. Cap d'estudis. 
 
 
El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 

superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, 

com a mínim, per un curs sencer. 

 

Correspon al/a la Cap d'Estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de 

les activitats docents de l'Escola i la seva organització i coordinació, sota la 

prefectura del Director. 

 

I en concret:  
 Coordinar les activitats reglades. 


 Coordinar i dur a terme l'elaboració d'horaris escolars i la distribució de grups i 

aules segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, tenint en compte la 

programació de les activitats docents (tant les activitats lectives amb alumnes 

com les altres que s'hagin de realitzar a l'Escola), escoltat el claustre. 


 Coordinar els actes acadèmics i les activitats extraescolars en col·laboració 
amb el Consell Escolar i l'Associació de Mares i Pares. 


 Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d'Ensenyament, especialment amb els equips d'assessorament 

psicopedagògics. 


 Coordinar l'elaboració i actualització del Projecte Curricular de Centre i vetllar 

per les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat, 

procurant la col·laboració i participació de tots els/les docents del claustre. 
 Programar l'acció tutorial, coordinar-la i fer el seu seguiment. 


 Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i 

material didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir cura de 
la seva conservació. 


 Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat es dugui a 

terme en relació als objectius generals d'àrea i d'etapa, i en relació amb els 

criteris fixats pel claustre de professors en el PCC. 
 Coordinar les reunions d'avaluació i presidir-les de fi de cicle. 

 
 
El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o 
vacant. 

 

 

Secció 3. Secretari/ària. 
 
 
El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període 

no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al 

centre, com a mínim per un curs sencer. 
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Correspon al/la Secretari/a la gestió de l'activitat administrativa i econòmica del 

centre, vetllant per la seva ordenació, unitat i eficàcia i exercint la prefectura com a 

cap del personal d'administració i serveis, per delegació de la Direcció quan així ho 

determini. 

 

I en concret: 
 

 Exercir la secretaria de les reunions dels òrgans col·legiats i aixecar les 
corresponents actes. 

 Prefectura del personal d'administració i serveis, per delegació de la Direcció. 


 Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 
custodiar la documentació preceptiva. 

 Fer un seguiment acurat del comptes financers. 
 Elaborar el projecte de pressupost de l'Escola. 
 Formular, confegir i mantenir actualitzar l'inventari de l'Escola. 


 Planificar i ordenar les tasques administratives de la Secretaria i assenyalar 

les prioritats de gestió, atenent el calendari escolar i la Programació General. 


 Estendre certificacions i documents oficials de l'Escola amb el vist-i-plau de la 
Direcció. 


 Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d'alumnes. 


 Custodiar els llibres i arxius de l'Escola i assegurar la unitat documental dels 

registres i els expedients acadèmics de l’alumnat, vetllant per tal que estiguin 

complets, diligenciats i ordenats. 


 Controlar i arxivar tota la documentació interna emprada per fer el control 
d'absències i les relacions mensuals acumulatives de l’alumnat. 


 Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipaments d'acord amb les indicacions de la 

direcció. 
 
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies 

de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans 

col·legiats en què les normes d’organització i funcionament del centre així ho 

estableixin. 

 

 

Secció 4. Òrgans unipersonals de direcció addicionals. 
 
 
Són òrgans unipersonals de direcció addicionals els coordinadors o coordinadores 
de cicle, així com els/les mestres amb responsabilitats addicionals. 

 

Aquests, juntament amb l’Equip Directiu formen el Consell de Direcció. 
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Secció 5. Encàrrec transitoris de funcions. 
 
 
El director o directora de l’Escola pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, 

als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre 

funcions de gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva 

preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té 

l’obligació d’assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal que tingui 

assignada. 

 

Les delegacions de funcions de la direcció del centre en el o la cap d’estudis i en el 

secretari o la secretària tenen caràcter intern al centre, es formalitzen en resolució de 

la direcció, que s’ha de comunicar al claustre i al consell escolar, arxivar com a 

documentació administrativa formal del centre educatiu públic. 

 

Els encàrrecs de funcions de la direcció del centre en qualsevol òrgan unipersonal 

de direcció o de coordinació tenen també caràcter intern al centre, es formalitzen en 

la forma que s’estableixin en les normes d’organització i funcionament del centre, i 

no suposen canvi de l’òrgan titular de la competència. 

 

Les delegacions i els encàrrecs de funcions es poden revocar per la direcció en 
qualsevol moment, amb les mateixes formalitats que preveuen els apartats anteriors. 

 

 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. 
 
 
El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de 
participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió de l’Escola. 

 

 

Secció 1. Consell Escolar. 
 
 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. 

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 

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


 Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 


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


 Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents. 
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 Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

 Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 


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


 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions a 

l’alumnat. 


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

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

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
 
El consell escolar ha d’aprovar 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 consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 

específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un 

professor o professora, i un representant o una representant de les mares i els 

pares. El Consell Escolar de l’Escola compta amb una comissió econòmica, una 

comissió de convivència i una comissió permanent. 

 

Un cop constituït, el consell escolar de l’Escola designarà una persona que impulsi 
mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

 

Renovació de les persones membres del consell escolar 
 
Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents 
sectors, ho són per un període de quatre anys. 
 
Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes 

de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell 

escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de 

desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres 

del consell escolar les convoca el director o directora de l’Escola amb quinze dies 

d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el 

Departament d’Educació. 

 

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la següent 

candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els 

requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o 

candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del 

consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava 

del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 
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La condició de membre del consell escolar es perd quan se cessa en el càrrec que 

comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser 

elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació. 

 

Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que 

aprovi el consell escolar a proposta de la direcció de l’Escola. Aquestes normes 

garantiran la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses 

candidatures, determinaran la composició de les meses, que seran presidides pel 

director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un 

període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el 

dia de les votacions. 

 

El nombre de pares, mares o tutors presents al Consell Escolar de l’Escola serà de 6 
elegits entre ells i 1 provinent de l'AMPA 
 
 
Per a la seva elecció la mesa electoral estarà formada pel Director i dos pares o-
mares designats per sorteig entre tots els pares i mares del cens. 
 
Podran ser candidats els pares, mares o tutors d'alumnes de l'Escola que tinguin 

conferida la pàtria potestat d'aquests i figurin en el corresponent cens electoral (que 

serà publicat al tauler d'anuncis de l'Escola amb set dies d'antelació). Les 

candidatures podran presentar-se acompanyades d'una relació de pares que avalin 

el candidat (aquests podran designar-ne un que actuï a la mesa electoral com a 

supervisor). La Direcció en la convocatòria de les eleccions precisarà les hores de 

votació, d'acord amb les característiques de l'Escola, i la possibilitat horària dels 

pares i mares, per garantir l'exercici del vot. 

 

El nombre màxim de representants que podrà ser votat per cada elector serà de tres. 

Podrà votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la pàtria potestat de 

l'alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, en el qual cas només aquest 

tindrà dret de vot. 

 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. 

 

El Consell Escolar de l’Escola està integrat per les següents persones membres:  
 El director o directora, que el presideix. 
 El cap o la cap d’estudis. 


 Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el 

centre. 
 Els i les representants del professorat elegits pel claustre. 


 Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per 

ells i entre ells. 
 
 

 



  27 

 
 
 
 

 Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre 
aquest personal. 

 
El secretari o secretària de l’Escola no és membre del consell escolar, però hi 
assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. 
 
El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 
persones membres del consell. 
 
El nombre de representants de pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior 

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

representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares de l’Escola. 

 

L’Escola no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos 

acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació 

en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés 

electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat. 

 

Funcionament 
 
Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 

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


 Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 


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


 Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents. 
 Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
 Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 


 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 


 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions a 
l’alumnat. 


 Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 

complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre 

i conèixer l’evolució del rendiment escolar.   
 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
 Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 Vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació 

anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte 

educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació. 
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L’horari de les reunions serà el que cada curs acordi el ple del Consell. 
 
Correspon a la Direcció l'acceptació o denegació de les possibles dimissions de 

membres del Consell Escolar. En qualsevol cas la dimissió no serà efectiva fins que 

no es produeixi la substitució corresponent. 

 

Les vacants que es produeixin en el Consell Escolar es cobriran pel procediment que 
segueix: 
 

 Si la vacant correspon a un representant del professorat s'elegirà un nou 
representant en una sessió de Claustre ordinària o extraordinària. 

 Si correspon al personal no docent també s'elegirà un nou representant. 


 Si correspon a un representant de les famílies, el/la substitut/a serà el/la 

candidat/a que seguia, en nombre de vots, als elegits, llevat que el Consell 

Escolar acordi, en la primera sessió que celebri després de produir-se la 

vacant, procedir a una nova elecció. 

 

Les actes de les sessions del Consell Escolar són un document intern que ha de 

poder ser consultat per tots els seus membres, però del qual no és preceptiu facilitar-

ne còpies. Això no obstant, tant els i les membres del Consell com qualsevol 

interessat/da poden sol·licitar certificació, que estendrà el Secretari amb el vist-i-plau 

de la Direcció, d'acords concrets que constin a l'acta. 

 

En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 
 
 
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el director o directora de l’Escola o ho sol·licita al menys un 

terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs 

i una altra a la seva finalització. 

 

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

possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres 

presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 

qualificada. 

 

La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb 

una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser 

objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència,  

sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones 
membres hi estan d’acord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  29 

 
 
 
 
 
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. 

 

Comissions de treball 
 
El Consell Escolar pot establir, si ho creu convenient, comissions d’estudi i 

informació en el seu si i delimitar, en cada cas, els àmbits d’actuació i les funcions 

que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del 

consell. 

 

Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva 

representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un 

representant de les mares i els pares. 

 

La Comissió Econòmica, preceptiva, està integrada, pel director o directora, que la 

presideix, el secretari o secretària, un professor o professora i un o una representant 

dels pares i mares. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre 

i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en 

aquesta matèria. 

 

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. 

 

 

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. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o 

directora del centre. 

 

El claustre del professorat té les funcions següents:  
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  

 
b) Designar el professorat que ha de participar en el procés de selecció del 

director o directora.   
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.   
d) Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat.  
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el 

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

g) Donar suport a l’equip directiu i al consell de direcció, en el compliment de la 
programació general del centre.   

h) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  
 
 
El director o directora del centre 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 del 

paràgraf anterior. 

 

La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i 

funcionament s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les 

decisions sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen. 

 

Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la 

seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del 

professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat 

substitut, que no és elegible. 

 

El Claustre estableix en el seu si les següents Comissions:  
 Biblioteca 

 Festes i Revista 

 Atenció a la diversitat 

 TAC
 
El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i 

sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un 

terç de les persones membres. 

 

L'assistència a les reunions del Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El/la Secretari/a n'aixecarà acta de cada sessió, la qual caldrà que sigui aprovada i 

passarà a formar part de la documentació general de centre. 

 

 

Capítol 3. Equip directiu. 
 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones 

membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. 

Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de 

direcció. 
 
L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la 
cap d’estudis, el secretari o secretària. 
 
Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de 
direcció. 
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Les funcions que té són: 
 

 Garantir un adequat compliment de la Llei de Normalització Lingüística de 
Catalunya a l'àmbit del centre. 

 Elaborar la Programació General del Centre amb caràcter anual. 


 Elaborar conjuntament la Memòria anual d'activitats del centre. En ella es 

valorarà el compliment de la Programació General i els resultats obtinguts en 

l'activitat docent. Haurà de ser informada pel Consell Escolar i serà un dels 

elements que s'hauran de considerar a l'hora d'efectuar la Programació 

General i la de les activitats docents del curs següent. 


 Establir el calendari de reunions (de Claustre, de coordinació de cicle, 

d'avaluació, del Consell Escolar i de les seves comissions) que s'inclourà en 

la Programació General del centre. 

 

El director o directora pot delegar funcions en els membres de l’equip directiu. 
 
L’Escola, en exercici de llur autonomia, constitueix un Consell de Direcció, integrat 

per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o 

delegades tasques de direcció o de coordinació: Equip Directiu, Coordinadors o 

Coordinadores de Cicle. 

 

Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu 

i del consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a 

altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 

 

El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 

objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes 

davant el consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa 

avalua l’acció directiva i el funcionament del centre. 

 

Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu 
 
A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular 

d’un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent 

designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la 

durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la 

persona titular. 
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Capítol 4. Consell de direcció. 
 
 
En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge 

distribuït, el director o directora del centre constituirà un consell de direcció, 

amb les funcions i el règim de funcionament i de reunions que estableixin les 

normes d’organització i funcionament del centre. 

 

Correspon al director o directora nomenar i cessar, entre les persones 

membres del claustre de professorat que tenen assignades o delegades 

tasques de direcció o de coordinació, les persones membres del consell de 

direcció. Les persones membres de l’equip directiu han de formar part del 

consell de direcció, que presideix el director o directora. 

 

El Consell de Direcció de l’Escola és format per:  
 L’Equip Directiu, 
 Els coordinadors o coordinadores de cicle, i 

 
Aquest Consell de Direcció és reunirà periòdicament i gestionarà el dia a dia de 
la vida escolar. 

 

 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació. 
 
 
L'escola és una institució que té una infraestructura complexa. Per tal 

d'aconseguir una major viabilitat i rendiment de la vida i la feina escolar, els/les 

mestres es responsabilitzen de diferents tasques no-directives, que possibiliten 

descongestionar certs àmbits i espais, alhora que aquests es mantenen útils i 

disponibles. 

 

Secció 1. El/la Coordinador/a d’Informàtica. 

 

Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica: 
 

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


 Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal administratiu de 

les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament. 


 Vetllar pel manteniment d'instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics. 


 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i 

equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum. 
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Secció 2. El/la Coordinador/a Lingüístic. 

 
Són funcions del/la coordinador/a lingüístic: 
 

 Assessorar l'equip directiu en la elaboració del projecte lingüístic. 
 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües. 


 Assessorar l'equip directiu en la programació d'activitats relacionades 

amb la concreció del projecte lingüístic. 
 Organitzar els seminaris i cursos necessaris a nivell lingüístic. 

 

 

Secció 3. El/la Coordinador/a de Riscos Laborals. 

 

Són funcions del/la coordinador/a de riscos laborals: 
 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la 

promoció i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors i 

treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del 

Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 


 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. 


 Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes 

relacionats amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne 

l’adequació i la funcionalitat. 


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


 Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació 

complementària a les revisions oficials. 
 Promocionar i fer i seguiment d’actuacions d’ordre i neteja. 


 Suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis 

territorials el model "Full de notificació d'accident, incident laboral o 
malaltia professional”. 


 Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el 
centre. 

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


 Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 


 Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui, 

per al desenvolupament, dins el currículum de l’alumnat, de continguts 
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de prevenció de riscos. 
 
 
El nomenament i cessament dels/de les coordinadors/es d'informàtica, lingüístic 
i riscos laborals l'efectua la direcció, escoltat el claustre del centre. 

 

 

Capítol 6. Coordinació Primària - Secundària. 
 
 
Amb la finalitat de garantir una adequada transició de l’alumnat entre l’etapa 
d’educació primària i la d’educació secundària obligatòria, els instituts i les 
escoles 
de les quals procedeixi l’alumne/a planificaran la realització, durant el curs 

escolar, de sessions de coordinació que contribueixin a la coherència del 

procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne/a, acordant criteris 

d’actuació comuns i compartits. 

 
Per tant, l’Escola Cèlia Artiga juntament amb l’Institut Gaudí acorden la següent 
planificació: 
 

Gener  
 Seguiment  del  procés  d’adaptació  a  l’institut  de  l’alumnat  de  1r  

d’ESO. 
Resultats Avaluació Inicial i del 1r. Trimestre 

 Hi assistiran els/les Caps d’Estudi. 
Abril 

 Establir els criteris per a l’elaboració de les activitats de reforç d’estiu de 

l’alumnat de 6è d’educació primària que no han superat 

satisfactòriament alguna de les àrees de llengua i matemàtiques. 


 Hi assistiran el/la tutor/a de 6è i l’Equip Directiu de l’Escola i el/la 
Coordinador/a d’ESO de l’Institut. 

Juny 

 Coneixement de l’alumne/a (desenvolupament personal, situació 
familiar, capacitats i habilitats bàsiques). 


 Traspàs d’informació de l’alumnat: còpia de l’historial acadèmic, de 

l’informe individualitzat i de l’informe dels resultats de la prova 

d’avaluació de 6è d’educació primària. Cal comptar amb la col·laboració 

de l’EAP en el traspàs d’informació referida a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 


 També s’inclourà la relació de l’alumnat que ha de fer les activitats de 

reforç d’estiu i una còpia de les activitats encomanades. Aquestes 

activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial de 1r d’ESO. 


 Hi assistiran el/la tutor/a de 6è i l’Equip Directiu de l’Escola, el/la Cap 
d’estudis de l’Institut, i l’EAP. 

 
Aquest calendari és orientatiu. Cada curs, juntament amb Inspecció es farà la 
corresponent programació per al curs. 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 
 
L'organització de l'Equip de Mestres és la condició sine qua non per a tot bon 
funcionament escolar. 
 
Les iniciatives i les aportacions de cadascun dels seus membres enriqueixen el 

patrimoni comú de l'escola en la mesura en que són fruit de debat i de 

discussió professionals, en la mesura en que l'ordenen i en la mesura en que 

entren a formar part d'un tot orgànic. 

 

La desorganització o un simple esquema organitzatiu purament formal i buit de 

contingut és el camí més ràpid perquè una escola sigui o esdevingui un mer 

conglomerat d'aules en que fins i tot les iniciatives més qualificades, en ésser 

aïllades i estar particularitzades, ben poc poden germinar. 

 

El treball en equip organitzat i l'acceptació del joc democràtic en el debat 

professional són una garantia d'efectivitat i d'eficàcia en qualsevol plantejament 

pedagògic perquè n'asseguri la coherència interna. 

 

 

Capítol 1. Organització del professorat. 
 
 
L'adscripció del professorat dins del centre als diferents nivells i especialitats la 

farà la Direcció, després d'haver escoltat el Claustre de Professors i haver 

valorat les propostes del/la Cap d'Estudis. L'adscripció es farà d'acord amb 

criteris pedagògics i en funció dels següents elements prioritaris: 
 

 les necessitats del centre, determinades per l'aplicació del seu projecte 

educatiu (especialment dels aspectes lingüístics), el tractament de les 

diversitats i les característiques dels diferents grups-classe. Es 

consideraran aspectes tals com la llengua d'aprenentatge, la continuïtat 

en el mateix cicle, l'acció tutorial, ... 


 l'especialitat, la intitulació i la capacitació o habilitació del professorat en 

els diversos cicles o àrees, o en l'atenció a necessitats educatives 

específiques de l'alumnat, per tal d'aconseguir l'adequació de las tasca 

encomanada a les possibilitats de cadascun. 


 l'experiència docent en un determinat cicle, o en l'atenció a necessitats 
educatives específiques d'alumnes. 

 
 
 

Secció 1. Equips docents/de cicle- intercicle 
 
 
En tots els centres públics s’han de constituir òrgans amb funcions de 
coordinació didàctica i de tutoria. 
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La coordinació del personal docent de l’Escola s’orienta, en el marc del seu 
projecte educatiu, a les finalitats següents: 
 

 Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i 
adequar-los a les necessitats de l’entorn i context sociocultural. 

 Millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de 
l’alumnat. 

 Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació. 


 Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir 
en la formació permanent del personal docent. 

 
L’estructura i funcions de què es doten els òrgans de coordinació docent estan 

al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius 

definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés. 

 

La seva tasca consisteix:  
 Organitzar,  desenvolupar i revisar els ensenyaments propis del cicle. 


 Unificar els criteris d'actuació professional dins del Currículum 

(metodologia, activitats, tècniques, recursos, i avaluació). 


 Comentar aspectes parcials de la programació: els objectius fixats i el 
seu assoliment o dèficits. 

 Formular propostes i proposar revisions, si s'escau, del PCC a l'Equip 
Directiu. 

 Preparar les activitats conjuntes dels cursos que formen el Cicle. 


 Tractar els casos de l’alumnat que demana una actuació coordinada de 
Cicle i/o que precisen d'una actuació especial (PI). 


 Preparar els temes i les qüestions importants sobre les quals calgui 

passar informació i/o prendre decisions o actituds pedagògiques 

definides a nivell d'Escola. 
 
Els equips de cicle estaran coordinats pel seu coordinador/a sota la supervisió 
del/la cap d'estudis. 
 
Els equips de cicle duran a terme les sessions d'avaluació presidits pel/la cap 
d'estudis i decidiran l'avaluació i promoció de l’alumnat que finalitzi un cicle. 
 
Els Equips de Cicle es reuneixen setmanalment. El/la coordinador/a aixeca acta 

de la sessió. El/la coordinador/a és el responsable que els acords es 

materialitzin, per això prendrà les mesures que calgui. 

 

A l’Escola hi ha els següents Cicles - Intercicles formats pels següents docents: 
 

 Educació Infantil i Cicle Inicial:  tutores de P3, P4, P5, 1r., 2n, TEI i la 
mestra de suport 

 Cicle Mitjà i Cicle Superior:  tutor/es de 3r , 4t., 5è. i 6è., el  mestre de 
reforç.

 
Els/les mestres especialistes (Educació Física, Educació Musical, Educació 
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Especial i Anglès, Informàtica) també formen part dels diferents cicles. A 

principi de curs la direcció, escoltat el parer del/de la cap d’Estudis i de les 

persones interessades) els/les assignarà als diferents cicles (1 per cicle). 

 
Els objectius d’aquestes reunions són:  

 Compartir informació relativa a l’evolució dels diferents grups, 


 Compartir estratègies metodològiques pel que fa al tractament, 
principalment, de llengua i matemàtiques, 

 Reflexionar al voltant de la pràctica pedagògica diària, 


 Acordar propostes de millora i fer-les arribar al Claustre per a la seva 
aprovació. 

 

Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de 

funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les 

necessitats del centre derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les 

quals hi ha la coordinació d’equips docents. De l’exercici de les seves funcions 

responen davant de l’equip directiu. 

 

Els/les coordinadors/es vetllen per la coherència i continuïtat de les accions 

educatives al llarg de l'educació infantil i educació primària sota la supervisió 

del/la cap d'estudis. En les reunions intercicles s’estudiarà fonamentalment, dos 

aspectes : la continuïtat de mètodes i continguts; i el futur traspàs de Cicle d'un 

grup-classe, amb totes les variables a analitzar. 

 

El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com 

a mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del 

director o directora. 

 

La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de 

coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a 

sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament 

motivada i amb audiència de la persona interessada. 

 

El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent 

escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al consell 

escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents. 

 

A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona 

titular d’un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent 

que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada 

del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona 

titular de l’òrgan. 
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Secció 2. Juntes d’avaluació. 
 
 
L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació primària 

ha de ser contínua i global, atès que és un component essencial de la mateixa 

programació de les àrees, i té per objecte constatar els avenços de l'alumnat i 

detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i 

adoptar les mesures necessàries perquè l'alumnat pugui continuar amb èxit el 

seu procés d'aprenentatge. 

 
L'avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i 

la informació que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els 

aprenentatges de l'alumnat sinó també els processos d'ensenyament emprats i 

la pràctica docent. 

 

L'avaluació també ha de constatar l'assoliment dels resultats de l'aprenentatge. 
Els referents per a l'avaluació són l'assoliment de les competències bàsiques i 
els criteris 
d'avaluació de les àrees. Així mateix, s'han de prendre en consideració els 

diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l'interès i l'esforç per 

progressar demostrat per l'alumne/a. 

 

A cada curs es constitueix una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a 

mínim, un cop per trimestre. La comissió d'avaluació, composta per l'equip 

docent que imparteix classe en aquell curs, està presidida pel cap o la cap 

d'estudis o per qui, a aquests efectes, n'exerceixi les funcions. El cap d’estudis 

actua com a secretari o secretària de la sessió i n’estén una acta. 

 

En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar col·lectivament l'evolució dels 

aprenentatges de cada alumne/a i s'han d'establir les mesures d'adequació i 

reforç, la modificació d'estratègies, així com els ajustaments de programació 

que convinguin per a les activitats educatives del curs / cicle. En l'avaluació 

dels aprenentatges de l'alumnat, l'equip docent ha d'adoptar les decisions per 

consens. En cas que no s'hi arribi, s'ha de fer per majoria. 

 

Després de cada sessió de la comissió d'avaluació, el tutor o la tutora n'ha 

d'informar per escrit els pares, les mares o els representants legals de 

l'alumne/a. L'informe ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació en 

relació amb les àrees del currículum, la valoració del procés d'aprenentatge de 

l'alumne/a, els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar 

i les mesures complementàries o de reforç que s'hagin pogut adoptar o les que 

s'ha previst adoptar. 

 

En la darrera sessió d'avaluació del cicle, s'ha de fer la valoració final per àrees 

i la valoració global del progrés de cada un/a dels/de les alumnes. Cal tenir en 
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compte, de manera fonamental, l'opinió del tutor o la tutora. Per a l'alumnat que 

assoleixi de manera incompleta els objectius del cicle es decidirà si ha de 

romandre un any més en el cicle o no.  

 

En aquest darrer cas, cal explicitar quines són les actuacions pertinents en el 

cicle següent per assolir els objectius esmentats. 

 

 

Secció 4. Comissions. 

 

L’Escola per millor assolir els seus objectius ha establert les següents 
Comissions dintre del Claustre:  

 Biblioteca 
 Festes i Revista 
 Atenció a la diversitat 

 TAC

 
Cada una d’aquestes Comissions es reuneix un cop al trimestre, com a mínim, i 
sempre que es consideri necessari. 

 

Estan formades per:  
 Director/a o Cap d’Estudis 
 Un/a mestre/a per Cicle 
 Qualsevol altre mestre/a que ho vulgui. 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat 
 
És l’ òrgan essencial per a l’elaboració, seguiment, coordinació i actualització 
del pla d’atenció a la diversitat. 

 

Objectius:  
 Elaborar el Pla d’Atenció a la Diversitat de l’Escola. 
 Mantenir actualitzat aquest PAD. 


 Coordinar totes les accions que calgui per al millor desenvolupament de 

les possibilitats acadèmiques i educatives de l’alumnat amb nee. 
 Oferir suport als tutors en la seva tasca docent. 


 Coordinar tots els professionals que hagin d’intervenir en l’acció 

educativa de l’alumnat amb nee. 


 Elaborar i fer propostes de millora per tal d’aconseguir la plena integració 
de tot l’alumnat. 

 

Seguiment 
 

 La Comissió és reunirà preceptivament a l’inici i final de curs, i també un 
cop al mes. 
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 També es reunirà quan així ho decideixin els seus components. 
 
Composició  

 El/la Cap d’Estudis que la coordina, 
 El/la mestre/a especialista d’Educació Especial 
 Les coordinadores de cada etapa (Infantil i Primària) 

 La psicòloga de l’EAP 
 I quan convé, l’assistenta social de l’EAP, així com la de l’Ajuntament. 

 

 

Capítol 2. Organització de l'alumnat. 
 
 
Les normes d’organització i funcionament dels centres en determinar les 

formes de participació de l’alumnat, han de tenir present que aquesta 

participació ha de facilitar la seva presència en la vida del centre, el diàleg, la 

coresponsabilització, afavorir-ne el compromís en l’activitat educativa de 

l’Escola i en propiciï la formació en els hàbits democràtics de convivència. 

 

Perquè aquesta participació sigui efectiva i enriquidora, s'ha de fonamentar en 

una estructura que permeti de fer sentir les opinions dels alumnes en els 

diferents àmbits. 

 

La capacitat dels infants de prendre decisions i intervenir en el seu entorn 

evoluciona plenament en un tipus d'escola oberta a la societat i gestionada pels 

seus protagonistes (mestres, infants i pares). 

 

L'escola, entesa com a comunitat escolar, ha de permetre que l’infant faci 

l'aprenentatge de la vida social, ampliant el seu potencial de sociabilització a 

través del diàleg lliure i espontani amb els/les companys/es i amb els/les 

mestres. 

 

Així doncs, l'escola ha de prendre el compromís de fer possible aquesta 
participació, a través de la responsabilització de l’alumnat en els diferents 
àmbits de gestió. 

 

Objectius generals  
 Obrir vies per a l'aprenentatge de la vida social i democràtica. 
 Desenvolupar la sociabilitat de l'alumnat. 


 Fomentar la participació de l’alumnat en els diferents nivells de gestió del 

centre. 


 Potenciar la responsabilització personal en les tasques que li són 
encomanades pel col·lectiu. 
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Objectius específics 
 

 Aprendre a escoltar i a ésser escoltat, respectant els torns de paraula en 
un diàleg de grup. 

 Aprendre a expressar les idees en públic. 
 Comprendre que participar significa adquirir responsabilitats. 
 Desenvolupar un esperit crític constructiu. 
 Aprendre a funcionar com a grup i a acceptar les decisions de la majoria. 

 

Per portar a terme aquests objectius es disposen els següents mitjans: 



 Assemblea de classe. L’alumnat, una hora cada quinze dies, es reuneix 

en assemblea per posar en comú els problemes que els afecten, les 

propostes a realitzar i comentar les activitats que volen dur a terme. La 

tasca dels tutors i tutores, que potencien i condueixen el diàleg, és 

fonamental en aquest àmbit ja que ha d'afavorir actituds de respecte 

mutu, solidaritat i treball en equip. Cal que hi hagi assemblees des del 

parvulari, perquè l'educació de la sociabilitat ha de començar els primers 

anys, quan descobreixen els companys, cal que aprenguin a respectar la 

paraula del qui parla, a expressar-se en públic, que s'acostumin a ser 

criticats i sàpiguen acceptar-ho. En aquesta fase, s'han de reforçar 

l'educació dels hàbits socials a través del respecte mutu i de la 

gratificació per l'assoliment d'un objectiu comú. 

 

Les funcions de l'assemblea de classe són:  
 elecció de càrrecs. 
 distribució de les feines de la classe. 
 programació de les activitats. 
 revisió crítica dels resultats (individuals i de grup). 

 
 
 

Capítol 3. Atenció a la diversitat. 

 

Objectius 
 

 Sensibilitzar a tota la comunitat educativa sobre la importància i 
necessitat d'atendre a les aules la diversitat de l'alumnat. 


 Determinar els criteris per atendre la diversitat de necessitats educatives 

dels alumnes i les alumnes. Definir els trets bàsics de les formes 

organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més idonis 

per atendre la diversitat de l’alumnat. 


 Planificar un conjunt d'actuacions i mesures per atendre la diversitat de 
necessitats educatives de l’alumnat i fer-ne el seguiment. 


 Vetllar per la coordinació dels suports de l’alumnat amb necessitats 

educatives derivades de situacions diverses i altres casos que 



  42 

necessiten una atenció més específica. 

 

Identificació de l’alumnat  
 Alumnat amb dictamen 
 Alumnat nouvinguts 
 Alumnat amb informes socials 
 Alumnat amb dificultats d’ E-A (curriculars, emocionals, atenció, 

motivació,..) 
 
Avaluació de l’alumnat  

 Criteris generals. 
 Criteris adaptats (per a les diferents tipologies d’alumnat amb NEE o 

DSA). 
 Intervenció de tots els professionals implicats. 
 Seguiment de l’evolució de cada alumne/a i dels seus resultats 

acadèmics. 
 
 
 

Secció 1. Criteris d’organització de l’Escola per a l’atenció de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques. 

 

L’atenció educativa de tot l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva. 
 
El projecte educatiu de l’Escola considera els elements curriculars, 

metodològics i organitzatius per a la participació de tot l’alumnat en els entorns 

escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. 

 

S’entén per alumnat amb necessitats educatives específiques: 
 

 L’alumnat que té necessitats educatives especials, que és l’afectat per 

discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, el que manifesta 

trastorns greus de personalitat o de conducta o el que pateix malalties 

degeneratives greus. 

 L’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 

incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions 
socioeconòmiques especialment desfavorides. 

 
 
 
 

Secció 2. Criteris d’organització de l’Escola per a atendre 

l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació 

relacionats amb l’aprenentatge escolar. 

 

El projecte educatiu de l’Escola inclou els elements metodològics i organitzatius 

necessaris per a atendre adequadament l’alumnat amb trastorns 

d’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar l’aprenentatge i la 

capacitat de relació, de comunicació o de comportament. 
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Secció 3. Criteris d’organització de l’Escola per a atendre 

l’alumnat amb altes capacitats. 
 
El projecte educatiu de l’Escola inclou els elements metodològics i organitzatius 

necessaris per a atendre l’alumnat amb altes capacitats, amb programes 

específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa. 

 

 

Secció 4. Estratègies organitzatives. 

 

Atenció dins de l’aula 
 

 És l’estratègia més integradora per atendre els diferents ritmes 

d’aprenentatge de l’alumnat i forma part de les tasques ordinàries del/de 
la professor/a que atén al grup classe. 


 És útil per a diferents situacions de diversitat: des de les adaptacions 

lleugeres (supressió o ampliació d’alguns exercicis per a alguns 

alumnes) a atencions molt individualitzades per alumnes amb PI. 


 Pot organitzar-se amb més d’un/a professor/a dins de l’aula; però no és 
imprescindible. 


 Quan hi ha més d’un/a professor/a a l’aula, és necessari que l’alumnat 

que cal atendre estigui ben identificat, que la programació de l’aula 

contempli aquesta situació i que les tasques dels/de les mestres estiguin 

ben definides. 


 Requereix d’hàbits de treball individual i autonomia per part del conjunt 
de l’alumnat del grup classe. 

 

Agrupaments flexibles: 
 

 Comporten l’organització de l’alumnat en grups homogenis de volum 
variable durant el temps en què es desenvolupen. 

 Habitualment s’utilitzen per a la millora dels aprenentatges instrumentals. 

 Suposen, en general, l’aportació d’un/a o dos/dues mestres més (divisió 

d’un grup classe en dos, de dos en tres, de tres en quatre o cinc..), tot i 

que no és imprescindible (principalment quan el grup classe no és 

nombrós). 
 Per garantir-ne l’efectivitat cal tenir present: 

 
o Definició de l’adaptació de continguts, materials, metodologies i 

criteris d’avaluació per a cada grup.  
 

o Racionalització del nombre i el perfil de mestres que intervenen 

(intentar que siguin del mateix cicle o especialistes que ja coneix 
l’alumnat), així com dels desplaçaments pel centre.  

o  Considerar l’organització cíclica dels ensenyaments. 
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Desdoblaments  
 Consisteixen  en  la  divisió  d’un  grup  classe  en  dos  grups  

heterogenis 
(disminució de la ràtio) 

 No comporten adaptacions curriculars de grup. 


 S’utilitzen per a la impartició d’ensenyaments que requereixen de grups 
reduïts i atenció personalitzada, difícil d’assolir amb el grup classe 
complet 


(aula TIC, expressió oral i escrita, resolució de problemes, llengua 
estrangera...)  

 Cal tenir en compte: 
 

o La concreció de metodologies i activitats que permetin treure 
l’aprofitament proporcional a la inversió del recurs.  

o  El desdoblament és un recurs car, cal dosificar-lo. 
 

o La reducció de la ràtio d’un grup d’alumnes, sense la definició 
d’altres variables, aporta poques millores.  

 

Agrupaments reduïts 
 

 Suposen l’agrupació de cinc o sis alumnes amb dificultats significatives, 
que poden ser de diferents cursos, tot i que convé que siguin del mateix 
cicle. 


 Requereixen, en general, d’adaptacions curriculars de grup més 

significatives que els agrupaments flexibles. És necessari tenir-les ben 

definides i fer-ne el seguiment oportú. 
 En general, convé que se’n responsabilitzi el professorat especialista. 


 És una estratègia fàcilment combinable amb altres modalitats 

organitzatives: atenció dins de l’aula o agrupaments flexibles. 

 

Atenció individualitzada 
 

 Consisteix en l’atenció de grups reduïts d’alumnes que tenen PI i, en 
conseqüència, segueixen programacions diferenciades. 


 Tret de situacions molt excepcionals, no comporta l’atenció de l’alumnat 

un a un. 


 En general, són alumnes amb dificultats molt importants i han de ser 
atesos per l’especialista del centre. 

 

 En el moment de planificar l’atenció a la diversitat d’un centre i les 
tasques dels especialistes, cal prioritzar i garantir l’atenció a aquest 
alumnat. 
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Secció 5. Estratègies curriculars. 

 

Les adaptacions 
 
Les adaptacions curriculars han d’estar fonamentades en dos principis: 
 

 Principi de Normalització: Afavoreix que l’alumnat es beneficiï, sempre 
que sigui possible, del major nombre de serveis educatius ordinaris. 


 Principi d’Individualització: Intenta proporcionar a cada alumne/a -a partir 

dels seus interessos, motivacions i també en relació amb les seves 

capacitats, dificultats i ritmes d’aprenentatge - la resposta educativa que 

necessiti en cada moment per a formar-se com a persona. 

 

Què és un PI? 
 

 És la resposta curricular (què, com i quan ensenyar i avaluar) i la 

provisió de recursos educatius específics que s’estructura per algun/a o 

alguns/es alumnes que presenten dificultats específiques d’aprenentatge 

per condicions personals o d’història escolar. 


 S'entén com les successives adequacions que, a partir d'un currículum 

obert, realitza un centre o un/a mestre/a per a concretar les directrius 

proposades per l'administració educativa, tenint present les 

característiques i necessitats del seu alumnat i del seu context. 


 És una programació que conté objectius, continguts, orientacions 
metodològiques i materials adaptats a les necessitats i avaluacions 

diferents per uns/es alumnes. 


 Es tracta d'una estratègia de planificació i d'actuació docent per a 
respondre a les necessitats de cada alumne/a. 

 

 

Secció 6. Estratègies metodològiques. 

 

Estratègies de personalització 
 

 L’alumnat amb dificultats té problemes per seguir les classes col·lectives 
i els consegüents problemes d’actitud i d’autoestima. 


 Les metodologies personalitzades són un bon recurs per millorar 

l’efectivitat de les sessions lectives: 


o Disminució de la ràtio del grup (agrupaments flexibles, grups 
reduïts, desdoblaments...). 

o  Reducció del nombre de professionals que incideixen en la 

docència 
 

o Interacció sovintejada entre el professor/a i l’alumne/a: preguntes-
respostes, observació i control del treball que cada alumne/a 
desenvolupa durant la sessió, reforç positiu dels petits èxits que 
puguin assolir-se....  
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o Acció tutorial i orientadora permanent. 

 

Dinàmica de les classes 
 
Cal aconseguir que les classes siguin agradables, qüestió que depèn, 

principalment, del perfil del/de la professor/a (entusiasta, proper, afectuós i 

rigorós alhora...); però també a través de: 
 

 Diversificació de la tipologia d’activitats i mitjans (activitats pràctiques i 
manuals, possibilitat de desenvolupar-les en espais oberts, ...) 

 Utilització de les TIC. 
 Foment del treball en equip. 


 Creació i consolidació de rutines que cohesionin el grup (entrades, 

sortides, salutacions, acomiadaments, ordre i neteja de l’aula, 

personalització i decoració dels espais....) 

 

Estratègies de motivació 
 

 Selecció de continguts i activitats significatius per a l’alumnat i aplicables 
a la seva vida quotidiana: textos adequats, comentaris sobre aspectes 

que els interessin.., 


 Plantejament d’objectius assolibles (coneixements, habilitats, actituds, 
conductes)... 


 Intensificació del treball de continguts procedimentals i d’actituds, valors i 

normes sobre els conceptuals, que han de ser concrets i planificats, en 

funció de l’aplicació pràctica a situacions concretes 


 Explicitació a l’alumnat dels objectius que es preveuen i del que se’ls 

demanarà amb un plantejament positiu (si volen, poden fer-ho) i una 

expectativa de superació acadèmica. 


 Control sistemàtic dels treballs encomanats i correcció immediata de 
conductes no acceptables 

 Reforç positiu quan s’assoleixin èxits 

 

 

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat. 
 
 
L’Escola, tal com reflecteix el seu projecte educatiu, integra tot l’alumnat, amb 

independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen, en benefici 

de la cohesió social. 

 

Aspectes generals 
 
El projecte educatiu de l’Escola serveix per potenciar una educació per a la 

cohesió social, basada en l’ús normal de la llengua catalana com a instrument 

de comunicació en un context multilingüe. 

 
És en el projecte lingüístic, en el si del projecte educatiu, on s’estableix un 
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tractament de les llengües que intenta donar resposta a la situació 

sociolingüística de l’alumnat, i vetllar per l’ús del català com a vehicle normal 

d’ensenyament i aprenentatge i com a llengua normal de relació en els diversos 

àmbits. 

 

Aquestes NOFC són el lloc adient per recollir els drets i deures dels diferents 

membres de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua, tot 

respectant la diversitat i la igualtat d’oportunitats i la convivència, i per articular 

l’organització dels recursos que han de fer possible l’assoliment, en el centre, 

dels objectius lingüístics i de convivència. 

 

L’acollida i la integració del conjunt de la comunitat escolar (alumnat, 

professorat, famílies) comporta un conjunt sistemàtic d’actuacions que 

afavoreixen la plena incorporació de tothom a la vida i a la dinàmica ordinària 

del centre i del seu entorn i la determinació de protocols específics per a 

l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social. 

 
La planificació de l’acció tutorial ha de contribuir a garantir l’acompanyament 
educatiu dels processos identitaris i d’integració escolar i social de tots els 
alumnes. 

 

L'educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència 
 
L’Escola potencia la cultura del diàleg i de la convivència, i ajuda a 

desenvolupar la consciència i el sentiment d’igualtat com a condició prèvia per 

al coneixement i el respecte de les diferències culturals. 

 

Per tant, l’Escola: 
 

 Possibilita que tot l’alumnat i les seves famílies sentin que formen part 
de la societat catalana, sense que per això hagin de perdre els referents 
propis. 


 Fomenta actituds d’obertura i d’empatia que facilitin l’enriquiment 

personal i cultural; ajuda a superar estereotips i prejudicis respecte a 

persones i grups diferents; subratlla les semblances i fomenta el 

respecte pels valors, creences i comportaments de les diverses cultures 

en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels Drets 

dels Infants. Una bona eina per afavorir aquests aspectes és la 

participació en projectes internacionals en el marc del Programa 

d'aprenentatge permanent (PAP) de la Comissió Europea. 
 Explicita els continguts interculturals en les àrees o matèries del 

currículum. 


 Desenvolupa el respecte a les manifestacions culturals i genera actituds 
crítiques envers aquells continguts i tradicions de qualsevol cultura, tant 

la pròpia com l’aliena, que no respectin els drets humans bàsics. 


 Afavoreix la dimensió europea amb projectes internacionals per fer un 
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treball competencial i integrat de continguts i llengües. 

 Incentiva la participació escolar de tots l’alumnat i llurs famílies, evita 

qualsevol tipus de marginació i potencia la convivència i la cooperació 

entre alumnes de cultures familiars diverses, dins i fora de l’escola. 


 Desenvolupa habilitats per a la convivència, necessàries a l’hora de 

participar en la vida ciutadana multicultural, i es preocupa per la 

integració sòcio-afectiva de tots els alumnes. 


 Respecta la diversitat cultural en totes les seves formes. Aquest 

respecte, però, no ha de permetre ni tolerar els símbols que exaltin la 
xenofòbia o el racisme, o que promoguin qualsevol tipus de violència. 

 

Promoció de l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació 
 
Promoure l'equitat en un centre educatiu és afavorir la igualtat en les 

possibilitats per al ple desenvolupament de les potencialitats de cada infant o 

jove i reduir el risc de qualsevol tipus de marginació i exclusió. 

 

Això es pot aconseguir estant atent a: 
 

 Garantir la integració escolar i social de tots l’alumnat, amb una atenció 

especial a l’alumnat amb més risc d’exclusió social, i vetllar per obtenir-

ne el màxim rendiment escolar. A aquests efectes, convé utilitzar totes 

les eines disponibles i mostrar expectatives positives respecte a les 

possibilitats d’aquest alumnat.


 Adoptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i fer-ne un 
seguiment acurat. 


 Detectar les necessitats específiques de l’alumnat (físiques, cognitives, 

afectivorelacionals i socials), preveure’n la tutorització adequada i vetllar 

pels aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi especial 

en l’alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió. 


 Vetllar per la no-discriminació de l’alumnat per raons econòmiques, 

facilitar la informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i 

beques que tenen a l’abast i promoure que tot l’alumnat disposi del 

material escolar necessari i tingui accés a les activitats complementàries 

i extraescolars programades pel centre. 

 

Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència 
 

“L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés 
educatiu”. 
 
El Projecte de convivència és un document que reflecteix les accions que el 

centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la 

comunitat educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i social i 

la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la 

millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn, amb el benentès que la 

permeabilitat entre aquests tres àmbits 
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d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, 
actituds i hàbits relacionals. 

 

Centre educatiu i entorn: l'educació comunitària 
 
L’Escola ha d’estendre la seva acció educadora més enllà del centre. Per això 
és molt convenient: 
 

 Desenvolupar en equip pluridisciplinari el treball de tots els/les 

professionals que intervenen en el procés educatiu, que faciliti una 

resposta educativa eficaç i coherent. 


 Coordinar-se i col·laborar amb els altres centres educatius de l'entorn i 
amb els serveis educatius que hi intervenen. 

 Fomentar la participació de l’alumnat en els processos de decisió del 
centre. 

 Afavorir la dimensió europea i internacional del centre educatiu. 

 

 

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial. 
 
 
L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual 

i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 

 

La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el 

professorat del claustre d’un centre públic ha d’exercir les funcions de tutor o 

tutora quan correspongui. 

 

La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres. 

Cada alumne o alumna té assignat un tutor o tutora, responsable immediat de 

l’acció tutorial prevista. 

 
Cada grup d’alumnes té assignat un tutor o tutora de grup, responsable 
immediat de l’acció tutorial conjunta sobre el grup tal com estigui prevista. 
 
Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora de l’Escola per un curs 

acadèmic com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris 

corresponents. Es procurarà que el tutor acompanyi el grup durant la seva 

escolarització en el Cicle. 

 

Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot 

revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona 

interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en l’incompliment de 

les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i 

amb audiència de la persona afectada. 
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El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de 
professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores. 

 

Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 
 

 Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i 
les activitats d'avaluació del seu grup d'alumnes. 


 Fer el seguiment individual de l'alumnat en els àmbits personal, social i 

acadèmic. Per a poder fer aquest seguiment de l'alumne/a, el/la tutor/a 

ha de mantenir periòdicament entrevistes personals amb tots i cadascun 

dels membres del grup-classe. La freqüència i durada de l'entrevista 

serà diferent per a cada nen/a, segons l'edat, la qüestió concreta a 

tractar, el caràcter més o menys obert o tancat del nen o la nena i de la 

necessitat que tinguin, mestre/a o alumne/a, de fer l'entrevista. L’alumnat 

que manifesti una conducta més destacablement conflictiva o atípica i 

els que tinguin un baix rendiment acadèmic són els que el/la tutor/a ha 

de citar més sovint. 


 Vetllar per l'harmonia i bona organització del grup i la seva participació 
en les activitats del centre. 


 Organitzar, en el marc dels Equips de Cicle les activitats que es 

decideixin i les establertes en les programacions (festes, sortides, 
excursions, colònies, etc.). 


 Canalitzar i dirigir les relacions del grup-classe amb els altres grups i 

amb la resta de docents del Cicle. 


 Preparar la informació, tant individual com col·lectiva, que cal aportar a 
les reunions de Cicle, així com preparar l'avaluació. 


 Entrevistar-se amb els pares o persones que conformen el nucli familiar 

de cada nen del seu grup-classe almenys una vegada al curs i realitzar-

ne d'altres si determinades situacions ho requereixen. 
 Responsabilitzar-se del seu grup d'alumnes en la sessió d'avaluació. 


 Fer una reunió informativa general dirigida a tots els pares o tutors dels 

seus alumnes durant el 1r trimestre.


 Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels 
seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada. 


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

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


 Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure la implicació de 
cada alumne/a en el seu procés educatiu. 


 Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i 

professional de l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 
 
L'acció tutorial té un caràcter permanent i continu però ha de comptar amb un 
horari per tal de sistematitzar-se i ordenar-se. 
 
Els mestres tutors aplicaran les hores que lliurin dins al seu grup classe quan 

tinguin els especialistes a les tasques de docència que li siguin assignades en 
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la programació general de centre per l'equip directiu, escoltat el claustre de 

mestres. 
 

L’acció tutorial a l’Escola té aquestes vessants: 
 

 Individual. Referida a cada alumne/a en particular. A tal fi es farà com a 
mínim una entrevista amb la família cada curs.  

 Col·lectiva. Referida al grup-classe. A tal fi es farà una reunió amb totes 

les famílies del grup a principi de curs. 
 

Per a la realització de les reunions amb les famílies, l’escola disposa de:  
 fulls per a la convocatòria de les famílies  


 fitxa de control de la reunió feta, la qual es lliurarà al cap d’estudis. 

 

Per a les entrevistes amb les famílies cada tutor/a requerirà la informació que 

precisi dels/de les altres mestres o especialistes que treballen amb aquell 

alumnat, amb la finalitat d’informar-ne a les famílies. També es podrà requerir 

la seva presència a la reunió. 

 

Per a la realització de les entrevistes amb les famílies, l’escola disposa de:  
 fulls per a la convocatòria de les famílies 


 fitxa de control de l’entrevista feta, que a final de curs caldrà incloure en 

l’expedient personal de cada alumne/a. 
 
Les reunions amb les famílies d’inici de curs hi assistirà i les portarà el/la 

tutor/a. L’Escola disposa del pertinent protocol per a la realització d’aquesta 

reunió que es lliura als/a les tutors/es a l’inici de curs. 

 

L’Escola es comunica, principalment, amb les famílies, en el seu conjunt o bé 

per cursos, a través d’e-mail. La llista d’adreces es conserva a Secretaria. Tota 

la informació és penjada també als taulers d’anuncis de l’Escola. 

 

Es recomana que el tracte amb les famílies sigui curós i educat. La 

comunicació amb les famílies es farà a través dels fulls de convocatòria, de 

l’agenda, o bé del telèfon de l’escola. Serem respectuosos amb les hores de 

comunicació.  

 

Així mateix, es recomana al professorat no donar accés a l’alumnat o les seves 

famílies al seu ‘facebook’ i/o altres xarxes socials, si és que en tenen, mentre 

sigui usuaris de l’Escola, així com abstenir-se de mantenir-hi correspondència 

aliena a la feina que els ocupa. També seran curosos en tot allò que té relació 

a la protecció de dades i als drets d’imatge de l’alumnat de l’Escola. 

 

És acord de l’Escola de no donar a les famílies dels alumnes de cicle inicial,  

mitjà i cicle superior, els exàmens i proves. En el cas que desitgin veure’ls se’ls 

hi mostraran sense cap impediment en la tutoria individualitzada. A final de 

curs es posaran a l’àlbum  final. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 
La convivència: element central de la societat i de l'educació 
 

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els 
ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de 
socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser 
ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, 
tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat (recinte escolar). 
 
Per educar en la convivència, cal posar l'accent en les relacions, abans que en 
les diferències. 
 
És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb un to 
optimista i positiu. El diàleg suposa tenir una actitud d'escolta activa i estar 
disposat a canviar d'opinió davant els arguments de l'altre. Cal posar l'accent 
en les relacions i en tot allò que ens uneix més que en el que ens separa. Els 
lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats 
equilibrades. En la convivència no es dóna un simple contacte passiu, una 
coincidència en un espai; l'altre hi és present, ens importa i genera emocions i 
sentiments. El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una 
societat oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, 
evitant les generalitzacions i a partir de la cultura de la mediació. 
Aquests són els fonaments d'una escola inclusiva i d'una educació intercultural 
que han de contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una 
societat més cohesionada i menys excloent. 
 
 

Paper de l'escola en la convivència 
 

Tradicionalment, s'ha subratllat la importància de la convivència escolar com a 
mitjà per aconseguir un bon aprenentatge acadèmic. Ara cal posar també 
l'accent en la convivència com a finalitat educativa. Reforçar la confiança i la 
responsabilitat com a base indispensable de les relacions interpersonals, i 
d'una manera especial dins de la comunitat educativa entre professorat i 
alumnat, i entre mares, pares i professorat. 
 
La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a l'escola; per tant, cal 
educar amb, en i per a la convivència. Aquest objectiu implica un esforç de 
responsabilitat permanent i un creixement personal, cultural i social de tots els 
membres de la comunitat educativa per transmetre i compartir valors que 
orientin i ajudin a donar sentit a la vida. 
 
L'educació en la convivència s'ha de basar en la confiança i el reconeixement 
mutu, la construcció d'una identitat autònoma per part de cada individu i el 
compromís i l'esforç per relacionar-se positivament. 
 
En conseqüència, el paper de l’escola en matèria de convivència consisteix a 
proporcionar multiplicitat d’experiències significatives que afavoreixin la 
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construcció de la pròpia identitat per a un correcte equilibri personal, la relació 
positiva amb les altres persones per a una interacció social, democràtica, i 
l’acció solidària per a una plena integració en el món. 
 
En realitat, les relacions socials són part del capital educatiu amb què compta 
l’escola i prescindir-ne o relegar els moments de convivència als espais 
informals (esbarjo, menjador, activitats extraescolars) equival a menystenir el 
caràcter eminentment social de l’acte educatiu. 
 
Des d’aquesta concepció més oberta i proactiva de la convivència, els 
membres de l’equip docent, com a veritables intèrprets dels fenòmens 
educatius, juntament amb les famílies i altres agents de l’entorn activen la 
riquesa social del centre mitjançant la creació d’una escola acollidora, segura, 
saludable, democràtica i solidària en què els infants comprenen i assumeixen 
els drets i responsabilitats que els corresponen en la mesura en què són 
protagonistes de la pròpia educació. 
 
Convivència i aprenentatge 
 

La finalitat de l'escola va més enllà de l'assoliment de continguts: l'escola s'ha 
fet per educar, no solament per instruir, amb la finalitat última d'aconseguir un 
món més humà i més humanitzant. 
 
La gestió de la convivència a l’escola és una tasca que incumbeix a totes les 
persones, i tan sols en situacions particulars requereix la intervenció de 
professionals especialitzats. 
 
Un bon clima de convivència al centre facilita, sens dubte, el desenvolupament 
de les tasques d’ensenyament i aprenentatge. Des d’aquest punt de vista, es 
considera que unes relacions interpersonals harmòniques i el respecte a les 
normes que la vida en comú exigeix són fonamentals amb vista a un bon 
rendiment acadèmic de l’alumnat i a l’eficàcia de la institució. 
 
La formació integral, però, no se centra únicament en el desplegament 
acadèmic del currículum, fet que sovint mena a valorar la convivència a l’escola 
com a font de conflictes, disrupció, indisciplina o trastorns de conducta. 
Aquesta visió funcional i selectiva de la convivència s’interessa primordialment 
per la recerca d’estratègies que neutralitzin els efectes considerats 
distorsionadors de la interacció entre les persones del centre, especialment 
entre alumnes, i no es preocupa tant per impulsar relacions positives com per 
limitar i contenir les conductes considerades negatives. 
 
Per assolir els objectius educatius, hi ha d'haver una implicació global i 
coordinada de tots els agents socials, tant els de la comunitat educativa, com 
les institucions, les famílies i la societat en general. El paper dels equips 
docents és fonamental i, per tant, és imprescindible que siguin equips 
cohesionats. 
 
En els centres educatius, la tutoria és un dels espais idonis per treballar els 
valors i les actituds per a la convivència, tant a l'educació infantil com a 
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primària. És aquí on cal fomentar de manera intensa les habilitats 
comunicatives i la sensibilització i la reflexió sobre els valors socials. 
 
La convivència implica la participació de tots. Es tracta de donar veu als que 
han de conviure per aportar els seus punts de vista sobre les regles de la 
convivència. Les  
experiències de mediació i de resolució de conflictes per part de l'alumnat; les 
d’apadrinament, d'acollida i d'acompanyament; les de participació en la fixació 
de   
normes; les d'aprenentatge i d'autoregulació de les seves emocions, etc., 
indiquen clarament que es pot aprendre a conviure de manera constructiva i 
positiva, amb respecte i diàleg, integrant visions i sensibilitats diferents. 
 
 
Família 
 

 

Un dels elements que semblen essencials per construir la convivència és la 
col·laboració de les famílies en la funció educativa. Cal afavorir de manera 
positiva aquesta col·laboració i establir un clima de confiança mútua. Si bé 
l’escola i la família es mouen en àmbits i esferes autònomes, s’han de trobar 
punts de complementarietat perquè ambdues incideixen sobre el mateix 
subjecte. La creació de xarxes esdevé cabdal. 
 
Cada vegada adquireix més importància l’acollida de les famílies en el moment 
de l’entrada al centre o en el canvi de centre. Un bon pla d’acollida familiar, 
deixant clars els criteris i convidant a compartir la tasca educadora, és 
fonamental per a la construcció d’un clima de confiança mútua, que ha de ser a 
la base de la convivència en el centre educatiu. 
 
Què significa conviure 
 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència, entesa com la 
necessària relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit, 
demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la 
pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, 
el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La 
convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica 
l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la 
societat. 
 
Entenem que la convivència gira al voltant de tres eixos fonamentals: 
construcció de la pròpia identitat, relació amb les altres persones i pertinença a 
la comunitat. Aquests eixos són difícils de delimitar, ja que la pròpia identitat no 
es desenvolupa si no és en la relació amb les altres persones en el marc d’una 
comunitat concreta. 
 
Aprendre a conviure en el context escolar implica un esforç individual i col·lectiu 
de totes les persones que comparteixen el dia a dia en el centre educatiu que 
es concreta, sobretot, en la coresponsabilitat, la participació i la millora 
contínua. 
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D’altra banda, la confluència en el centre educatiu de moltes persones diverses 
que comparteixen de manera continuada un mateix espai i temps, però no 
necessàriament idèntics objectius i interessos, genera l’aparició de conflictes de 
convivència que cal resoldre en comú. 

 
 
 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions 
generals. 

 
 

 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu capítol II, articles 21 i 
22 parla dels drets i deures dels alumnes. 
 
Així pel que fa referència als drets de l’alumnat, l’article 21 estableix que: 
 
‘Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 
educació integral i de qualitat’, i ‘a més dels drets reconeguts per la Constitució, 
l’Estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a: 
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
b) Accedir a la formació permanent. 
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el 
ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 
personal. 
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 
f) Ésser educats en la responsabilitat. 
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent 
d’hàbits de diàleg i de cooperació. 
h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 
compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que 
eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. 
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni 
familiar o accident’. 
 
I pel que fa referència als deures de l’alumnat, l’article 22 estableix que  
aquests tenen els següents deures: 
 
‘1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els 
deures següents: 
a) Assistir a classe. 
b) Participar en les activitats educatives del centre. 
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c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 
personals. 
d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat 
 
2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de 
les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
b) Complir les normes de convivència del centre. 
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre’. 
 
Per aconseguir compaginar i fer efectius l’exercici d’aquests drets amb els seus 
deures dintre de la finalitat de l’escola, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, en el seu capítol V, articles 30 a 38 parla de la convivència en els 
centres educatius, i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, en els seus articles 19, 23, 24 i 25 parla del contingut de 
les Normes d’Organització i Funcionament dels Centres (NOFC), de la 
convivència i de les mesures correctores i sancionadores. 
 
En aquest sentit s’elaboren les presents normes, tenint en compte el següent: 
 

‘L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés 
educatiu’ en el que ‘tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a 
conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i 
conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre’. (art. 30 
LEC). 
 
El DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius en el 
seu  article 19.1.e, estableix que les Normes d’organització i funcionament del 
centre (NOFC) han de determinar: 
 
 ‘L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes 
de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer 
l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i 
l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les 
circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de 
l’alumnat’. 
 
El mateix article 30 de la LEC diu: 
 

‘Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en 
particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i 
fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de 
manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la 
conducta dels alumnes en el centre educatiu’. 
 
El mateix es pot llegir a l’article 23 del DAC. És en aquest sentit que l’Escola té 
elaborat el Projecte de Convivència on es dóna compte detallat de tot el 
procés a seguir en aquest aspecte tan important de l’educació, a l’igual que té 
elaborada la Carta de Compromís Educatiu, referent per al foment de la 



  57 

convivència, per tal de fer efectiva la col·laboració necessària i imprescindible 
entre escola i família. 
 
‘La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té 
per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 
alumnes’. (art. 31) 
 
L’article 31 de la LEC estableix els principis i criteris als que s’han d’ajustar  
els procediments de resolució de conflictes de convivència en dir que: 
 
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el 
compliment dels deures dels afectats. 
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 
pertorbació per a l’alumnat i el professorat. 
c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. També 
que: ‘Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar 
proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu’. I 
finalment: ‘Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre 
que sigui possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu’. 
 
S’estableix la mediació: 
 
com a ‘procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es 
puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts 
en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori’. (art 
32 LEC) 
 
 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 

 
Creiem que cal plantejar-se la disciplina en funció dels objectius educatius, com 
un medi per assolir-los, mai com una fita en sí mateixa. Cal establir unes 
normes que facilitin la convivència de la comunitat educativa i a la vegada 
serveixin per complir  els objectius. Les normes han de ser fixes i assumides 
per tots els que les han de seguir i així cal determinar-les i aprovar-les a les 
assemblees, reunions de l'Equip de Mestres, Consell Escolar, ... segons l'àmbit 
que contemplin (normes de classe, NOFC, etc.). 
 
Cal tendir a la consecució de l'autodisciplina, que seria l'assumpció conscient i 
voluntària de les normes establertes. El/la mestre/a ha de procurar que els 
alumnes assumeixin les normes, no per agradar el mestre i evitar el càstig, sinó 
perquè entenguin de veritat que són necessàries per la convivència. 
 
L'assumpció de la disciplina i les normes han de ser conegudes i afavorides per 
les famílies dels alumnes. Les contradiccions en aquest camp creen fàcilment 
conflictes en l’alumnat. 
 
Davant la transgressió d'aquestes normes sorgeix el conflicte i com a 
conseqüència la tensió. És quan, ha de reconduir-se l'alumne/a fent-li adonar 
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de la problemàtica que ha originat. Aquestes sancions han d'estar relacionades 
amb les normes incompletes. 
 
 
Un projecte de convivència: 
 

• Per millorar l’èxit educatiu: L’educació integral de les persones ha d’incorporar 
de manera sistemàtica i rigorosa tots aquells elements que fomenten la 
comprensió de l’ésser humà i la seva acció en el món. Un bon clima relacional  
és una de les condicions imprescindibles per a obtenir bons resultats. 
 
• Per necessitat: Un projecte de convivència ha de contribuir a la formació de 
persones capaces de conviure en un pla d'igualtat, des del profund respecte a 
la diferència. Una societat on les exigències del coneixement, l'ús i l'abús de la  
informació, el consumisme i els desequilibris econòmics i ecològics, la mobilitat 
accentuada i el canvi constant esdevenen quotidians. En aquest marc social es 
fa cada cop més necessari construir conjuntament nous espais de ciutadania i 
afrontar, amb creativitat i responsabilitat, els inevitables conflictes que se'n 
deriven. 
 
El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions 
encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, 
recull les intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar 
tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió 
positiva de conflictes. 
 
Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, 
al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres 
àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, 
creences, actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el 
centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres 
àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera 
de treball i convivència segura i saludable. 
 
El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en 
com treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne. 
 
 
Objectius del projecte de convivència 
 
El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic  
i social de tot l’alumnat. 
 
• Gestionar, orientar les actuacions i els processos establerts en el PdC. 
• Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 
• Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el 
món. 
• Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la 
millora de la convivència en el centre i l'entorn. 
• Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 
• Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 
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• Contribuir a una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors 
que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 
 
 

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

 
El plantejament global i integral que proposem comporta abordar el projecte de 
convivència des dels nivells següents: 
 
• Valors i actituds: Contribuir que tot l'alumnat sigui competent en la relació 
amb si mateix, amb els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, 
personal, social i laboral. 

 

o Acollida: L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions 

que el centre posa en funcionament per guiar la incorporació òptima dels nous 
membres de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana. Els 
processos d’acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de 
convivència del centre perquè afavoreixen l’enriquiment de tots els membres 
del centre que es relacionen, es coneixen, creen vincles i progressen plegats. 
Aquests processos no van adreçats només a l’alumnat i a les famílies 
nouvingudes, també van adreçats a la resta de l'alumnat, les seves famílies, al 
professorat i al personal d'administració i serveis. 

 

o Coeducació: La coeducació té com a objectiu promoure una 

educació que potencia la igualtat real d’oportunitats entre nois i noies, entre 
homes i dones. La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació 
per raó de gènere, la integració explícita de la perspectiva de gènere als 
continguts d’aprenentatge i el respecte per la diversitat de l’alumnat. La 
coeducació i el respecte per la diversitat de les diferents opcions sexuals de les 
persones són elements cabdals per treballar en el respecte i la igualtat. A 
través del reconeixement, el dret i el respecte a la primera diferència que 
existeix entre nens i nenes, s’estableixen les relacions d’igualtat i llibertat entre 
les persones. La coeducació proporciona a l’alumnat i al professorat estratègies 
que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions més 
estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes, 
democràtiques i plurals. 

 

o Competència social: La competència social és la capacitat per 

relacionar-se amb els altres. Es tracta d’un conjunt d’habilitats cognitives i 
emocionals que possibiliten el desenvolupament personal i la vida en societat. 
Les relacions basades en la competitivitat acostumen a crear enfrontaments i 
dificulten els vincles socials. En canvi, la competència social promou el 
respecte a les persones i crea comunitat.  
Una de les competències bàsiques és la competència social i ciutadana. 
Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, 
cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, 
així com comprometre’s a contribuir en la seva millora. La relació amb els 
companys ha estat sempre un dels objectius clau de l’acció tutorial. És, doncs, 
en aquest espai on cal treballar específicament aquestes habilitats englobades 
en el nom genèric de “competència social”. Amb tot, és imprescindible tractar 
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també aquesta temàtica d’una manera transversal en totes les àrees curriculars 
que ho permetin. Les mesures organitzatives i de gestió del centre han de 
propiciar-ne el desenvolupament per la importància pedagògica dels seus 
continguts. Els programes sobre aquest tema solen tractar els continguts 
següents: aprendre a pensar, educació emocional, educació en valors morals i 
habilitats socials. 

 

o Comunicació: Entenem per comunicació, en general, el fet de 

transmetre informació d’un punt a un altre. En particular definim la comunicació 
humana com el procés mitjançant el qual unes persones es posen en contacte 
amb unes altres per expressar saber, un estat d’ànim, un desig, una opinió. La 
comunicació produeix –o aspira a produir- un intercanvi, una anada i tornada, 
una mena d’espiral que aporta més informació i més coneixement i estimula 
noves comunicacions. Les persones construïm el nostre pensament en 
interacció amb altres persones. Aprendre és una activitat cognitiva i social en la 
qual el fet de comunicar-se esdevé una competència clau a l’hora de construir 
els fonaments de la cultura i de la ciutadania. 
Entenem per competència comunicativa lingüística i audiovisual la capacitat de 
saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb 
els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb la gestió de 
la diversitat de llengües, l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i 
l’adequació a les diferents funcions. 

 

o Educació antiracista: El racisme és un sistema de dominació i 

d’iniquitat que té a veure sempre amb l’abús de poder. Un abús de poder que 
comporta discriminació, segregació social i explotació econòmica de ciutadans i 
ciutadanes. Aquesta discriminació i aquesta segregació es construeixen, es 
justifiquen i es desenvolupen socialment utilitzant interessadament algunes de 
les característiques ètniques o culturals de les víctimes. L’Educació 
antiracista, situa la diversitat cultural en el context de la desigualtat social, en 
les relacions de poder i les desigualtats estructurals lligades a l’origen o a la 
percepció social de les persones. Té com objectiu la igualtat de drets i 
d’oportunitats de totes les persones i promou espais d’inclusió basats en la 
igualtat. L’Educació intercultural és la resposta pedagògica a l'exigència de 
preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat 
multicultural i democràtica. 

 

o Educació emocional: El desenvolupament i la grandesa de les 

persones radica en la seva capacitat de comunicar-se, és a dir, de crear 
símbols i llenguatges que serveixin per establir relacions harmòniques amb un 
mateix i amb els altres i, també per establir les relacions amb l’entorn. Les 
competències personals relacionades amb l’equilibri emocional són cada cop 
més necessàries a l’hora d’integrar-se en la societat actual i imprescindibles per 
treballar en equip. 
Actualment, des de diferents àmbits, es posa de relleu la necessitat d’una 
intervenció educativa que faciliti l’equilibri i l’estabilitat emocional, perquè 
sabem que les emocions i els sentiments guien bona part de la presa de 
decisions i d’actuacions.  
 
 



  61 

Els valors passen a ser integrats només si a més de ser raonats, són sentits. 
Aquest sentir és saludable, és un procés educatiu que ha de durar tota la vida. 
Les bases i els recursos d’aquest procés s’han de proporcionar des de tots els 
àmbits educatius. 

 

o Educació per a la pau: L’educació per a la pau té com a objectiu 

fomentar una cultura de pau i no-violència, juntament amb els valors que fan 
possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 
L’educació per a la pau està conformada per a tots els valors, comportaments, 
pràctiques, actituds, sentiments i creences que acaben construint-la. 
L’articulació de la vida en comú, en pau i harmonia, requereix formació 
individual i col·lectiva, evolució professional i posada en pràctica d'accions 
concretes com a ciutadans i ciutadanes que formem part d’un món complex i 
globalitzat. La convivència és el valor primordial de tota societat desenvolupada 
que conrea la pau, és a dir, d’aquella societat que utilitza el diàleg per resoldre 
les qüestions que es poden plantejar quotidianament. Ara mateix és un dels 
objectius més valuosos en un món on les distancies s’escurcen però els 
desequilibris tendeixen a augmentar. La cultura de la pau està conformada per 
tot un seguit de valors, comportaments, actituds, pràctiques, sentiments i 
creences que cal promoure en tots el nivells dels sistema educatiu. Així doncs, 
és imprescindible que el currículum s'imparteixi d'acord amb els valors propis 
d'una cultura de pau. 

 

o Inclusió: L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i 

joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves 
característiques, necessitats o discapacitats. Un dels reptes de les societats del 
segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i oportunitats de 
totes les persones, sense discriminacions per raons d'origen, de sexe o 
capacitat. L'educació inclusiva de tot l'alumnat en condicions d'igualtat, en que 
alumnes diferents comparteixen experiències i situacions d'aprenentatge, i que 
aquestes esdevenen una oportunitat educativa de creixement personal i social 
per a tothom, crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que 
afavoreixen l'equitat i la cohesió social. La inclusió, també implica una 
concepció de la diversitat com a font de riquesa i una valoració idèntica de tots 
els membres de la comunitat educativa: 
alumnat, professorat, famílies i altres professionals o agents socioeducatius de 
l’entorn. 

 

o Mediació: La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. 

La mediació parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de 
guanyar-perdre, sinó d’intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre 
les dues parts. Els processos de mediació resulten especialment efectius a 
l’hora de gestionar els conflictes que es produeixen entre persones que 
mantenen una relació quotidiana. La cultura de mediació promou els canvis 
necessaris perquè cada persona afronti els conflictes convertint-se en part de la 
solució. D’aquesta manera es promou l’enfortiment personal i la capacitat 
d’aprofitar els conflictes per transformar la situació. Els conflictes ajuden a 
madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les persones; no cal 
esperar que esclatin fins al punt de reclamar una actuació per part dels adults, 
sinó que es possible facilitar a l’alumnat les eines necessàries per tal que pugui 
responsabilitzar-se dels conflictes en què participa. A l’hora d’educar en el 
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conflicte, la majoria de programes de mediació escolar desenvolupen 
competències relacionades amb: comprensió dels problemes, expressió 
d’emocions i sentiments, habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític, 
comunicació basada en el diàleg i les capacitats d’escolta, participació activa, 
cooperació, convivència pacífica i procés de mediació. 
 
• Resolució de conflictes: Quan es produeixen situacions que atempten la 
convivència calen mecanismes d'actuació. D’acord amb un model integrat de 
resolució dels conflictes, entenem que per abordar les diferents situacions en 
què ens podem trobar a l’Escola calen orientacions i protocols per recuperar la 
relació entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a 
aquestes situacions. 

 

o Absentisme: L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, 

dins de l’horari escolar, de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el 
centre educatiu on està matriculat. En alguns casos, són pràctiques que 
expressen una actitud d’estranyament i desmotivació davant l’escola, formes de 
transgressió de les normes o formes de desvinculació enfront de la cultura 
escolar. Les situacions d’absentisme suposen ruptures i discontinuïtats, 
trajectòries d’absències i reingressos a l’escola. Les respostes davant 
l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com a ”problema” 
sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes de 
l’absentisme més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden 
acabar cronificant-lo. Els plans integrals d’intervenció s’han de situar i entendre 
en el marc d’una escola inclusiva, acollidora i oberta, lligats a  
projectes de millora d’estratègies metodològiques i organitzatives adreçades a 
facilitar la reincorporació de l’alumnat a l’aula. 

 

o Conflictes lleus: Els conflictes lleus són el conjunt de conductes  

contràries a les normes de convivència del centre, totes aquelles interaccions 
que malgrat no estar tipificades en les NOFC són font de malestar o dificulten el 
dia a dia. Es tracta, majoritàriament, de situacions de conflicte interpersonal 
que, amb la formació i les eines adients, els nois i noies poden solucionar per si 
mateixos. Si plantegem el centre com un espai d’aprenentatge convivencial 
podem trobar conflictes de manca de rendiment o de destorb a la classe. Són 
conductes disruptives que causen molta dedicació de temps i d’esforços amb 
efectes negatius sobre l’alumnat que els produeix, l’alumnat que els pateix i el 
professorat. Com espai de convivència podem trobar conflictes de manca de 
respecte a tota la comunitat, indisciplina, abús de poder entre iguals. La 
mediació escolar permet abordar la gran majoria de conflictes que sorgeixen en 
el dia a dia del centre, especialment quan aquests conflictes es produeixen 
entre alumnes i no responen a situacions regulades per la normativa. Es vol 
evitar que la cronificació de petites actuacions negatives acabi portant a 
veritables conflictes. Les característiques de la mediació ―voluntarietat, 
confidencialitat, compromís― fan que situacions força complexes trobin 
manera de desencallar i trobar solucions de futur. Per això, la mediació 
complementa la gestió de conflictes, com una via paral·lela a la normativa. 

 

o Conflictes greus: Els conflictes greus són aquelles situacions de 

violència verbal o física que perjudiquen notablement la convivència en el 
centre, perquè generen sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa en els 
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membres de la comunitat educativa. L’aplicació de mesures correctores i 
sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l’alumnat que afectin la 
convivència a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en el seu article 37 i 
explicitades en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, a les normes d’organització i 
funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de compromís educatiu 
s’han d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la 
millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta 
finalitat, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al 
centre (mesura reparadora). En parlar de conflictes greus ens referim a les 
conductes tipificades en l’esmentat article 37 de la llei d’educació així 
qualificades en el ja esmentat Decret de drets i deures de l’alumnat: 
indisciplina, injúries, amenaces, agressions i vexacions personals i danys 
materials i patrimonials. 
Aquestes conductes poden afectar qualsevol membre de la comunitat 
educativa o dependència del centre i es poden produir en el propi centre o en el 
seu entorn immediat (recinte escolar). Els conflictes greus poden tenir com a 
protagonista qualsevol membre de la comunitat educativa, inclosos els casos 
d’implicació de l’alumnat en procediments de mediació penal juvenil per danys 
a les instal·lacions o sostracció de material del centre. A més a més de la 
sanció corresponent i de les intervencions en xarxa pertinents, sempre es pot 
oferir complementàriament, fins i tot en els casos més greus, la mediació 
escolar com a estratègia de reparació o de reconciliació per tal de restablir la 
confiança entre les persones. 
 

• Marc organitzatiu: No és possible la convivència si no tenim una organització 
que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. 
 
L’organització afavoreix o dificulta el clima de convivència. 

 

o Estructura i gestió de recursos: Per garantir la bona convivència al 

centre són necessàries unes estructures horitzontals i flexibles que permetin la 
participació i la presa de decisions en el si d’una organització que treballa per 
projectes i comissions, tant internament com amb l’entorn. En la gestió dels 
recursos per a la millora de la convivència cal fer especial atenció, juntament 
amb els elements humans, espacials, temporals i materials, als elements 
formals i als no formals, al currículum (explícit i ocult) i al lideratge. Sens dubte, 
la Comissió de convivència ha de ser l’element motor en tot allò que faci 
referència a l’impuls de mesures proactives, la resolució de conflictes i 
l’organització i gestió de recursos en vista a la millora de la convivència al 
centre. 

 

o Participació: La participació és un dret i un deure de totes les 

persones en les societats democràtiques. Participar, en l’àmbit educatiu, vol dir, 
sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu.  
La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de 
treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a afavorir la 
convivència i a millorar l’entorn. El fet de participar és un estímul per a la 
integració i per a l’interès en l’aprenentatge, promou els valors cívics i prepara 
l’alumnat per a la participació ciutadana. Cal que les famílies participin en la 
tasca educativa de l’escola. La seva implicació en la vida del centre és un factor 
que incideix en l’èxit de l’educació dels nois i de les noies. 
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o Norma: La norma és l'instrument regulador de la convivència que té 

com a finalitat garantir els drets i els deures de tothom. Les normes formalitzen 
el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat del centre. Es tradueixen 
en un seguit de drets i deures, compromisos i responsabilitats que regulen i 
faciliten la vida al centre. La gestió participativa d’aquestes normes comporta, 
d’una banda, la implicació en la seva elaboració i el compliment per part de les 
persones afectades. El seu caràcter educatiu promou, també, l’educació per a 
l’assumpció de les conseqüències dels propis actes i la capacitat de plantejar 
alternatives. Les normes de convivència han de ser poques i aclaridores, han 
d’ajudar a entendre, assumir i reconèixer els límits, s’han de fer públiques i 
conegudes per a tothom, s’han de complir sense excepcions i s’han de revisar 
periòdicament. 
Un plantejament global de la convivència necessita d’una acció coordinada i 
coherent entre tots els agents educatius que intervenen en els diferents espais i 
temps dels nostres alumnes. És per això que entenem que el projecte de 
convivència ha de plantejar-se des de tres àmbits d’intervenció: Aula / Centre / 
Entorn 
 
Cal la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es 
desenvolupin en els tres àmbits per donar respostes globals i garantir l’èxit. 

 
 
 

Capítol 2. Mediació escolar. 

 
La mediació es basa en els principis següents: 
 

• La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 
lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 
moment del procés. La persona mediadora també pot donar per acabada la 
mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels 
participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la 
continuació del procés de mediació d’acord amb els principis establerts en 
aquest títol. 
• La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar els participants a 
assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 
prendre-hi part. 
• La confidencialitat, que obliga a la persona mediadora i als participants a no 
revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter 
confidencial que n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels casos previstos a 
les lleis. 
• El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el 
procés de mediació i la persona mediadora han d’assistir personalment a les 
reunions de mediació sense que es puguin valer de representants o 
intermediaris. 
 
Àmbit d’aplicació 
 
• El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió 
de conflictes entre membres de la comunitat escolar, que no estan 
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necessàriament tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials 
per a la convivència en el centre 
• Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes 
dels i les alumnes contràries a les normes de convivència, llevat que es doni 
alguna de les circumstàncies següents: 

o Que la conducta sigui una de les descrites a l’article 37 de la LEC, i 

s’hagi emprat greu violència o intimidació. 

o Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos 

conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, 
qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests processos. 

• Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un 
cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la 
confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en 
situacions semblants que es puguin produir. 
 
Inici del procés de mediació 
 
• El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o 
alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del context on 
sorgeix el conflicte, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació 
del conflicte. 
• Es pot oferir a l’alumnat la possibilitat de resoldre un conflicte mitjançant la 
mediació, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a 
les normes de convivència del centre, llevat dels casos previstos a l’article 37 
de la LEC. 
• Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 
sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne o 
alumna i, si és menor dels seus pares, mares o persona en qui recau l’exercici 
de la tutela, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti 
l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. 
En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador i 
s’interrompen els terminis de prescripció previstos i de les mesures provisionals 
adoptades, i des del moment de l’assumpció del compromís no es poden 
adoptar les mesures provisionals previstes, i en el cas d’haver-se adoptat se 
suspenen provisionalment. 
 
Procés de mediació 
 

• Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat 
directament per les persones de la comunitat educativa prèviament acreditades 
com a mediadors o mediadores. 
• Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel centre 
en la gestió d’un conflicte, el director o la directora ha d’escollir, en el termini 
màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares, 
personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que disposin de 
formació adequada per conduir el procés de mediació. La persona triada no pot 
tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte. El director o la 
directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la 
persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per 
facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de 
l’alumna és voluntària. 
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• La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha 
de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació 
favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la 
mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït 
danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi sostret 
aquest material, el director o la directora del centre o la persona en qui delegui 
ha d’actuar en el procés de mediació en representació del centre. 
• Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la 
persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en 
el conflicte per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o 
de reparació a què vulguin arribar. 
 
Finalització del procés de mediació 
 

• Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. 
• Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a 
terme en el mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumne o 
l’alumna reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada 
i aquesta accepti les disculpes. Si la solució acordada inclou pactes de 
reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en benefici de la 
persona perjudicada es compromet l’alumne o l’alumna i, si és el cas, els seus 
pares, mares o persona en qui recau l’exercici de la tutela i, en quin termini 
s’han de dur a terme. Només s’entén produïda la reparació quan l’alumne o 
l’alumna dugui a terme, de forma efectiva, les accions reparadores en benefici 
de la persona perjudicada a què s’hagi compromès. 
Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del 
dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici 
de la comunitat del centre. 
• Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 
sancionador, un cop produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els 
pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director 
o a la directora del centre i l’instructor o instructora de l’expedient formularà la 
proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari. 
• Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes 
de reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, 
mares o persona en qui recau l’exercici de la tutela, la persona mediadora ho 
ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar l’aplicació de 
mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés 
de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador el 
director o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment 
sancionador corresponent. Des d’aquest moment, es reprèn el còmput dels 
terminis previstos i es poden adoptar les mesures provisionals previstes. 
• Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el 
compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es 
pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, 
aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la 
gravetat de la seva actuació. 
• El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des 
de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de 
Setmana Santa interrompen el còmput del termini. 
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Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes 
greument   perjudicials per a la convivència en el centre. 

 
La LEC distingeix entre : 
 

‘Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen 
greument la convivència, comporten l’adopció de les mesures que 
s’estableixen en aquestes normes d’organització i funcionament’ i ‘Les 
conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la 
convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que 
aquesta llei determina’. (art 35)  
 
 

Secció 1. Conductes Sancionables. 

 
La LEC (art 37.1) estableix les conductes següents considerades com a faltes 
greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu: 
 
‘1. a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur 
intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 
del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del 
centre, la  
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació 
de personalitat en actes de la vida escolar. 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.  
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del 
centre. 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 
personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus’. 
 
 

Secció 2. Sancions imposables. 

 
I estableix les sancions per aquestes faltes (art 37.3): 
 

‘Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 
tipificades per l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats 
extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 
determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres 
mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són 
menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al 
centre’. 
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Així mateix en el seu article 38 parla de responsabilitat per danys: 
 

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

 

Secció 3. Competència per imposar les sancions. 

 
La LEC (art 35) estableix la competència sancionadora: 
 
‘Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte 
de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització 
d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars 
de menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. 
Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores 
que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del 
recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament 
relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat 
educativa’. 
 
En l’aplicació de mesures correctores i sancions es tindrà en compte que (art 
36): 
la imposició de ‘sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a 
l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no 
es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la 
integritat física o la dignitat personal dels alumnes’; que ‘la imposició de 
mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en 
què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals , familiars i 
socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir 
per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 
alumnes’, i que ‘en el cas de les conductes greument perjudicials per a la 
convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa aquesta 
llei’. 
 
   

Secció 4. Prescripcions. 

 
Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen,  
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
 
 

Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris. 

 
L’article 24 del DAC desenvolupa i acota els articles 36 i 37 de la LEC en dir: 
 

‘Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 
esmentades a l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els 
criteris següents: 
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a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat 
afectat i de la resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el 
marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar 
la sanció de manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei 
d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures 
sancionadores s’han d’acordar 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’. 
 
 

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes. 

 
 

L’article 25 del DAC estableix les garanties i el procediment en la correcció  
de faltes greument perjudicials per a la convivència: 
 
‘1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades 
a l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les 
previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del 
centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per 
al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de 
manera complementària en la resolució del mateix expedient. 
2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a 
un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A 
l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es 
proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, 
en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o materials que 
eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 
3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat 
i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense 
perjudici de les altres actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, 
abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor o instructora 
de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o tutors 
legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de 
resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò 
que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El 
termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient de la realització del qual 
n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per 
formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 
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4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la 
resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot 
aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a 
classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 
l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. 
Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les 
activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 
d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a 
classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les 
activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell 
escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 
recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. 
En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell 
escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix 
aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i 
de la seva imposició. 
6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la 
pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització 
obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 
s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà 
motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva 
per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a 
l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de 
disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 
directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials 
per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, 
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha 
de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 
l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del 
seu pare, mare o tutor o tutora legal’. 
 
 

La concreció del procediment sancionador és la següent: 
 

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 
l’expedient incoat a l’efecte, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol 
membre de la comunitat escolar. 
La proposta d'incoació ha d'anar acompanyada d'un informe escrit que ha de 
contenir: 
• nom i cognoms de l’Alumne/a 
• els fets imputats 
• la data en que van tenir lloc els fets 
• i el nomenament de l'instructor/a. La instrucció de l’expedient correspon a un 
docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. 
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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. 
 
De la incoacció de l’inici de l’expedient la direcció: 
 

• n’informa l'alumnat afectat, i quan aquests siguin menors d'edat, als seus 
progenitors o tutors legals. 
• l'alumne/a i els seus progenitors o tutors legals, si aquest és menor d'edat, 
poden plantejar davant la direcció del centre la recusació de la persona 
instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció 
de l'expedient. 
• només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a 
conèixer el seu contingut Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de 
l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient 
la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió 
provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables 
fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la 
direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-
assistència al centre. 
Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les 
activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 
d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a 
classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les 
activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
 
L’instructor/a: 
 

• practicarà les diligències que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets així 
com a la determinació de les persones responsables. 
• preceptivament donarà vista i audiència als interessats. Aquesta fase 
comprèn: 

o audiència i presa de declaració a l'inculpat. 

o presa de declaració a les persones que creguin que puguin aportar 

informació al cas. 

o formulació de proposta de resolució que haurà de contenir 

 els fets que s'imputen. 
 les faltes que aquests fets poden constituir. 
 la valoració de la responsabilitat de l'alumne/a i si s'escau les 
circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de 
l'actuació de l'alumne. 
 les sancions aplicables. 

o la pràctica del tràmit de vista i audiència de l'expedient disciplinari per 

tal que l'alumne i els seus representants legals puguin presentar 
al·legacions, presentar documents i justificacions que considerin 
oportunes. El termini per a realitzar aquest tràmit és de 5 dies lectius i el 
termini per formular-hi al·legacions és de 5 dies lectius més. 

• formulació de proposta definitiva de resolució amb: 

o els fets que s'imputen. 

o les infraccions que aquests puguin constituir. 
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o valoració de la responsabilitat de l'alumne/a i si s'escau les 

circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de 
l'actuació de l'alumne. 

o proposta de sanció. Les diligències poden portar a formular la 

proposta de sobreseïment o formulació del plec de càrrecs. 

o sigui quina sigui l'alternativa, aquesta s'elevarà a la direcció perquè 

resolgui. 
 
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell 
escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 
recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. 

 
La resolució de l’expedient ha de contenir: 

• els fets que s'imputen a l'alumne//a. 
• la seva tipificació com a falta i la sanció que s'imposa. 
• s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa  
l'alumne/a, o els seus pares en cas de minoria d'edat, 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 a l'alumne/a i als 
seus pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 
• contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar 
recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes. 

 
En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el Consell 
Escolar dels expedients que s’han resolt. 
 
Les faltes i sancions a què es refereix aquesta NOFC prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 
 

 

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

 

 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del 
centre. 

 
Aquesta normativa estableix que són conductes irregulars, aquelles  
conductes que surten fora de la normalitat o que alteren el normal 
funcionament de l'escola i que no estan tipificades o no són constitutives de 
falta, segons estableix la LEC. 
 
Normes: 
• Respectar tothom 
• Fer les coses ràpidament (quan t’ho diuen) 
• Aixecar el braç per poder parlar 
• Aixecar el braç per aixecar-se de la cadira 
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• Prendre decisions intel·ligents 
• Fer que tots estem contents 
• Respectar les instal·lacions de l’escola: arbres, bancs, jocs de pati, ... 
• No contestar al mestre. 
• Respectar el moment de treball del company. 
• Tenir cura del material de classe. 
• No copiar els exàmens. 
• Tractar bé als companys . 
• Resoldre els conflictes en el moment que passen i parlant amb els companys. 
• Respectar el torn de paraula. 
• No llençar el menjar de casa o de l’escola.. 
• Respectar i tenir cura de les plantes de l’hort. 
• Quan sona el timbre anar tots/es a la filera. 
• Qui no pugi amb la filera de la seva classe s’han de posar al final. 
• Escala : Pujar i baixar amb ordre i pel costat de la paret. 
• Sortides de l’escola: El grup classe es col·locarà al seu lloc corresponent, al 
porxo, un cop estigui fora l’escola. 
• Vigilar el soroll que es fa en els canvis de classe. No cridar pel passadís. 
• Deixar participar a tothom en els jocs de grup. Posar-se d’acord. 
• A l’hora del pati no s’ha de quedar cap alumne a la classe, si no hi ha el 
mestre. 
• Tancar les portes de la classe i de l’edifici, quan es surti al pati. 
• Respectar el torn de pista. Si la pista toca a un grup, els altres no hi juguen.   
Jugar amb la pilota només quan toqui la pista. No baixar la pilota al pati el dia   
que no hi ha pista. 
• Deixar el pati net després d’esmorzar. 
• Deixar els llibres de la Biblioteca al carro. 
• Tothom ha d’estirar la cadena del lavabo i el paper higiènic no és per a fer 
boles. 
• Anar al lavabo durant l’hora de pati. 
• No escriure darrere les portes del lavabo. 
• Pagar les excursions quan toca. 
 
 

Conductes irregulars: 
• A més de l’incompliment de les normes anteriors són considerades conductes 
irregulars les següents: 
• No complir les normes de l’aula (acordades per tothom). 
• Tirar papers, guixos o altres objectes a terra, mantenint net el recinte escolar. 
• Utilitzar un llenguatge inadequat. 
• Mastegar a classe. 
• Interrompre la paraula. 
• Llençar objectes al terra. 
• Mentir ocasionalment. 
• Comportar-se incorrectament a les sortides i excursions. 
• Sortir de l'Escola sense autorització. 
• Petits robatoris als companys. 
• No col·laborar en la neteja del pati. 
• No portar bata. 
• Portar la bata en males condicions. 
• No tenir cura de la roba. 
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• Anar brut, incomplir les normes d'higiene bàsiques. 
• Mal ús dels serveis. 
• Embrutar deliberadament les instal·lacions escolars. 
• No portar el material necessari. 
• No fer els deures. 
• No treballar ni rendir voluntàriament a la classe. 
• No col·laborar en els treballs d'equip. 
• Inassistència injustificada a les sortides. 
• No participar en les festes escolars. 
• A les estones de pati, no es podrà estar dintre les aules o l'edifici escolar si no 
hi ha algun/a mestre/a. 
• Fer sorolls molests i elevar el to de veu a classe. 
• No endreçar la classe a la sortida. La classe quedarà tancada. 
• No es pot estar fora de l'aula en hores lectives, excepte amb permís o ordre 
del professor. 
• No complir amb responsabilitat els càrrecs pels que hagi estat elegits i els 
treballs que per a benefici de l'Escola se li encomanin. 
• Tot allò que manifesti manca d'interès per les activitats del centre. 

 
 
 
 
 
 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 

 
Aquestes conductes irregulars podran ser corregides i sancionades pels/per les 
mestres corresponents en els següents apartats escoltat/da l'alumne/a,  
mitjançant els mètodes oportuns que hauran de ser possibles, educatius i no  
privatius o lesius dels drets fonamentals dels estudiants. 
 
• Amonestació personal a classe (breu, privada, relaxada, positiva, ferma, amb 
intenció de resoldre el problema. 
• Amonestació personal en privat (fora de classe, es comunica la impossibilitat 
de seguir d’aquesta manera a classe, se sol·licita el compromís de l’alumne 
amb el canvi i les conseqüències possibles, indicar el seguiment de l’acord). 
• Amonestació per escrit, que es comunicarà als pares o tutors, i que retornaran 
signada conforme se n’han assabentat (agenda de l’alumne). 
• Escriure la mala conducta en una llibreta especial de classe – DIARI DE 
CLASSE-  que hi ha a l’aula. 
• Full de seguiment de l’alumne o graella on s’apunta el comportament de 
l’alumne a cada sessió del dia, i de la setmana. Prèviament s’acorda amb la 
família i l’alumne. 
• Realitzar treballs en benefici de la classe o escola. 
• Treballs extraordinaris de les diferents assignatures. 
• Expulsió de classe, amb treballs per fer (a una classe d’edat molt distant) o 
despatx de direcció. 
• Restitució del material deteriorat. 
• Demanar perdó públicament a la persona ofesa. 
• Privació temporal de la participació a les activitats d'esbarjo. 
• Privació del temps d'esbarjo. 
• Adoptar una disposició canviant de la classe. Canvis d’ubicació. (canvis 
puntuals en la ubicació de l’alumne, canvis d’ubicació d’un subgrup 
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pertorbador, demanar a l’alumne que demani un canvi de lloc per evitar 
conseqüències negatives) 
• Compareixença immediata davant del cap d'estudis o del director del centre 
per rebre una amonestació oral. 
 
La resta de sancions les imposarà la direcció, o el/la cap d'estudis per  
delegació d'aquest/a, escoltat/da el/la mestre/a i l'alumne/a afectat/da abans de 
posar les mesures correctores. 
 

• Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre per un 
període màxim de 1 mes / que no podrà ser superior al que resti per a la 
finalització del corresponent curs acadèmic. 
• Privació del dret d'assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne 
haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li 
encomanin. 
• Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un 
període no inferior a sis dies ni superior a quinze dies lectius, i sense que això 
comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua i sens perjudici de l'obligació 
de realitzar les tasques acadèmiques al domicili de l'alumne, el  supòsit de 
privació del dret d'assistència al centre. 
• Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del 
corresponent curs acadèmic. 
• Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre 
la falta. 
 
Qualsevol acte fet durant la setmana, serà enviat a les famílies via correu 
electrònic, via agenda i havent avisat el dia que ha passat el fet. 
 
De qualsevol mesura correctora que apliqui l'escola n'ha de quedar constància 
escrita amb explicació de la conducta que l'ha motivada. 
 
La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la 
compareixença immediata davant del/la cap d’estudis o del/la director/a del 
centre i de la privació del temps d’esbarjo, s’hauran de comunicar formalment 
als pares dels alumnes. 
 
La nota de constància escrita, redactada per la persona que aplica la mesura 
correctora, s’haurà d’incorporar a l’arxiu personal de l’alumne/a. 
 
 

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants. 

 
Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de 
l’alumnat: 
• El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
• No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 
convivència en el centre. 
• La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 
• L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat 
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• La falta d'intencionalitat. 
 
S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l'actuació de l’alumnat: 
• Que l’acte comès atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la 
comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra 
circumstància personal o social. 
• Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat 
inferior o als incorporats recentment al centre. 
• La premeditació i la reiteració. 
• Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
 
 

Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures 
correctores. 

 
L’assistència de l’alumne/a al centre és obligatòria. L’escola disposa de  
mecanismes efectius per tal de controlar l’assistència a classe i garantir la 
comunicació de les absències no justificades als pares, mares o tutors legals 
dels alumnes. En el cas d’absències repetides, l’Escola té elaborat un Pla de 
Prevenció de l’Absentisme Escolar. 
 
La porta s’obrirà 2 minuts abans de les 9 del matí i de les 3 de la tarda. Els 
alumnes entren directament a l’escola sense fer fileres. 
 
Al cap de 5 minuts es tancarà la porta d'entrada. A partir d’aquest moment NO 
es permetrà l'entrada de cap nen/a sense una justificació escrita pel pare o la 
mare, on consti el motiu del retard. Els nois que arribin tard perdran la primera 
classe, per tal de no destorbar el normal desenvolupament de les activitats que 
el seu grup ha iniciat. Considerem greu perdre més de tres classes al trimestre. 
S’apuntarà en una llibreta de registres d’entrada, la causa d’arribar tard i la 
persona que l’ha portat, signarà el paper. 
 
ENTRADES: 
La porta de l’escola s’obrirà 2 minuts abans de les 9 h. del matí i de les 15 h. de 
la tarda. Els alumnes aniran ja directament a la seva classe. NO HAN DE FER 
FILERES. 

Els acompanyants dels alumnes us haureu de quedar fora del recinte escolar 
per acomiadar-los. A la RATLLA VERMELLA que hi ha al terra. 
 
Els alumnes de P.3, SI que fan filera. La fan al porxo, al costat de la rampa. Els 
familiars els heu de deixar a la rampa i ells es col·locaran a la filera. De mica en 
mica, els haureu de deixar a la ratlla vermella com la resta dels alumnes. 
A partir de les 9.05 h. no es permetrà l’entrada de cap nen/a sense una 
justificació escrita i signada pel pare o la mare, on consti el motiu del retard. Els 
alumnes que arribin tard sense cap justificació signada, s’esperaran a 
direcció per poder entrar a la següent sessió. 

A les 09.05 es tancarà la porta d’entrada. 
   A les 15.05 es tancarà la porta d’entrada. 
 



  77 

SORTIDES: 
La recollida dels alumnes es fa AL PORXO. 
 

* Els pares, mares o altres familiars que veniu a recollir el vostre fill/a, NO heu 
d’estar al PORXO, ni damunt les escales del porxo. 
* Cada curs té un lloc assignat a l’hora de les sortides. 
* Els alumnes de Pàrvuls (P.3, P.4 i P.5) surten 4 ó 5 minuts abans per no 
coincidir amb tots els alumnes de primària. 
 
El compliment de l’horari és responsabilitat de les famílies. Considerem que la 
puntualitat i el respecte als horaris que el centre té establerts és un deure 
important que cal complir. 
Pel que fa a les sortides, és responsabilitat de l’escola organitzar-les i de les 
famílies ésser puntuals en recollir els seus fills i filles a les 12:30 h. o a les 
16:30 h., segons sigui el cas. 
 
Els alumnes des de Pàrvuls 3 anys fins a 2n. seran donats en mà a algun 
familiar o persona que els vingui a buscar.  
Tots els alumnes que marxen sols (a partir de 3r. de Primària) han de portar un 
paper signat,  confirmant aquest fet al/la seu/seva mestre/a. 
 
L’Escola dissenya i implementa estratègies i actuacions per a la prevenció, la 
diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme escolar (Pla de prevenció de 
l’Absentisme escolar).  
 
Aquestes actuacions es duen a terme coordinadament  amb els serveis 
educatius del Departament d’Ensenyament i els serveis socials del municipi i 
inclouen mecanismes per a la detecció de l’absentisme, anàlisi de factors de 
risc, protocols d’intervenció, processos de reflexió sobre els resultats 
aconseguits en la millora de l’assistència a classe dels alumnes absentistes i 
mesures pedagògiques per garantir l’èxit del retorn dels alumnes absentistes al 
centre. 
Quan en els alumnes de l’educació obligatòria es produeixi un cas 
d’absentisme escolar, l’Escola es posa en contacte amb els pares, mares o 
tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions 
que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills i filles. 
Els casos de no-assistència injustificada en els nivells no obligatoris es 
consideraran falta en els termes establerts a l’article 37 de la Llei d’educació.  
 
Per més detalls veure la Secció 10 del Títol VII. 
 
 
 
Procés a seguir en cas d’un comportament inadequat i inadmissible per 
part d’un alumne. 
 
 
1.- El mestre que en aquell moment li succeeix el cas, apunta a la llibreta 
especial de classe – DIARI DE CLASSE- que hi ha a l’aula, el comportament 
inadequat i inadmissible de l’alumne. L’alumne i el mestre signen conforme 
estan d’acord amb el què ha passat. 
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El mestre que  en aquell moment li succeeix el cas aplica el càstig que creu 
convenient en aquell instant (privació del temps d’esbarjo, ordenar la classe, 
recollir papers del pati, etc,...). 
 Veure: Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 
 
2.- S’envia part comunicant el fet a les famílies, via correu electrònic (els 
divendres de cada setmana). Prèviament ja s’ha comunicat via agenda, i 
havent parlat amb les famílies (el mateix dia que ha passat). 
 
3.- Segons el número d’incidències i segons la gravetat de les conductes d’un 
mateix alumne, el mestre en qüestió demana una reunió amb la Comissió de 
Convivència. 
En aquesta reunió s’acorda si se segueix o no el següent protocol: 
 

 - L’alumne tindrà un Full de seguiment  (segons el curs o la gravetat de 
què es tracti) 
 
Veure ANNEX- 1. Full de seguiment 
 
4.- Seguidament es convoca una reunió amb la família de l’alumne, tots els 
mestres que tenen l’alumne a classe, i els membres de la Comissió de 
Convivència. Un cop acordats, amb la família, els passos a seguir; en aquesta 
mateixa reunió es demana l’assistència de l’alumne i se li expliquen els acords. 
 
Cas 1: 
 

Si el Full de seguiment, durant 1 mes, té resposta positiva, aquest es retira. 
 
Cas 2: 
 

Si l’alumne continua reiterant la conducta irregular al cap de poc d’haver iniciat 
el procés del Full de seguiment, es passarà a actuar seguint el protocol del punt 
4. 
 
4.- Si l’alumne reitera en la seva conducta, es reuneix la Comissió de 
Convivència i acorda els següents càstigs (de manera ordenada): 

a) Se l’expulsa de l’àrea on provoca els conflictes, durant una setmana 
amb treballs per fer (a una classe d’edat molt distant o al despatx de direcció). 
L’alumne tindrà un segon Full de seguiment   
 b) Se l’expulsa de les sortides i colònies (segons si n’hi ha en aquell 
mes) 
L’alumne tindrà un tercer Full de seguiment   
 c) Se l’expulsa de la classe amb expedient. L’alumne assisteix a l’escola 
però seguirà un càstig que serà beneficiós per a la comunitat educativa. 
El cas, seguidament, passarà al primer Consell Escolar que hi hagi, per 
informar. 
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Diverses consideracions  
 
De la convivència.- 
La convivència en el Centre pretén fonamentalment aprendre a viure en 
comunitat. En l’elaboració d’aquestes normes s’han contemplat 
fonamentalment, tres aspectes: 

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

b. Tot el professorat del Centre ho és de tot l’alumnat i, per tant, tots els 
nens i nenes s’han de considerar alumnes de tots. Per tant, els 
alumnes hauran d’atendre les observacions donades per qualsevol 
mestre i els mestres hauran d’informar al tutor del grup de les 
possibles irregularitat que afectin algú de la seva classe. 

c. El respecte profund a l’escola, les seves instal·lacions i a totes les 
persones que s’hi apleguen. 

 
De la convivència dins la classe.- 
La convivència dins la classe és responsabilitat del tutor o del mestre que stigui 
impartint la classe i reflexa una actitud responsable respecte al treball propi i al 
dels altres, a l’hora que afavoreix el desenvolupament de la personalitat i de la 
integració social dels alumnes. Aquesta convivència requereix tenir en compte 
les següents normes: 

a. La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Així 
s’afavoreix la creació d’un ambient agradable pel treball i la 
convivència. Els alumnes se n’han de sentir responsables i 
col·laborar en la neteja. 

b. Tots els alumnes han de respectar els companys, guardar silenci 
quan calgui, realitzar ordenadament el seu treball, atendre les 
explicacions del mestre i complir les instruccions que aquest doni. 

c. L’alumne recollirà i ordenarà el seu material i equip personal sempre 
que surti de classe. 

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

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

f. A les hores de classe no està permès menjar. 
g. Dins la classe, el to de veu serà normal, s’evitaran els crits que 

puguin molestar els altres. 
h. Els alumnes no poden quedar-se a les classes o als passadissos 

sense el control dels mestres. 
i. Els alumnes de Primària, quan marxin de l’aula per la tarda, hauran 

de posar les cadires damunt la taula, per facilitar la neteja de l’aula. 
 
Dels espais comuns.- 
Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud 
responsable quan utilitzem els espais comuns. Per això tindrem en compte les 
següents normes general dels espais comuns: 

a. Caldrà tenir curs del material en tots els àmbits. 
b. Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant 

si són escolars com extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà 
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en perfectes condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre 
grup de l’escola. 

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

 
Dels lavabos 
 
a. Procurar anar-hi a les sortides de classe i a les hores d’esbarjo, 

exceptuant els alumnes d’educació infantil i 1r. de cicle inicial al 1r. 
trimestre. 

b. Utilitzar-los correctament i no embrutar-los, evitar tirar aigua pel terra 
i deixar la pica neta quan s’hi vagi a netejar material de pintura, 
manualitats,... 

c. No quedar-s’hi a jugar i parlar. 
 

Del pati 
 
El temps d’esbarjo és considerat com a part del procés formatiu i com a 
tal serà tutelat i sota la responsabilitat dels mestres que els correspongui 
segons el torn establert en la PAC. 
 
L’organització d’aquesta activitat serà establerta en la PAC. Normes: 
a. No es faran jocs violents o que puguin significar un perill pels altres 

companys. 
b. Mantenir-lo net, per la qual cosa es fomentarà l’ús de les papereres. 
c. A l’hora del pati el senyal del timbre ha d’ésser atès amb promptitud 

per alumnes i professors, que es dirigiran al lloc assignat. La forma 
com s’accedeix a les aules estarà estipulat en la PAC. 
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TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ 
DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 

 

Capítol 1. Qüestions generals. 
 
 
La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que 

intervenen en el procés educatiu. En formen part els/les alumnes, les famílies, 

el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal 

d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents 

territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis 

professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats 

esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis 

educatius. 

 

La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és integrada per 

l’alumnat, 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 i, en els centres 

privats, els representants de llur titularitat. 
 
En els centres sostinguts amb fons públics, els membres de la comunitat 
escolar estan representats en el consell escolar del centre. 
 
Aquestes NOFC determinen les formes de participació de l’alumnat, atenent-ne 

les característiques i l’edat, i d’acord amb les orientacions del Departament, per 

tal que en facilitin la presència en la vida del centre, el diàleg i la 

coresponsabilització, n’afavoreixin el compromís en l’activitat educativa del 

centre i en propiciïn la formació en els hàbits democràtics de convivència. 

 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i 
en tots els  
àmbits de l’activitat del centre. 
 
L’Escola vetllarà perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la 
Convenció sobre els drets dels infants. 
 
L’Escola, a través d’aquestes NOFC, estableix les mesures de promoció de la 

convivència, i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica 

dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a 

cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena 

de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. 



  82 

 

La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la 

convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la 

comunitat educativa del centre. 

 

 

Capítol 2. Informació a les famílies. 
 
 
Les mares, els pares o els tutors de l’alumnat, a més dels altres drets que els 

reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre 

informació sobre:  
 El projecte educatiu. 
 El caràcter propi del centre. 
 Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 


 La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta 

per a les famílies. 
 Les normes d’organització i funcionament del centre. 


 Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i 

els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i 
serveis 
tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els 
comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els 
serveis oferts.  

 La programació general anual del centre. 
 Les beques i els ajuts a l’estudi. 

 
Les mares, els pares o els tutors de l’alumnat matriculat en un centre tenen dret 

a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills i filles. Amb aquesta 

finalitat, el professorat i altres professionals ofereixen assessorament i atenció 

adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria. 

 

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte 

educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament 

en l’educació de llurs fills i filles, el deure de contribuir a la convivència entre 

tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del 

centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dota 

l’Escola i se n’informa de forma adient. 

 

 

Capítol 3. Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA). 
 
 
Solament en podran ser membres els pares o tutors dels/de les alumnes que 
cursin els seus estudis a l’Escola CÈLIA ARTIGA. 
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Entre els seus objectius hi figuren: 
 

 Donar suport i assistència als membres de l'Associació i, en general, als 

pares i als tutors, als professors i als alumnes de l'Escola i als seus 

òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l'educació 

dels seus fills/es i, en general, de tot l’alumnat matriculat a l'Escola. 


 Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió de 
l'Escola. 


 Assistir als pares i mares de l’alumnat en l'exercici del seu dret a 

intervenir en el control i la gestió de l'Escola. 


 Promoure la representació i la participació dels pares i mares de 
l’alumnat en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats. 


 Facilitar la col·laboració de l'Escola en l'àmbit social, cultural, econòmic i 

laboral de l'entorn. 


 Col·laborar en les activitats educatives de l'Escola i cooperar amb el 

Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació 

d'activitats extraescolars o de serveis. 


 Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del 
vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació 
familiar. 

 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes es regeix pels seus Estatuts, on hi 
consten:  

 denominació de l'Associació, domicili social. 

 finalitats i objectius dins el marc assenyalat anteriorment. 
 òrgans directius: Assemblea general i la Junta Directiva. 
 règim econòmic. 


 forma d'administració i regulació de les competències de l'Assemblea 

General ordinària i extraordinària, de la Junta Directiva, i del seu 
funcionament. 

 procediment d'admissió de socis i pèrdua de la condició. 
 drets i deures dels socis. 
 patrimoni fundacional i recursos econòmics previstos. 
 procediment de dissolució i destinació del patrimoni social. 
 forma de modificació dels Estatuts. 

 
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes podrà utilitzar els locals de l'Escola 

per a la realització de les activitats que els són pròpies, dins les finalitats 

assignades per la Llei. La Direcció de l'Escola facilitarà la integració de les 

esmentades activitats en la vida escolar, contemplant-les si s'escau, en la 

Programació General que anualment ha d'elaborar. 

 

L'Associació de Pares d'Alumnes de l’Escola CÈLIA ARTIGA serà responsable 

de les accions derivades de la realització de les seves activitats, així com de 

l'abonament de les despeses, incloses les de l'ús de les instal·lacions i serveis 
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de l'Escola, previ acord amb la Direcció i informe econòmic de l'Ajuntament 

amb estimació de despeses i acord sobre el seu finançament. 

 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes podrà federar-se i confederar-se amb 
d'altres associacions i federacions. 

 

Els pares i mares de l‘alumnat tenen els següents drets:  
 a que el seu fill/a rebi l'educació més completa que l'Escola pugui oferir. 
 a ser informat de qualsevol aspecte relacionat amb l'educació del seu 

fill/a. 


 a ser informats regularment de la marxa dels seus fills i filles a l'Escola a 
través de butlletins d'informació o altres medis. 


 a comunicar les seves reclamacions i suggeriments, respectant els 

horaris establerts per a visites a Direcció o als trofessors/es-tutors/es. 


 participar activament en els òrgans col·legiats pels que hagi estat elegit, 

entenent que la seva intervenció qualificada s'ha de produir en tots els 

afers no exclusivament tècnico-didàctics o pedagògics. 


 a ser rebut pel/la professor/a-tutor/a, professors/es o Director/a fora de 
l'horari establert, quan l'urgència del cas ho requereixi i de comú acord 

ambdues parts. 

 

Els pares i mares de l’alumnat tenen els següents deures: 
 

 cooperar amb l'Escola en tot el que estigui relacionat amb l'educació del 
seu fill o filla. 

 proporcionar al seu fill/a el material necessari per què la tasca educativa 
sigui eficaç. 

 personar-se a l'Escola les vegades que siguin necessàries. 


 informar al/a la professor/a-tutor/a sobre les possibles deficiències 
físiques o psíquiques del seu fill/a, i adoptar les mesures necessàries per 
corregir-les. 


 preocupar-se que el seu fill/a vagi a classe amb puntualitat i ben net/a i 

polit/da. 


 respectar l'horari establert de visites amb Direcció, professor/a-tutor/a i 
altres professors/es. 

 respectar i complir el que li correspongui de la present Normativa. 


 les famílies són els primers responsables de l'educació dels seus fills i 

filles, i per això, individualment i col·lectiva, tenen el deure d'ajudar i 

cooperar amb el professor/a i l'Escola, en la seva formació i han 

d'assistir a l'Escola quan siguin sol·licitats. 


 aportar totes les iniciatives per tal de millorar el rendiment i l'educació 
dels seus fills i filles. 


 presentar un Certificat Mèdic quan la malaltia que pateix l'alumne/a sigui 

contagiosa. 
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Capítol 4. Alumnes delegats/des. Consell de participació. 
 
 
Les normes d’organització i funcionament dels centres en determinar les 

formes de participació de l’alumnat, han de tenir present que aquesta 

participació ha de facilitar la seva presència en la vida del centre, el diàleg, la 

coresponsabilització, afavorir-ne el compromís en l’activitat educativa de 

l’Escola i en propiciï la formació en els hàbits democràtics de convivència. 

 

Perquè aquesta participació sigui efectiva i enriquidora, s'ha de fonamentar en 
una estructura que permeti de fer sentir les opinions de l’alumnat en els 
diferents àmbits. 
 
 
La capacitat dels infants de prendre decisions i intervenir en el seu entorn 

evoluciona plenament en un tipus d'escola oberta a la societat i gestionada pels 

seus protagonistes (mestres, infants i pares). 

 

L'escola, entesa com a comunitat escolar, ha de permetre que l’infant faci 

l'aprenentatge de la vida social, ampliant el seu potencial de sociabilització a 

través del diàleg lliure i espontani amb els/les companys/es i amb els/les 

mestres. 

 

Així doncs, l'escola ha de prendre el compromís de fer possible aquesta 
participació, a través de la responsabilització de l’alumnat en els diferents 
àmbits de gestió. 

 

Objectius generals  
  Obrir vies per a l'aprenentatge de la vida social i democràtica. 

 Desenvolupar la sociabilitat de l'alumne/a. 


 Fomentar la participació de l’alumnat en els diferents nivells de gestió del 
centre. 


 Potenciar la responsabilització personal en les tasques que li són 

encomanades pel col·lectiu. 

 

Objectius específics 
 

 Aprendre a escoltar i a ésser escoltat, respectant els torns de paraula en 
un diàleg de grup. 

 Aprendre a expressar les idees en públic. 
 Comprendre que participar significa adquirir responsabilitats. 
 Desenvolupar un esperit crític constructiu. 
 Aprendre a funcionar com a grup i a acceptar les decisions de la majoria. 
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Per portar a terme aquests objectius es disposen els següents mitjans: 
 

 Assemblea de classe. L’alumnat, una hora cada quinze dies, es reuneix 

en assemblea per posar en comú els problemes que els afecten, les 

propostes a realitzar i comentar les activitats que volen dur a terme. La 

tasca dels tutors/es, que potencien i condueixen el diàleg, és fonamental 

en aquest àmbit ja que ha d'afavorir actituds de respecte mutu, solidaritat 

i treball en equip. Cal que hi hagi assemblees des del parvulari, perquè 

l'educació de la sociabilitat ha de començar els primers anys, quan 

descobreixen els/les companys/es, cal que aprenguin a respectar la 

paraula del/de la qui parla, a expressar-se en públic, que s'acostumin a 

ser criticats/des i sàpiguen acceptar-ho. En aquesta fase, s'han de 

reforçar l'educació dels hàbits socials a través del respecte mutu i de la 

gratificació per l'assoliment d'un objectiu comú. 
 
Les funcions de l'assemblea de classe són:  

 elecció de càrrecs. 
 distribució de les feines de la classe. 
 programació de les activitats. 
 revisió crítica dels resultats (individuals i de grup). 

 

 

Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació: 
pares/mares delegats/des. 

 
 
Pare, mare o tutor/a legal d’un alumne/a del centre que s’ofereix de forma 
voluntària per estimular la col·laboració de les famílies a l’escola i exercir 
aquest paper. 

 

Objectius generals  
 Afavorir la cohesió social. 


 Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de 

pares i mares de l’escola. 
 Col·laborar amb la Junta de l’AMPA. 

 

Funcions 
 

 Motivar als pares i mares del seu curs per tal d’integrar-los en la 
dinàmica de l’escola (reunions, festes, equips de treball, conferències, 
etc.). 

 Ajudar a l’acollida de famílies noves al centre. 
 Posar en contacte a totes les famílies. 
 Potenciar la participació a les activitats de l’AMPA de l’escola. 
 Assistir a les reunions que convoqui el/la president/a de l’AMPA 
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 Col·laborar amb la Junta de l’AMPA en tots aquells afers que es 

decideixi dur a terme en el pla del curs.

 Proposar elements de participació i col·laboració familiar al centre. 
Promocionar activitats conjuntes entre les famílies per aprendre sobre 

l’educació dels fills i filles. 
 Animar a la participació en activitats escolars obertes a famílies. 

 
 Mantenir informada a la Junta de l’AMPA de les activitats quotidianes 

que sorgeixen en el seu col·lectiu. 


 Mantenir informat al seu col·lectiu, en base a allò que es determini des 
d’un òrgan competent (òrgan del centre, AMPA, etc.) 


 Tenir cura de la recepció i organització de la informació que els sigui 

facilitada per part dels òrgans de l’escola (Consell Escolar, Claustre, 
Equip directiu, 
AMPA, etc. ). 


 Intercanviar les pròpies opinions amb la resta de delegats/des del centre 

i revisar la seva tasca amb la periodicitat que estableixi la Junta de 
l'AMPA 


 Col·laborar, sempre que sigui possible, en les activitats de caràcter 

extraordinari proposades pels pares i mares o per l’alumnat. 


 Informar de les propostes i peticions de col·laboració de part del 
professorat en activitats escolars: tallers a Educació Infantil, …. 


 Fer el seguiment de les activitats que s’organitzen pels pares i mares o 

de les activitats extraescolars de l’alumnat. 
 Col·laborar amb qüestions concretes proposades pel centre 

 

 

Capítol 6. Carta de compromís educatiu. 

 

L’article 20 de la LEC, estableix que: “Els centres, en el marc del que estableix 
el títol 
 
I i d'acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de 

compromís educatiu, en la qual han d'expressar els objectius necessaris per a 

assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les 

activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar 

i, particularment, els professionals de l'educació i les famílies. 

 

Per mitjà de la carta de compromís educatiu s'ha de potenciar la participació de 

les famílies en l'educació dels fills. Les famílies s'han d'avenir a compartir els 

principis que inspiren la carta.” 

 

1. La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada 

família adquireix amb el centre i aquest amb cada família per tal de 

mantenir i potenciar les complicitats necessàries per garantir la 

coherència entre l'acció educativa de les famílies i del centre educatiu en 
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un entorn de convivència i respecte en el desenvolupament de les 

activitats educatives.  
 

2. Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del 

respecte als drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis i 

pressuposen el respecte de la família al caràcter propi del centre.  
 

3. Els compromisos s’han de referir, com a mínim, al seguiment de 

l’evolució de l’alumnat, a l’acceptació dels principis educatius del centre, 

al respecte a les conviccions ideològiques i morals de la família, i a la 

comunicació entre el centre i la família.  

4. Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats 

pel centre amb la participació de la comunitat escolar i aprovats pel 

consell escolar. La carta pot incloure compromisos específics 

addicionals que ambdues parts convinguin en el marc del projecte 

educatiu i és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin 

el centre i la família.  
 

L’actualització de la carta s’ha de realitzar, al menys, a l’inici de cada 
etapa educativa.  

 
5. La carta de compromís educatiu i les seves modificacions, és signada en 

nom de la direcció del centre per qui disposin les seves normes de 

funcionament i pel pare, mare o tutor legal de l'alumne/a. De la carta 

signada n’ha de quedar constància documental al centre i a la família.  
 
En aplicació del citat article l’Escola estableix la carta de compromís educatiu 
que figura a l’Annex. 
 
Aquesta Carta de compromís és signada per les famílies (pare i mare o tutors 

legals) i per la Direcció de l’Escola, que pot delegar en el/la tutor/a de P3 o el 

curs en que s’hagi matriculat el/la nou/va alumne/a. 

 

 

Capítol 7. Altres qüestions. 
 
 
L’Escola, com a espai de convivència, obre les seves portes a la participació de 
qualsevol persona que en formi part. 
 
Els espais de participació i col·laboració que es creïn es posen a l’abast de les 
famílies cada principi de curs, i en qualsevol moment en que elles s’ofereixin. 
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TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Capítol 1. Aspectes generals. 

 

Secció 1. Entrades i sortides del centre. 
 
 
Correspon a cada escola, en les seves NOFC, determinar quins són els marges 
horaris màxims per permetre l’entrada dels alumnes a l’escola més enllà de 
l’hora fixada per a l’inici de l’activitat escolar, fent sempre excepció dels casos 
en què s’addueixi una raó que la direcció del centre consideri suficientment 
justificada. 
 
La porta s’obrirà 2 minuts abans de les 9 del matí i de les 3 de la tarda. Els 
alumnes entren directament a l’escola sense fer fileres. 
 
Al cap de 5 minuts es tancarà la porta d'entrada. A partir d’aquest moment NO 
es permetrà l'entrada de cap nen/a sense una justificació escrita pel pare o la 
mare, on consti el motiu del retard. Els nois que arribin tard perdran la primera 
classe, per tal de no destorbar el normal desenvolupament de les activitats que 
el seu grup ha iniciat. Considerem greu perdre més de tres classes al trimestre. 
S’apuntarà en una llibreta de registres d’entrada, la causa d’arribar tard i la 
persona que l’ha portat, signarà el paper. 
 
ENTRADES: 
La porta de l’escola s’obrirà 2 minuts abans de les 9 h. del matí i de les 15 h. de 
la tarda. Els alumnes aniran ja directament a la seva classe. NO HAN DE FER 
FILERES. 

Els acompanyants dels alumnes us haureu de quedar fora del recinte escolar 
per acomiadar-los. A la RATLLA VERMELLA que hi ha al terra. 
 

Els alumnes de P.3, SI que fan filera. La fan al porxo, al costat de la rampa. Els 
familiars els heu de deixar a la rampa i ells es col·locaran a la filera. De mica en 
mica, els haureu de deixar a la ratlla vermella com la resta dels alumnes. 
A partir de les 9.05 h. no es permetrà l’entrada de cap nen/a sense una 
justificació escrita i signada pel pare o la mare, on consti el motiu del retard. Els 
alumnes que arribin tard sense cap justificació signada, s’esperaran a 
direcció per poder entrar a la següent sessió. 

A les 09.05 es tancarà la porta d’entrada. 
   A les 15.05 es tancarà la porta d’entrada. 
 
SORTIDES: 
La recollida dels alumnes es fa AL PORXO. 
 

* Els pares, mares o altres familiars que veniu a recollir el vostre fill/a, NO heu 
d’estar al PORXO, ni damunt les escales del porxo. 
* Cada curs té un lloc assignat a l’hora de les sortides. 
* Els alumnes de Pàrvuls (P.3, P.4 i P.5) surten 4 ó 5 minuts abans per no 
coincidir amb tots els alumnes de primària. 
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El compliment de l’horari és responsabilitat de les famílies. Considerem que la 
puntualitat i el respecte als horaris que el centre té establerts és un deure 
important que cal complir. 
Pel que fa a les sortides, és responsabilitat de l’escola organitzar-les i de les 
famílies ésser puntuals en recollir els seus fills i filles a les 12:30 h. o a les 
16:30 h., segons sigui el cas. 
 
Els alumnes des de Pàrvuls 3 anys fins a 2n. seran donats en mà a algun 
familiar o persona que els vingui a buscar.  
Tots els alumnes que marxen sols (a partir de 3r. de Primària) han de portar un 
paper signat,  confirmant aquest fet al/la seu/seva mestre/a. 

 

Per deixar l’Escola durant l’horari lectiu, interlectiu, o extraescolar, caldrà 

l’autorització expressa de la família, bé de forma escrita o presencial, depenent 

de l’edat de l’alumnat. 

 

 

Secció 2. Visites dels pares, mares i/o tutors legals. 

 

Usualment és el propi tutor o tutora del/de la vostre/a fill/a qui sol·licitarà 
l’entrevista. 
 
En el cas que sigui la família qui ho faci, les entrevistes hauran de ser 

sol·licitades o bé per telèfon a la secretaria de l'Escola de 9 a 12:30 del matí o 

bé a través del vostre propi fill/a, amb la suficient antelació. Les entrevistes 

d’Educació Infantil es podran concertar directament amb les corresponents 

mestres. 
 
Es demana que a les entrevistes amb el tutor/a hi vinguin la mare i el pare, no 

tan sols pel diàleg amb el/la mestre/a, sinó pel que representa de cara a 

l'alumne/fill vostre en aquesta relació. 

 

 

Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars. 
 
 
Sens perjudici del temps dedicat al suport escolar personalitzat (SEP) i fora de 

l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, l’escola pot programar activitats 

extraescolars. La realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter 

voluntari, no pot comportar, als alumnes que no hi participin, discriminació o 

modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. 

 

El Consell Escolar delega en l’AMPA l’organització del període postlectiu. La 

Junta de l’AMPA, juntament amb la Direcció de l’Escola, proposa anualment a 

les famílies un seguit d’activitats possibles i el seu cost. 
 
L’AMPA és l’encarregada de gestionar aquestes activitats i vetllar pel seu bon 
funcionament. 
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Secció 4. Vigilància de l’esbarjo. 

 

El Consell Escolar estableix els torns de pati per als/les mestres, atenent a: 
 

 Els torns de pati seran alternatius 

 Un/a mestre/a per cicle cada dia 

 Els especialistes participen al torn d’Educació Infantil i Primària, segons 
el curs. 

 A Primària no menys de 3 mestres al dia. 

 A Infantil 3 mestres diàries. 
 L’espai Bibliopati  és vigilat per mestres rotatius. 

 
Els/les mestres del pati, procuraran abastar amb la seva presència tota la 
superfície del pati. 
 
 
 

Secció 5. De les absències. 

 

Assistència dels professors 
 
L’Escola disposa d’un sistema de control d’assistència i de puntualitat dels 
professors i altre personal del centre dependent del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Aquest sistema formar part de les NOFC. Inclou tant les activitats d’horari 
setmanal fix com les reunions d’horari no fix. 
 
Els professors estan obligats a complir l’horari i el calendari d’activitats establert 

en la programació general anual del centre. També estan obligats a assistir als 

claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que correspongui i a les 

altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del 

centre que siguin degudament convocades per la direcció. 

 

Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. 

 

Llicències i permisos 
 
En el document “Llicències i permisos del personal docent” s’especifiquen els 

continguts rellevants, en matèria de llicències i permisos, de les normes que els 

regulen, així com els aspectes de procediment que són associats a la seva 

petició i concessió. 
 
 
Substitucions 
 
Mentre no es cobreixi la substitució per part del Departament, és l’Escola la que 

ha de preveure l’atenció a l’alumnat amb els personal que hi hagi a l’Escola. Tot 

el professorat ha de tenir a disposició de Direcció la programació de classe i un 
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seguit d’activitats per a fer amb l’alumnat. 

 

Els altres permisos i llicències de curta durada, i les baixes mentre no s’hagi 

incorporat el personal substitut, han de ser atesos amb mestres de la pròpia 

plantilla, circumstància que s’ha de preveure en l’organització horària dels 

centres. 

 

En tot cas la direcció del centre ha d’assegurar l’adequada atenció als alumnes 

durant les absències de mestres derivades dels permisos i les llicències 

previstos a l’ordenament. 

 

Encàrrec de serveis 
 
En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis 
a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents:  

 Que hi hagi l’acord del docent afectat. 


 Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant el 
període que duri aquest encàrrec de serveis. 

 
Els encàrrecs de serveis s’han de comunicar al claustre i quedar registrats en el 

centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. En cap cas no poden superar 

els cinc dies lectius a l’any per docent, llevat que es refereixin a activitats de 

formació incloses en el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu 

dels alumnes. 

 

Registre d'absències 
 
L’Escola disposa d’un registre d’absències, que s’ha de mantenir al dia i en el 
qual s’ha d’explicitar el motiu de l’absència segons la classificació següent:  

 Malaltia 
 Llicència 
 Permís 
 Encàrrec de serveis 
 Accident laboral o en servei 
 Accident no laboral 
 Força major 
 Exercici del dret de vaga 

 
  Sense justificar 

 
La direcció del centre ha d’arxivar i tenir a disposició de les persones afectades, 

de la Inspecció d’Educació i del consell escolar la documentació interna 

emprada per fer el control d’absències, els justificants presentats i les relacions 

mensuals acumulatives corresponents al curs (on han de constar les faltes dels 

mesos anteriors del mateix curs acadèmic). 
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Totes les absències, justificades o no, s’han de donar a conèixer a les 
persones afectades, les quals han de poder presentar-hi al·legacions. 
 
 
Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció 
proporcional d'havers 
 
Quan es produeixi una absència o una impuntualitat de personal docent, la 

direcció del centre ho anotarà a l’aplicació informàtica disponible amb aquests 

efectes i, si no hi havia permís concedit, ho notificarà immediatament a la 

persona interessada mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la 

mateixa aplicació, amb acusament de recepció, i li donarà 5 dies hàbils per tal 

que justifiqui la falta d’assistència o de puntualitat o presenti a la direcció 

qualsevol altra al·legació que consideri convenient. 

Transcorregut el termini de 5 dies, la direcció del centre modificarà a 

“justificada” la qualificació de l’absència o en confirmarà el caràcter 

d’“injustificada”, segons correspongui, a l’aplicació informàtica. En aquest 

segon cas, obtindrà de la mateixa aplicació la resolució, que com a director/a 

haurà de signar i notificar a la persona afectada, sobre la deducció d’havers 

que se li aplicarà, amb caràcter no sancionador (article 30.1 de la Llei 7/2007, 

de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic). 

Dins dels 10 primers dies del mes en curs, la direcció ha de trametre als serveis 

territorials la relació del personal docent dependent del Departament 

d’Ensenyament sobre el qual ha emès resolució de deducció proporcional 

d’havers per absències o impuntualitats injustificades del mes anterior amb els 

efectes d’aplicar la corresponent deducció a la nòmina. 

Aquesta tramesa es fa mitjançant l’aplicació informàtica abans esmentada. En 

tot cas, la direcció del centre ha de conservar, degudament arxivats, els 

comunicats i resolucions lliurats a les persones afectades amb els acusaments 

de recepció, així com les al·legacions i altra documentació que aquelles hagin 

pogut presentar. 

 

Aplicació de la via disciplinària en supòsits d'absència i d'impuntualitat no 
justificades dels professors 
 
Sens perjudici del que s’indica a l’apartat anterior, per aplicar la via disciplinària 

en els supòsits d’absència o d'impuntualitat no justificades s’han de distingir els 

dos casos següents: 
 

 Quan el total d’absències i impuntualitats no justificades acumulades en 

el mes natural no arribi a 10 hores, si la direcció del centre considera 

que correspondria, a més de la deducció d’havers, una sanció per 

presumpta falta lleu, s’ha d’actuar seguint el procediment sumari, que el 

Departament ha adaptat al context dels centres educatius públics per 

l’Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre (DOGC núm. 5756, de 

16.11.2010), en aplicació de l’article 50.4 del Decret 102/2010. En tot 

cas, s’ha de tenir en compte que en aquests supòsits ja s’haurà aplicat 
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des dels serveis territorials la deducció pertinent a la nòmina, amb 

caràcter no sancionador, a partir de la comunicació de la direcció a què 

fa referència l’apartat anterior. 


 Quan el total d’absències i impuntualitats no justificades en el mes 

natural sigui igual o superior a 10 hores, la correcció disciplinària per 

aquesta presumpta falta —tipificada com a greu a l’ordenament— 

correspon a la Secretaria General del Departament. 

Amb aquests efectes, la direcció ha de fer la pertinent proposta 

d’incoació d’expedient disciplinari (amb indicació dels dies i hores no 

treballats, el còmput total mensual d’hores no treballades, còpia de la 

notificació a la persona interessada i, si escau, les al·legacions que hagi 

presentat) i enviar-la, mitjançant el model “Comunicació d'absències i 

impuntualitats no justificades a la Inspecció de Serveis de la Secretaria 


General, amb proposta d’incoació d’expedient disciplinari per presumpta 

falta greu a cadascuna de les persones afectades (personal amb 

vinculació administrativa)”, a la Inspecció de Serveis del Departament 

d’Ensenyament per fax (932.415.333) o per correu electrònic 

(is.ensenyament@gencat.cat), amb confirmació immediata per correu 

ordinari (Via Augusta 202-226, 08021-Barcelona). En els supòsits 

d’absències i impuntualitats no justificades que totalitzin 10 o més hores 

al mes, el Departament no aplicarà automàticament la deducció 

proporcional d’havers per temps no treballat que li haurà estat 

comunicada per la direcció del centre mitjançant l’aplicació informàtica, a 

l’espera de la resolució sancionadora de la falta disciplinària 

presumptament comesa. 

 

Exercici del dret de vaga 
 
En cas de vaga i un cop finalitzada, el director o directora ha de fer servir 

l’aplicació telemàtica d’introducció i gestió de la informació de la vaga. Amb 

aquesta aplicació ha de confeccionar la relació d’incidències derivades de 

l’exercici del dret de vaga per part del personal, donar-la a conèixer 

individualment, amb acusament de recepció, a les persones interessades 

(model ”Comunicació de falta d'assistència per haver exercit el dret de vaga”) i 

donar-los un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions. 
 
Transcorregut aquest termini, ha de trametre telemàticament la relació del 

personal que ha exercit el dret de vaga per tal que es pugui fer la corresponent 

deducció automàtica de retribucions en la nòmina, i arxivar al centre els 

comunicats lliurats i les al·legacions rebudes. 

 

Les absències per exercici del dret de vaga comporten la deducció dels havers 
que correspongui, però en cap cas generen responsabilitats disciplinàries. 

 

 



  95 

Secció 6. Horaris del centre. 
 
 
Correspon al consell escolar de cada escola decidir el marc horari per a 

l’educació infantil i el marc horari per a l’educació primària, i tenint en compte 

les característiques de l’escola i dels alumnes. 

L’organització horària de l’escola ha de garantir la millor atenció als alumnes i 

preveure prou temps per a les diferents reunions de coordinació de l’equip de 

mestres. 

 

Correspon a la direcció la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en 

compte les prioritats del projecte educatiu del centre i la normativa vigent. El 

consell escolar ha de vetllar per l’organització del període de temps de l’horari 

escolar, que s’inicia en obrir les portes d’entrada al recinte escolar i finalitza 

quan es tanquen a efectes de les activitats incloses en la programació general 

anual del centre. 

 

A tal efecte, l’horari lectiu establert pel Consell Escolar és el següent:  
 Matins de 09:00 a 12:30 
 Tardes de 15:00 a 16:30 

 
 
Juntament amb l’AMPA de l’Escola s’estableix un règim d’acollida per aquell 
alumnat la família dels quals ho necessiti, amb el següent horari:  

 Matí de 07:45 a 09:00 
 Migdia de 12:30 a 13:00 

 
Igualment s’estableix que el període comprès entre les 12:30 i les 15:00 sigui 
dedicat al servei de menjador, gestionat per l’AMPA. 

 

Horari de l’alumnat 
 
L’horari de classes de l’alumnat és el corresponent a l’horari propi del procés 

d’ensenyament i aprenentatge del currículum establert, inclòs, si escau, el 

temps dedicat al suport escolar personalitzat. Aquest horari inclou el temps 

d’esbarjo, que es considera una activitat educativa integrada en l’horari lectiu 

de l’alumne/a i, per tant, s’hi han de respectar també els principis del projecte 

educatiu. El temps d’esbarjo ha de ser tutelat per mestres segons la distribució 

horària aprovada pel consell escolar. 
 
L’assistència de l’alumne/a al centre és obligatòria. L’escola disposa de 

mecanismes efectius per tal de controlar l’assistència a classe i garantir la 

comunicació de les absències no justificades als pares, mares o tutors legals 

dels alumnes. En el cas d’absències repetides, l’Escola té elaborat un Pla de 

Prevenció de l’Absentisme Escolar. 

 

 

 



  96 

Horari dels professors 
 
Els mestres tenen l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per 

als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 

hores i 30 minuts. La distribució setmanal d’aquestes hores és la següent: 
 

 Docència: 25 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, 

activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, 

atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució 

d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb 

les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions. 


 Activitats d’horari fix: 5 hores d’activitats complementàries al centre, 

dintre de les quals s’inclouen, entre altres, hores de coordinació, 

reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares 

dels alumnes, activitats de col·laboració amb altres professionals i treball 

en equip. 


 Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a 

preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions 

pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer 

necessàriament al centre. 

 

L’horari de les activitats programades i aprovades pel consell escolar a què fa 

referència l’apartat “Horari del centre” ha de respectar la jornada laboral 

setmanal de 37 hores i 30 minuts i té per als mestres la mateixa obligatorietat 

que l’horari habitual de feina. Dintre de l’esmentat horari total la direcció podrà 

encarregar a un mestre/a activitats fora del seu horari personal. En el cas que 

se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària 

es podrà compensar en el marc de les 5 hores setmanals que s’han de dedicar 

a activitats laborals d’horari fix que no són docència. 

 

 

Secció 7. Activitats fora del recinte escolar. 

 

Programació 
 
La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar o 

que pel seu caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha 

d’incloure en la programació general anual del centre o s’ha de preveure amb 

prou antelació i ser aprovada pel consell escolar. En el marc d’aquesta 

programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar el director o directora 

del centre. 

 

Acompanyants en les sortides 
 
La relació màxima d’alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides ha de 
ser la següent:  

 segon cicle d'educació infantil, 10/1; 
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 cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, 15/1; 
 cicle superior d'educació primària, 20/1. 

 
 
En cas que les activitats es prolonguin més d’un dia, les relacions màximes 
alumnes/mestres o acompanyants són de:  

 segon cicle d'educació infantil, 8/1; 
 cicle inicial i cicle mitjà d'educació primària, 12/1; 
 cicle superior d'educació primària, 18/1. 

 
 
Excepcionalment, el consell escolar del centre, amb motivació adequada i 

valorades les implicacions de seguretat i protecció a la infància, podrà, per a 

una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes relacions màximes. Sense 

l’acord explícit i motivat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació 

establerta amb caràcter general.  

 

En tot cas, no es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb 

menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament 

mestre/a, llevat d’aquelles sortides en què el consell escolar determini altres 

condicions que exigeixin una ràtio superior en el nombre d’acompanyants. 

 

Per a alumnes amb necessitats educatives especials, correspon al centre 

adaptar les relacions esmentades en el paràgraf anterior a les característiques 

específiques dels alumnes. 

 

En el cas de la Natació escolar, el Consell Escolar té autoritzat fer el viatge a 
les instal·lacions del Club amb 2 persones: el/la tutor/a i un/a mestre/a 
acompanyant. 

 

Autorització als alumnes 
 
Als alumnes que participin en activitats fora del centre els caldrà l’autorització 

escrita dels seus pares, mares o tutors legals. Aquesta autorització és anual 

donat que es comunica prèviament les sortides a les famílies, d’acord amb el 

que té establert el consell escolar. Per a les sortides que impliquin pernoctar 

fora del domicili familiar caldrà una autorització específica, així com per a 

l’activitat de piscina. 
 
 
 

Secció 8. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de 
l’alumnat a la sortida del centre. 

 
 
El centre públic ha d’exposar en un lloc visible l’horari màxim de recollida dels 

alumnes. El centre ha de determinar la persona o persones que es farà càrrec 

de l’alumnat un cop se superi el temps fixat per a la recollida, ja que en cap cas 

l’alumne/a no es pot deixar sol/a. 
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Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de 

l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o 

els tutors legals de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de 

comunicació amb la família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de 

temps prudencial, la persona de l’escola que fins aquell moment hagi estat a 

càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana 

o policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

 

La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que 

comporta una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels 

menors que li correspon, s’ha de tractar de manera similar als supòsits 

d’absentisme. En darrer terme, la direcció del centre ha de comunicar per escrit 

la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació n’ha de 

quedar còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 

 

A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució 

efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als 

serveis socials del municipi, la direcció del centre n’ha d’informar la direcció 

dels serveis territorials. 

 

 

Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat  
 
L’absentisme pròpiament dit és l’absència reiterada i no justificada al centre 

educatiu de l’alumne/a en edat d’escolarització obligatòria, tot i que hi ha altres 

realitats, que sovint s’inclouen dins aquest terme, com l’abandó, la no-

escolarització o la desescolarització. 

 

L’Escola dissenya i implementa estratègies i actuacions per a la prevenció, la 

diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme escolar (Pla de prevenció de 

l’Absentisme escolar). Aquestes actuacions es duen a terme coordinadament 

amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i els serveis socials 

del municipi i inclouen mecanismes per a la detecció de l’absentisme, anàlisi de 

factors de risc, protocols d’intervenció, processos de reflexió sobre els resultats 

aconseguits en la millora de l’assistència a classe de l’alumnat absentista i 

mesures pedagògiques per garantir l’èxit del retorn de l’alumnat absentista al 

centre. 

 
Quan en l’alumnat de l’educació obligatòria es produeixi un cas d’absentisme 

escolar, l’Escola es posa en contacte amb els pares, mares o tutors legals per 

tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de 

vetllar per la correcta escolarització dels seus fills i filles. 

 

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, 

la direcció del centre ha de comunicar per escrit la situació als serveis socials 
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del municipi. D’aquesta comunicació n’haurà de quedar còpia arxivada en el 

centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 

 

A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució 

efectiva a l’absentisme després de la comunicació als serveis socials del 

municipi, la direcció del centre n’ha d’informar la direcció dels serveis, per tal 

que, si és el cas, es posi en coneixement de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència (DGAIA). 

 

Els casos de no-assistència injustificada en els nivells no obligatoris es 
consideraran falta en els termes establerts a l’article 37 de la Llei d’educació. 

 

 

Secció 10. Admissió d'alumnat malalt i dels accidents. 
 
 
Pel bé de l’alumnat cal notificar a l’Escola les dades d’interès sobre la seva 

salut: asma, diabetis, epilèpsia, al·lèrgies alimentàries, altres al·lèrgies, altres 

malalties cròniques, estat vacunal, etc. 

 
Cal facilitar a l’Escola els telèfons de contacte per tal d’avisar en cas de 
necessitat. 
 
L’Escola avisarà la família si un/a nen/a no es troba bé (febre, vòmits, diarrea, 
erupcions, etc.) perquè el vinguin a buscar. 
 
Si un/a nen/a assisteix a l’Escola amb símptomes de malaltia, exposa els altres 

al perill de contagi. Si el/la nen/a que ha estat malalt/a torna a l’Escola sense 

estar recuperat del tot, és més fàcil que pugui contagiar-se d’altres malalties ja 

que les seves defenses estan baixes. 

 
Per tal d’evitar-ho, cal que les famílies tinguin prevista una solució per als dies 
que el seu/va fill/a estigui malalt/a. 

 

Si es creu oportú es demanarà un certificat mèdic. 

 

Un/a nen/a NO pot anar a l’escola si ... està malalt, i té alguns d’aquests 
símptomes: 

 

Generals  
 Febre (temperatura axil·lar superior a 37’5ºC) 
 Malestar general 

 
 Si el seu estat impedeix que participi normalment en les activitats de la 

classe. 

 

Respiratoris.  
 Dificultat respiratòria. 
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 Tos persistent i continuada. 
 Dispnea. 

 

Digestius.  
 Diarrea. 
 Vòmits. 

 

Altres.  
 Polls sense haver iniciat el tractament. 


 Lesions a la pell. Excepte si porten l’informe del/la pediatre/a amb el 

diagnòstic que indiqui que no és contagiós. 

 

L’Escola evitarà en la mesura que sigui possible donar medicació a l’alumnat. 
 
L’Escola no administrarà cap tipus de medicament sense la còpia de la recepta 
mèdica i l’autorització de la família. 
 
Davant d’una malaltia crònica o de llarga durada (asma, diabetis, celiaquia, 

al·lèrgies, etc.) les famílies informaran a l’escola per tal de poder actuar en cas 

que fos necessari. Cal informe mèdic de com actuar. 

 

Davant la persistència prolongada de medicacions o símptomes (tos , vòmit, 

diarrea, dolors, ...) l’Escola es reserva el dret d’exigir un informe on consti 

l’orientació diagnòstica, la medicació i la garantia de no contagi. 

 

El tractament que prescriu el/la pediatre/a o el/la metge/ssa s’ha de realitzar 
seguint les seves orientacions i fer-ho fins al final. 

 

 

Secció 11. Seguretat, higiene i salut. 
 
 
En el document “Qüestions relatives a seguretat i salut”, s’indiquen els detalls 

pertinents dels diversos aspectes de la normativa vigent sobre seguretat i salut 

que s’han de tenir en compte en els centres educatius en tant que centres de 

treball i llocs que reuneixen, a més, un determinat nombre d’alumnes. 

 

Aquests aspectes es refereixen a: 
 

 Plans d’emergència i simulacre anual, i actuacions preceptives del 
centre públic en aquesta matèria. 

 Accidents laborals i la seva notificació en els centres públics. 

 Farmaciola del centre: en un lloc conegut i visible, preferiblement fresc i 

sec, a l’abast del personal, tancada però no amb clau, no accessible a 

l’alumnat i pròxima a un punt d’aigua. També, a prop de cada farmaciola 

i en un lloc visible, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de primers 

auxilis i de contingut de la farmaciola. El contingut de la farmaciola s’ha 
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de revisar periòdicament per tal de reposar el material i controlar-ne les 

dates de caducitat. 


 Administració de medicació a l’alumnat: Per poder administrar medicació 

a l’alumnat cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o 

informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta 

d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, 

el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i 

s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la 

medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva 

administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada. És 

convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o 

informes mèdics i els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar 

el medicament i, en absència d’aquesta persona, a qui correspon de fer-

ho. El personal del centre podrà administrar un medicament només en 

els casos en què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, 

sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament l’ha 

d’administrar personal amb una formació determinada, caldrà que el 

centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més 

proper. 


 Prevenció del tabaquisme, de l’alcoholisme i del consum d'altres 
substàncies que poden generar dependència: D’acord amb tota la 
normativa esmentada, 


és prohibida la venda i el subministrament de productes derivats del 

tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres educatius i 

altres centres de treball del Departament d’Ensenyament.  

La prohibició de fumar és absoluta i afecta totes les persones que 

estiguin a l’interior i als accessos de qualsevol dels recintes esmentats. 

La normativa no permet que els centres educatius públics, els serveis 

educatius i altres centres de treball dependents del Departament 

d’Ensenyament tinguin àrees habilitades per a fumadors. 


Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques 

en els centres educatius. Es recorda que són alcohòliques totes les 

begudes amb més de 0,5 graus d’alcohol. La cervesa es considera 

beguda alcohòlica. En el marc de les seves funcions, la direcció del 

centre ha de vetllar pel compliment de les mesures previstes en la 

normativa i per la creació i el manteniment d’una cultura organitzativa 

que promogui un ambient saludable lliure de fum. Així mateix, correspon 

al consell escolar l’avaluació del compliment d’aquestes mesures en el 

marc de les seves funcions d’avaluació del desenvolupament de 

l’activitat del centre. L’incompliment de la normativa ha de ser 

degudament advertit i, si escau, sancionat, d’acord amb l’ordenament. 
 Control de plagues. 


 Requisits que han de complir els materials educatius emprats en el 

centre (educació infantil i primària): Tots els materials emprats als 
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centres educatius 
hauran de reunir els criteris de qualitat i seguretat establerts per la 

normativa vigent. En particular, els recursos lúdics, les joguines i el 

material d’ús fungible hauran d’estar identificats amb el marcatge CE de 

conformitat. S’han de mantenir arranjats en un espai per a 

l’emmagatzematge i en bon estat de netedat i seguretat per evitar riscos 

d’infecció, malaltia i contaminació i garantir les condicions higiènico-

sanitàries. Tant l’equipament com el mobiliari han d’estar adaptats a les 

edats i característiques dels seus usuaris, i s’han d’evitar cantoneres i 

materials de risc o estellables. 
 

 Manipulació d’aliments: L’elaboració d’aliments en un centre per part de 

l’alumnat, les famílies o els professors, com a activitat de la programació 

anual aprovada pel consell escolar, s’ha de fer tenint en compte les 

normes generals d’higiene, evitant qualsevol possible contaminació 

aliena als aliments i, especialment respectant les “Quatre normes per 

preparar aliments segurs”. En tot cas, cal evitar les elaboracions fetes 

amb ou cru, cremes, trufa i/o nata. En el cas d’alumnat que pateixi 

al·lèrgies i/o intoleràncies, cal tenir present que només es poden fer 

servir aliments i/o materials que no continguin els al·lergògens a evitar. 

 

L’Escola a tal fi té nomenat/da un/a Coordinador/a de Riscos Laborals. 
 
L’Escola té elaborat el Pla d’Emergència. Anualment i durant el primer trimestre 

es realitza un simulacre d’evacuació i un altre de confinament. Els seus 

resultats es trameten als SSTT: 

 

 

Secció 12. Protocol d’actuació en l’acollida d’alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

 

Actuacions a fer amb els pares: 
 

 Demanar informe mèdic actualitzat (del mateix any) on s’expliqui la 
resposta de l’alumne/a a la vida escolar diària, a les sortides i a la 
natació. 


 Document signat per la família autoritzant les possibles cures, atencions 

o tractament que se li hagi de realitzar. 


 En el supòsit que l’alumne/a necessiti cures especialitzades durant 

l’horari escolar, sol·licitar als pares ens facilitin el personal qualificat 

necessari per realitzar l’entrenament del personal docent i no docent que 

hagi d’atendre aquest/a alumne/a. 


 En el supòsit de sortides, colònies i natació, la família facilitarà informe 

mèdic que acrediti que l’alumne/a està en condicions d’assistir-hi; les 

atencions personals que pugui necessitar i signar una autorització 

expressa, concreta i específica, on constin tots aquests detalls. 
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Actuacions del personal docent i no docent depenent del Departament 
d’Ensenyament: 
 

 Exigir a l’Equip Directiu l’acompliment de les actuacions a fer amb els 
pares, exposades em l’apartat anterior. 

 La responsabilitat d’aquests alumnes (com de la resta) és del tutor. 


 L’educadora és un instrument al servei del tutor per facilitar-li la feina i 
tenir cura dels aspectes físics i motrius d’aquests alumnes. 

 

 

Secció 13. Altres. 

 

Comunicat de contagis i malalties 
 
Es demana amb insistència s'informi a l'Escola de l'aparició de polls, fongs de 

piscines i altres paràsits contagiosos que observeu en els vostres fills, per 

poder avisar la resta de pares. 

 

Telèfon 
 

Demanem que a les hores de classe no es   truqui   als/a les mestres tutors/es. 
 
L’alumnat no podrà telefonar des de l'Escola a no ser que ho cregui necessari 

el seu tutor/a. Preguem insistentment que no es truqui a l'Escola en cas de no 

ser absolutament necessari. Demanem que les consultes les feu quan vingueu 

a buscar els/les vostres fills/es. 

 

Medicaments 
 
Els/les mestres i monitors/es de l’Escola no han de subministrar medicaments a 

l’alumnat. En cas d’extrema necessitat caldrà presentar la recepta mèdica amb 

la dosi que s’ha de donar i l’autorització familiar signada. 

 

Esmorzars 
 
Tal com estableixen les recomanacions nutricionals recordem a les famílies que 

per a obtenir un bon rendiment escolar és important que l’alumnat vingui a 

l'Escola ben esmorzat. Demanem col·laboració amb l’Escola no deixant que 

l’alumnat porti cap tipus de llaminadura i llepolia a l'Escola. 

 

Aniversaris 
 
Per al més petits, cal avisar les mestres amb temps. No és convenient repartir 
llaminadures. 

 

Canvis d'adreça 
 
En cas d'haver canviat de domicili, de número del telèfon o d’adreça de correu 

electrònic, preguem ho comuniqueu a l'Escola en el menor temps possible, per 

tal d'actualitzar l'agenda. 
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Comunicacions internet 
 
Es trametrà tota la informació per correu electrònic. També la podreu trobar 
penjada a la cartellera de l’escola. Estigueu atents. Qui no té internet a casa, o 
ho pot consultar en un centre cívic, o el tutor escriu la nota a l’agenda escolar. 
 
L’Escola disposa de pàgina web, que es va actualitzant durant tot el curs 

escolar, i que ofereix informació variada del curs anterior i de l'actual:  

http: agora.xtec.cat/ceip-celiaartiga/ 

 
El correu electrònic de l’Escola l’heu de trametre a: e3006216@xtec.cat 

 

Protecció de dades 
 
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei 

Orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre) us informem que 

les dades que faciliteu seran incloses en la nostra base de dades i només 

s’utilitzaran en l’àmbit de l’Escola. 

 

Supòsits de problemes entre els progenitors en relació amb els fills 
 
En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals 
d’alumnes menors d’edat dels centres educatius, cal tenir en compte els criteris 
següents: 

 

  Com a regla general 
 

o No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions 

privades entre els pares i mares de l’alumnat, referents als seus 
drets i deures envers aquests. 

 
o Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits 

relatius a les relacions esmentades.   

 Com a qüestions específiques 
o Cap persona, sigui o no funcionària, no està obligada a 

proporcionar  
 

informes de l’alumnat, a petició d’un advocat. Cal exigir l’oportú 
requeriment judicial. 

 
o Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, 

tenen dret a rebre informació sobre el desenvolupament educatiu 
dels   
fills i/o filles. 

 
o Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de 

sotmetre al règim de relacions amb el fill/a que hagi estat 

establert mitjançant sentència judicial.  
 

o Les decisions de canvi de centre d’un alumne o alumna 

corresponen als qui en tinguin atribuïda la pàtria potestat. 

Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o per un de sol amb 

el consentiment exprés o tàcit de l’altre, i són vàlids els actes que 

http://www.xtec.cat/ceip-celiaartiga/
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realitzi un d’ells segons l’ús social i  
 

les circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors, s’ha 
d’estar a allò que determini el jutge. 

 
o Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als 

pares que tinguin atribuïda la guarda i custòdia o a les persones 
que en   
tinguin l’encàrrec. 

 
o Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans 

expressats, cal demanar el corresponent requeriment judicial. 

 

Supòsits d’actuacions de la policia o de la DGAIA 
 
En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin en les dependències 
d’un centre educatiu, cal tenir presents els criteris d’actuació següents: 

 

  Si demanen endur-se algun alumne/a, cal:  
o  Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet  

professional. 
 

o Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n’ordena 
l’actuació.  

 
o Avisar els pares o tutors legals, si l’alumne/a és menor, per tal 

que acompanyin el fill/a. Si no és possible comptar amb els pares 

o tutors legals, els menors han de ser acompanyats pel tutor/a o 

per un altre professor/a.   

 Si demanen identificació o dades d’algun alumne/a, cal: 
o Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional.  

 
o Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n’ordena 

l’actuació.  
 
Sense el previ compliment de les actuacions precedents, no es pot lliurar cap 

alumne/a a la policia ni proporcionar dades sol·licitades per aquesta, llevat que 

els agents de policia es trobin davant una situació d’urgència perquè l’alumne/a 

intenta fugir o cometre algun il·lícit penal dins el centre. 

 

Menors en situació de desemparament. 
 
En el supòsit que es presentin al centre funcionaris de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per recollir un/a menor que ha 

estat declarat en situació de desemparament per resolució administrativa de la 

DGAIA, els funcionaris han d’acreditar-se i lliurar al centre una còpia de 

l’autorització emesa pel cap del servei territorial d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència en què consti la referència de la resolució esmentada. El centre 

lliura el menor als funcionaris i conserva còpia de l’autorització presentada, així 

com les dades de l’acreditació dels funcionaris que han dut a terme la recollida. 
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Supòsits de presumpta comissió, per part d’alumnes, d'algun tipus de delicte o 
falta penal dins les dependències del centre 
 
En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun 

alumne/a ha comès algun acte presumiblement delictiu (p. ex. tràfic 

d’estupefaents) o constitutiu de falta penal (p. ex. agressió), cal: 
 

 Incoar des de la direcció el corresponent expedient a l’alumne/a per 

escatir les seves responsabilitats d’acord amb l’article 37 de la Llei 

d’educació, sens perjudici de les mesures cautelars que es puguin 

adoptar. 
 Denunciar el cas davant la policia. 

 
En el supòsit que els indicis de la presumpta comissió d’un delicte o d’una falta 

penal es desprenguin de la tramitació d’un expedient incoat per la direcció del 

centre, cal actuar d’acord amb la normativa aplicable (actualment el Decret 

102/2010, d’autonomia dels centres educatius) i, en aquest sentit: 
 

 Un cop determinats els fets a l’expedient, cal que l’instructor n’elabori un 
informe i que la direcció o la titularitat el trameti al ministeri fiscal. 

 El mateix informe s’ha de trametre als serveis territorials. 
 
En el cas d’aldarulls de control difícil o impossible, produïts per alumnes o 

terceres persones dins el centre, la direcció del centre públic ha d’avisar la 

policia a fi de restablir l’ordre públic. 

 

Supòsits en què es té constància o es tenen sospites que algun alumne/a ha 
estat objecte de maltractaments 
 
D’acord amb el “Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres 
maltractaments greus a menors”, cal actuar de la manera següent: 
 

 Quan hi hagi sospites d’un probable maltractament o abús sexual sobre 

un menor, cal que la direcció del centre ho comuniqui a la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA, av. del Paral·lel, 
52, 08001 


Barcelona, o a Infància respon: 900 300 777) i a la Fiscalia de Menors i 
doni compte d’aquesta actuació als serveis territorials.  




 Quan hi hagi certesa d’abús sexual o maltractament sobre un menor cal 

que la direcció del centre es posi en contacte amb l’hospital de 

referència de la zona, que ho comuniqui simultàniament a la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i a la Fiscalia de Menors 

o al jutjat de guàrdia, i que doni compte d’aquestes actuacions als 

serveis territorials. 
 
En ambdós casos el centre educatiu ha d’informar la família del menor de les 
actuacions que es facin. 
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L’ensenyament de la religió i educació en valors 

 

 Els pares o tutors legals, faran constar, per escrit, la decisió de si 

l’alumne ha de rebre l’ensenyament religiós d’acord amb les seves 

conviccions.  

 El Centre recopilarà aquesta decisió quan es realitzi la formalització de 

la matrícula de l’alumne i serà vàlida per als cursos successius, si els 

pares o tutors legals no ho rectifiquen abans de començar un nou curs 

escolar. 

 Amb independència del què els pares han manifestat en el moment de la 

preinscripció, a finals de P.5 s’ha de fer opció per la formació religiosa o 

educació en valors abans de començar l’etapa d’educació primària. 

 Amb aquesta finalitat, durant el mes de maig, la direcció del centre farà 

arribar a tots els pares i mares que tinguin fills o filles al darrer curs del 

cicle de parvularu P.5 una còpia de la Declaració sobre l’opció per la 

formació religiosa o l’educació en valors. 

 Els pares o tutors dels alumnes manifestaran, en començar l’educació 

primària o en inscriure’s al centre, la seva opció amb relació a 

l’ensenyament de la religió. 

 L’opció per la formació religiosa feta pels pares, mares o tutors abans de 

començar l’educació primària és vàlida per tota l’etapa, sens perjudici de 

la possible rectificació a l’inici de curs. 

 L’eventual rectificació de l’opció triada pels pares a l’inici de l’etapa 

haurà de ser comunicada per escrit a la direcció del centre durant el 

darrer trimestre del curs anterior. 

 

Programes de salut escolar i normes sanitàries 

 

 Els alumnes hauran d’assistir a classe en condicions de salut i higiene 

que no comportin un risc anormal per la resta de persones de la 

Comunitat Escolar. Cas d’observar-se deficiències a criteri del mestre, 

s’informarà a la família que haurà de posar el remei que calgui.  Els 

alumnes amb malalties contagioses no podran assistir a l’escola. Per 

admetre’l caldrà que porti un justificant conforme l’alumne està recuperat 

i en condicions d’assistir a classe. 

 El personal docent del Centre procurarà atendre als alumnes en cas de 

lesió i a tota la classe. 

 Quan es detecti que un alumne/a té polls direcció ho comunicarà a tota 

l’escola per tal de què s’apliqui el tractament oportú. 
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 Quan es doni el cas d’alguna malaltia infecto-contagiosa, els nens es 

quedaran a casa fins que hagi remès. 

 Quan el nen tingui febre, s’intentarà localitzar la família per tal de 

prendre les mesures més oportunes. 

 MEDICACIONS 

 Per norma general, els mestres no administraran cap tipus de medicació. 

 En cas que l’alumne n’hagi de prendre, caldrà que els pares presentin la 

prescripció mèdica i el permís dels pares o tutors, al mestre tutor, i 

s’estudiarà com es pot resoldre. 

 Els alumnes amb intolerància a determinats aliments hauran de portar 

una certificació mèdica cas de fer ús del menjador. 

 REVISIONS BUCODENTALS. VACUNACIONS 

 La direcció de l’escola facilitarà els espais al personal sanitari per a 

realitzar les campanyes sanitàries (revisions, vacunacions...) marcades 

per l’administració. 

 Sempre que se n’hagi de realitzar alguna, els pares dels alumnes seran 

avisats prèviament amb suficient antelació, per tal que donin la seva 

autorització. En cas de disconformitat, ho hauran de manifestar per 

escrit. 

 LA FARMACIOLA 

 El Centre disposarà d’una farmaciola per atendre les necessitats 

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

personal docent de l’escola podrà fer ús de la farmaciola. 

 La coordinadora de Riscos Laborals procurarà que la farmaciola 

contingui els elements necessaris per atendre els alumnes afectats, tal 

com marca la normativa sanitària vigent. 

 En horari escolar, serà el mestre/ la conserge qui atendrà a l’alumne. En 

cas de què no sigui possible, el responsable, serà el mestre o monitor 

que dirigeix l’activitat de l’alumne en aquell moment. 

 Un cop feta la primera cura, si es creu necessari, es trucarà a la família 

per a que s’emporti a l’alumne i rebi l’atenció adequada. 

 Si el problema és molt greu, es trucarà al 112 per a què atenguin 

urgentment a l’alumne. 
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Capítol 2. De les queixes i reclamacions. 
 
 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de 
servei que qüestionin l’exercici professional del personal del 
centre. 

 
Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta 

serveis a l’Escola 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, sempre que sigui possible, les dades, 

documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a 

què es fa referència. 

 

El director o directora del centre ha de traslladar còpia de la queixa al 

professor/a o treballador/a afectat i, directament o per mitjà d’altres membres 

de l’equip directiu del centre, obtenir informació sobre els fets exposats. 

 

Obtinguda la informació i escoltat l’interessat o interessada, el/la director/a ha 

de prendre les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la 

persona o persones que han presentat la queixa la solució adoptada o, si 

escau, la desestimació motivada, fent constar en l’escrit l’òrgan al qual poden 

recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació 

generada ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre. 

 

 

Capítol 3. Serveis escolars. 

 

Secció 1. Servei de menjador. 
 
 
El Servei de menjador es desenvolupa a l’escola, en l’espai a ell assignat, i 
durant el període interlectiu. 

 

Personal  
 Una Coordinadora. 
 Personal Educatiu necessari contractat per l’Empresa de Càtering


 Empresa de Càtering

 

Horaris:  
. Infantil: de 12:30 a 15:00 hores.  
. Primària:    de 12:30 a 15:00 hores. 
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Són funcions de la Coordinadora:  
 Controlar la realització de les activitats proposades i la seva realització. 
 Controlar el bon funcionament del menjador (higiene, material, ...). 
 Dirigir la resta del personal en les seves funcions. 


 Responsabilitzar-se de totes aquelles coses que facin referència al lloc 

que ocupa. 
 Portar la coordinació entre la Coordinadora i la Secretària. 


 Donar comptes a la Direcció del Centre de qualsevol problema que 

sorgeixi dins del seu horari de coordinació. 
 Passar balanç del seu servei davant de l'AMPA. 

 

Són funcions del Personal Educatiu:  
 Tenir cura de l’alumnat. 
 Ensenyar-los a menjar. 


 Responsabilitzar-se del compliment de la normativa que fa referència a 

l’alumnat. 


 Realitzar correctament les tasques per les quals se’ls/les ha contractat 
quan realitzin accions educatives com a monitors/es. 

 Avisar abans de les 9 hores del matí, cas de no poder assistir al treball. 


 Assistir a les reunions que convoqui la comissió amb el personal docent 
de l'escola. 

 

Són funcions de l'Empresa subministradora:  
 Complir amb la normativa del contracte. 
 Fer els dinars adequats a l'edat de l’alumnat i amb garantia de qualitat. 

 

Normes  
 Tot l’alumnat d’Ed. Infantil ha de portar bata. A Ed. Primària és voluntari.


 L’alumnat, en filera, passarà a rentar-se i a buscar les safates i el 

menjar. Primer els petits i després els més grans. 
 No s'aixecarà ningú de la taula sense permís del/ la monitor/a de 

menjador. 
En cas d'alguna necessitat s’aixecarà la mà i es resoldrà el problema. 


 Durant el dinar es mantindrà un to de veu propi de persones que parlen i 

no criden. 
 

 S'utilitzaran els coberts fent-ne bon ús d'ells i utilitzant-los pel que 
serveixen, evitant així que es facin mal. 

 S'ha de mastegar amb la boca tancada. 


 Els bons costums a l'hora de menjar i el respecte són quelcom a exigir 
en qualsevol moment. 


 El dinar s'ha de menjar tot ja que la quantitat servida és l'adequada per 

l'edat. Si es presenta algun problema en aquest aspecte sempre s'ha de 



  111 

parlar amb els/les monitors/es. 
 S'ha de menjar de tot per assolir una alimentació equilibrada. 


 En acabar de menjar, cada alumne/a recollirà la seva safata, llençarà les 

deixalles a la brossa, la deixarà per rentar i sortirà al pati quan el/la 

monitor/a li ho indiqui. 
 Durant l'estona de Menjador no es pot entrar a les classes. 

 

Conductes irregulars  
 Les que incompleixen aquesta normativa. 
 A l’hora de menjador no es pot anar a les aules. 
 Faltes de respecte al personal de menjador i companys/es. 
 Escapar-se fora de l'escola dintre de l'horari de menjador
 Reincidir en conductes irregulars. 
 Per qualsevol motiu que aquest reglament així o tipifiqui. 

 

Sancions 
 

 Els correctius seran d'acord a l'incompliment de la norma. Exemple: si 
embruta quelcom conscientment, haurà de netejar-ho, ... 


 Si les conductes irregulars són continuades s'avisarà la família fins la 

tercera vegada i l'alumne/a no es podrà quedar al menjador durant tres 
dies. 


 Si la falta és greu, s'avisarà la família i l'alumne/a no es podrà quedar al 

menjador durant una setmana. 


 Si es reincideix en les faltes s’estudiarà la seva expulsió definitiva, 
posant-ho en coneixement del Consell Escolar. 

 

 

Secció 2. Altres serveis del centre: acollides i activitats 
extraescolars. 

 

Normes  
 Els horaris s'adequaran a l'establert al PAC 
 Els bons costums i el respecte són quelcom a exigir en qualsevol 

moment. 
 Tots l’alumnat ha de jugar respectant el altres. 


 La norma més elemental és l'obediència als monitors que realitzen 

aquest servei. 


 Durant aquesta hora es mantindrà un to de veu propi de persones que 
parlen sense cridar. 

 És respectarà els materials i el lloc físic on s'ubiqui l'activitat. 
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Conductes irregulars  
 Les que incompleixen aquesta normativa. 
 Faltes de respecte als monitors d'aquesta activitat. 

 Falta de respecte a altres alumnes i a altre personal necessari pel 
desenvolupament de l'activitat. 

 Escapar-se fora del recinte o lloc on es realitzi l'activitat. 
 Reincidir en les faltes. 
 Per qualsevol motiu que el sentit comú així o tipifiqui. 

 

Sancions 
 

 Els correctius seran d'acord a l'incompliment de la norma. Exemple: si 
embruta quelcom conscientment, haurà de netejar-ho, ... 


 Si les faltes són continuades s'avisarà la família fins la tercera vegada i 

l'alumne/a no es podrà quedar en aquest servei durant tres dies. 


 Si la falta és greu, s'avisarà la família i l'alumne no es podrà quedar en 
aquest servei durant cinc dies. 


 Si es reincideix en les faltes s’estudiarà la seva expulsió definitiva, 

posant-ho en coneixement del Consell Escolar. 

 

 

Capítol 4. Gestió de personal. 
 
 
L’Escola disposa d’un conjunt de docents i de professionals d’atenció educativa 
que formen l’equip de suport al desenvolupament del projecte educatiu del 
centre. 
 
La direcció de l’Escola pot proposar al Departament, en funció de les 

necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de 

direcció del centre, llocs docents per als quals sigui necessari el compliment de 

requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent. 

 

L’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic a 
proposta de la direcció del centre. 
 
La direcció de l’Escola està habilitada per a intervenir en l’avaluació de 

l’activitat docent i de gestió del personal del centre. El Departament ha 

d’establir els procediments i criteris d’aquesta intervenció i els efectes de 

l’avaluació i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal 

afectat. 

 

En matèria de gestió del seu personal, els òrgans de govern de l’Escola poden 

fixar objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los; organitzar el 

centre; determinar els recursos que necessita, definir, d’acord amb el projecte 

de direcció vigent, els procediments per aplicar el projecte educatiu i, en 

general, concretar aspectes específics de política de personal i d’avaluació del 
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centre. Les concrecions organitzatives han de buscar la major sistematització 

de les activitats del centre, la implicació de tot el personal en el treball en equip 

i afavorir-ne el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció. 

Les persones membres de l’equip directiu, com a responsables de la gestió del 

projecte de direcció, han de retre comptes dels resultats de la gestió del 

personal destinat al centre i han de preparar propostes per millorar aquesta 

gestió, amb mesures que adeqüin l’estructura de la plantilla i de l’organització 

pròpia del centre a l’assoliment dels objectius fixats al projecte educatiu. 

 

Correspon al director o directora del centre, en el marc dels sistemes de control 

de la jornada i l’horari del personal, resoldre sobre les faltes d’assistència i de 

puntualitat no justificades. Així mateix, la direcció ha de comunicar les jornades 

no treballades quan el personal del centre exerceixi el dret de vaga, als efectes 

d’aplicar les deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc 

no tenen caràcter de sanció. 

 

Correspon al director o directora del centre imposar sancions disciplinàries per 

les faltes lleus que es relacionen a l’article 117 del Text únic de la Llei de la 

funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal del centre en 

relació amb els seus deures i obligacions. Ha de fer-se pel procediment 

disciplinari sumari regulat en el Reglament de règim disciplinari de la funció 

pública de l’Administració de la Generalitat, que el Departament d’Educació 

adaptarà a les característiques específiques dels centres educatius, i amb 

audiència a la persona interessada. 

 

Correspon al director o directora proposar la incoació d’expedient disciplinari 

per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses 

en relació amb els seus deures i obligacions, així com proposar la incoació 

d’expedients contradictoris i no disciplinaris quan hi hagi indicis raonables 

d’incapacitat per a l’exercici de les funcions del lloc de treball. Sense perjudici 

que l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el règim 

disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures 

organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui 

imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes 

mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona 

afectada. En aquests casos, i amb l’audiència prèvia de la persona interessada, 

se li assignaran tasques complementàries, concordants amb la seva categoria 

professional i titulació, en la part de l’horari afectada per les mesures 

organitzatives provisionals. 

 

El director o directora pot nomenar, d’acord amb els criteris i procediment que 

estableixi el Departament d’Ensenyament el personal interí docent per cobrir 

substitucions temporals en el seu centre, seleccionant directament la 
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candidatura més adequada per al lloc de treball en el centre, tot respectant la 

relació de les persones aspirants, entre les que hagin accedit a la borsa de 

treball per mitjà de les convocatòries públiques previstes a l’article 122.1 de la 

Llei d’educació, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En el 

nomenament de les substitucions, la direcció haurà de respectar el procediment 

de gestió i els criteris d’ordenació de la borsa de treball que determini el 

Govern. 

 

Secció 1. Del professorat. 
 
 
La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, 

de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter 

propi del centre i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació 

entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip. 

 

El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions 

docents, en què gaudeix d’autonomia, dins els límits que determina la legislació 

i en el marc del projecte educatiu. 

 

Els/les mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets 
específics següents: 
 

 Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència 
l’article 104, en el marc del projecte educatiu del centre. 

 Accedir a la promoció professional. 
 Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 


 L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei 

d’Educació de Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del 

centre, d’acord amb el que estableixen les lleis. 
 
 
Els/les mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures 
específics següents: 
 

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


 Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de 

respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre l’alumnat els 

valors propis d’una societat democràtica. 


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

 
 
Els/les mestres de l’Escola, a part dels deures establerts a la Llei, tindran els 
següents deures vers l'Escola i la comunitat educativa: 
 

 Elaborar acuradament la llista del material escolar que necessitarà 
l’alumnat el pròxim curs escolar a final de juny. 


 Convocar per pròpia iniciativa a pares o tutors de l’alumnat per tractar 
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assumptes relatius a la seva educació. 


 Elaborar dins el claustre de mestres el llistat de llibres pel pròxim curs 

escolar, tenint present el projecte curricular de centre, sota la supervisió 

de l'equip directiu. Aquest llistat mai podrà substituir cap llibre de text 

(que es publiqui) abans dels quatre anys d'utilització dins del centre. 


 El professorat com a delegat de la societat i part integrant de l'educació, 

s'adaptarà a tots i cadascun dels seus alumnes, actuant com a 

moderador, motivador i orientador en el complex procés educatiu. 


 El professorat mantindrà una actitud de màxim respecte vers l'alumnat, 

personal no docent i companys; igualment ha de donar una imatge 

exemplar pel que fa referència a l'higiene i salut pública; exigirà de 

l’alumnat aquesta mateixa actitud envers ell i el personal no docent. 


 El professorat informarà l’alumnat, a principi de curs, dels seus deures, 

drets, normes d'obligat compliment i règim de disciplina de la present 
NOFC, i durant el curs el farà complir. 

 El professorat complirà puntualment l'horari escolar. 


 El professorat respectarà al màxim la puntualitat d'entrada i sortida de 

les aules i de les reunions convocades per qui pertoqui. En cap cas les 

proves no alteraran la marxa normal de les classes i s'hauran d'adequar 

al temps disponible. 


 El professorat controlarà l'assistència a classe de l’alumnat, seguint el 
procediment que s'acordi. 


 El professorat no podrà deixar les aules ni el recinte escolar durant les 

classes, sempre que no hi hagi causa major justificada. 


 No tindran accés a les aules en les hores de classe, els viatjants 

d'editorials, venedors, representants de comerç, pares o pares membres 

de l'AMPA per tal de no interrompre el normal desenvolupament de la 

vida escolar. En casos concrets i excepcionals caldrà l'autorització prèvia 

de la direcció. 


 En el cas que algun professor/a vulgui continuar el seu treball a l'hora del 

pati amb el seu alumnat haurà de romandre a l'aula amb ells. Si es tracta 

d'un petit grupet d'alumnes els farà treballar a la biblioteca i els 

controlarà mentre treballen. En cap cas l’alumnat restarà sol al pati o a 

classe; per això, cada grup d'alumnes serà atès pel grup de mestres que 

s'estableixi per torns de vigilància. 


 Cada professor/a es responsabilitzarà del bon funcionament i 

manteniment de la seva aula; inculcarà al seu alumnat la responsabilitat 
de la neteja i ordre a la mateixa. 


 La conservació i millora dels elements materials de l'Escola es considera 

tasca de tots els que convivim i utilitzem les instal·lacions. 


 El professorat de l'Escola recolzarà totes les activitats programades pel 
centre, sempre que siguin aprovades pel Claustre i el Consell Escolar. 


 El professorat té el dret i el deure de ser informat de tots els assumptes 
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relacionats amb l'Escola. 


 El/la Tutor/a és el professor/a responsable de coordinar les relacions 

entre alumnes, pares i professors del grup. El/la Tutor/a informarà les 

famílies a l'inici de curs, de l'horari de visites, dates d'avaluació i altres 

incidències que cregui convenient. És el/la moderador/a de la Sessió 

d'Avaluació. Informarà les famílies de l’alumnat, per assabentar-los de 

qualsevol situació anòmala. 
 El professorat té el deure de mantenir l'ordre i la disciplina dintre la 

classe. 
 El professorat té el deure d'assistir a les reunions legalment convocades. 


 El professorat és responsable de programar i preparar el treball escolar 

per fer possible una eficaç tasca docent. 


 Complir i fer complir les normes que aprovi el Claustre relatives a la 
funció docent, mantenint les reunions que siguin necessàries a tal fi. 


 Portar a terme una avaluació contínua de l’alumnat, donant compte als 

propis alumnes i als seus pares o tutors, tantes vegades com sigui 

precís i determini el Claustre. 

 

Els/les mestres tenen, entre altres, les funcions següents:  
 Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les 

matèries 


i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en 
aplicació de les normes que regulen l’atribució docent.   

 Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 


 Exercir la tutoria de l’alumnat i la direcció i l’orientació global de llur 
aprenentatge. 


 Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 

personal de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, 
social i moral. 


 Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i 

cooperar-hi en el procés educatiu. 


 Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els 
siguin encomanades. 


 Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 

encomanades. 


 Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels 
processos d’ensenyament. 


 Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o 

fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses 

en llur jornada laboral. 
 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de 

conèixer 
i dominar com a eina metodològica.  

 
 Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 
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irregulars. 
 
El professorat està obligat a complir l'horari de classes i el calendari d'activitats 
establert en la Programació General del Centre. Està obligat també a assistir 
als Claustres, a les Reunions de Cicle o de Departament i a les altres reunions 
degudament convocades pel Director. 
 
La participació del professorat en la vida del centre s'estableix a partir de la 
seva adscripció al Claustre de Mestres. 
 
Com a membres del Claustre i de la comunitat educativa, el professorat té 

reconeguda la seva participació al Consell Escolar. La mesa electoral estarà 

formada pel Director, el/la professor/a més antic/ga i pel més nou/va (que 

actuarà de secretari/a). L'elecció s'efectuarà en una sessió extraordinària del 

Claustre convocada amb aquest únic punt a l'ordre del dia. Cada professor/a 

podrà votar un màxim de 3 representants. 

 
El professorat membre del Consell es regirà per la normativa d'aquest òrgan 
pel que fa referència a les seves actuacions com a membres del Consell. 
 
Els centres educatius poden disposar de professionals d’atenció educativa, que 

han de tenir la titulació, la qualificació i el perfil professionals adequats, per a 

complementar l’atenció educativa a l’alumnat, en funció de les necessitats de 

cada centre, i donar suport al desenvolupament del projecte educatiu del 

centre, coordinadament amb els docents. 

 

El personal d’administració i serveis i els professionals d’atenció educativa al 

servei dels centres educatius han d’ajustar l’exercici de llur professió al que 

estableixen la normativa laboral i la resta de normativa aplicable. 

 

Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis 

tenen el dret i el deure de participar en la vida del centre, en els termes 

determinats per la normativa vigent, i han de respectar el projecte educatiu i el 

caràcter propi del centre. 

 

Horari 
 
Els professors tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general 
per als funcionaris de la Generalitat, horari que actualment és de 37'5 hores. 

 

La distribució setmanal d'aquestes hores serà la següent:  
 docència: 25 hores. 


 reunions (de Claustre, de Coordinació de cicle, d'avaluació, del Consell 

Escolar i de les seves comissions, ...); activitats relacionades amb la 

recuperació i tutoria dels alumnes (entrevistes amb els alumnes i els 

seus pares, documentació acadèmica, etc.) i, en el seu cas, amb 

l'adaptació del currículum escolar a les necessitats i característiques 

d'aquests; activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del 
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Professorat que no comportin l'assignació de mestres-substituts; 

col·laboració en la realització d'activitats extraescolars: 5 hores. 
 

 altres activitats relaciones amb la docència (preparació de classes, 

correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de 

programacions i d'intervencions educatives individualitzades, etc.) que 

no han de ser realitzades necessàriament en el centre ni cal que tinguin 

horari fix: 7'5 hores. 

 

Les activitats assenyalades en el paràgraf anterior realitzaran d'acord amb el 
calendari establert per l'Equip Directiu, de caràcter anual. 

 

Formació permanent 
 
La formació permanent té per objectiu actualitzar la qualificació professional, 

millorar les pràctiques educatives, especialment amb relació al projecte 

educatiu de cada centre, i millorar la gestió dels centres. 

 

El professorat degudament acreditat disposa d’accés gratuït a les biblioteques i 

els museus dependents dels poders públics. Amb aquesta finalitat, la direcció 

facilitarà, a l’inici de curs, al professorat l’acreditació corresponent. 

 

Treballadors públics 
 

El Títol III Capítol I de l’EBEP estableix els drets dels treballadors públics: 
 

 Individuals: inamobilitat en la condició de funcionari de carrera; 

desenvolupament de les funcions pròpies de la seva condició 

professional; progressió en la carrera professional i promoció interna; 

retribucions i indemnitzacions per raó del servei; ser informat de les 

tasques a desenvolupar; defensa jurídica; formació continua 

(preferentment en horari laboral); respecte a la intimitat i no 

discriminació; conciliació de la vida personal, familiar y laboral; llibertat 

d’expressió; protecció en matèria de seguretat i salut laboral; vacances, 

descansos, permisos y llicències, jubilació, prestacions de la Seguretat 

Social; lliure associació professional. 


 Individuals exercits col·lectivament: llibertat sindical, negociació 
col·lectiva, exercici de vaga, plantejament de conflictes col·lectius, 
reunió. 

 
 
El Títol III Capítol VI de l’EBEP estableix el Codi de Conducta dels treballadors 
públics:  

 Desenvolupar amb diligència les tasques assignades. 
 Vetllar pels interessos generals (valor). 
 Subjecció a la legalitat 
 Principis ètics: responsabilitat, integritat, honradesa i exemplaritat. 
 Principis professionals: objectivitat, neutralitat i imparcialitat. 
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 Principis de gestió: austeritat i eficàcia. 
 Principis formals: confidencialitat, transparència i accessibilitat. 

 

El Títol VII de l’EBEP estableix el Règim disciplinari: 
 

 La potestat disciplinària es regeix pels principis: 
o De legalitat i tipicitat de faltes i sancions 


o D’irretroactividad de les disposicions sancionadores no favorables 

i de retroactivitat de les favorables 


o De proporcionalitat (infraccions i 
sancions) o De culpabilitat (voluntat) 
o De presumpció d’inocència 



 Les faltes disciplinàries poden ser: 
 

o molt greus (grau de vulneració de la legalitat, gravetat dels danys 
causats, descrèdit per a l’Administració),  

  
 Incompliment Constitució i Estatuts d’Autonomia 

 Acords manifestament il·legals que causen perjudici greu 

 Discriminació 

 Obstaculizació a l’exercici de llibertats públiques. 

 Limitar l’exercici del dret de vaga o incompliment de serveis mínims 
 Utilització indeguda de la informació o negligència en la custòdia de 

secrets oficials (llei) 

 Violació de la imparcialitat 

 Notori incompliment de les funcions. Abandonament del servei. No fer 
les tasques encomanades. Desobediència oberta 

 Utilització de la condició per a obtenir benefici 

 Incompliment de les normes sobre incompatibilitats 

 Assetjament laboral o greus o lleus. 
El professorat, com a treballador de la funció pública, es regirà pels següents 
decrets  
i llei:   

 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic; 


 Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en 

un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública; 


 Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim 

disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya; 
 
 
 

Capítol 5. Gestió econòmica. 
 
 
La gestió econòmica de l’Escola s’ajusta als principis d’eficàcia, d’eficiència, 

d’economia i de caixa i pressupost únics. La gestió econòmica es sotmet al 

principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al 

principi de rendiment de comptes. 
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Són objecte de la gestió econòmica de l’Escola: 
 

 Les assignacions als centres amb càrrec als pressupostos de la 

Generalitat i, si s’escau, les procedents d’altres administracions 

públiques per a atendre despeses derivades de l’activitat dels centres. 


 Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat 

normal del centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o 

deteriorat que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, hagi 

d’ésser substituït. 


 Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al 
centre amb finalitat docent, sens perjudici de les competències en 

aquesta matèria del departament competent en matèria de finances. 
 
Els ingressos assignats a l’Escola són de lliure disposició, llevat dels assignats 

amb caràcter finalista. L’Escola incorporarà els romanents dels ingressos de 

lliure disposició al pressupost de l’exercici següent. 

 

L’Escola no pot en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades 

de compromisos de caràcter laboral, que la direcció del centre no pot 

subscriure ni autoritzar. 

 

El director o la directora de l’Escola autoritza les despeses, ordena els 

pagaments i fa les contractacions necessàries per al manteniment, els serveis i 

els subministraments d’acord amb el pressupost del centre i amb submissió als 

principis d’eficàcia, d’eficiència, d’economia i de caixa i pressupost únics. Si 

escau, pot contractar també operacions de tresoreria per finançar el dèficit 

temporal transitori de recursos financers per un import que no superi els 

ingressos meritats i pendents de cobrament. 

 

El pressupost del centre 
 
El pressupost de l’Escola 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 benentès que queden explícitament excloses de l’àmbit de 

gestió econòmica del centre, d’acord amb la normativa aplicable, les 

contractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, 

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 director o directora, si escau, en proposa al consell escolar les 

modificacions que consideri oportunes. El centre no pot comprometre despeses 

superiors al pressupost vigent. 



  121 

 

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’Educació dins el primer trimestre de l’any següent als efectes 

informatius i, si escau, dels controls financers previstos legalment. 

 

 

Capítol 6. Gestió de l’ús social de l’edifici. 
 
 
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. Amb aquest efecte, sempre que sigui 

possible s’han d’agilitar les tramitacions que s’estableixen en aquest capítol i 

establir, quan escaigui, les modificacions pertinents en l’accés a les 

instal·lacions dels centres. 

 

L’ús social dels centres públics no ha d’interferir, impedir o dificultar les 

activitats ordinàries dels centres dins l’horari escolar. Amb aquests efectes, 

s’entén per horari escolar el període temporal que comprèn l’horari lectiu, 

l’interlectiu del migdia, així com el període anterior o posterior a l’horari lectiu en 

què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o complementàries, 

aprovades pel consell escolar i previstes en la programació anual del centre. 

 

Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l’ús social 

quan, excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l’horari escolar, sense 

perjudici de l’acord previ de l’ajuntament quan tingui la propietat demani al de 

l’escola o centre educatiu de què es tracti. 

 

Correspon a l’Ajuntament resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels 

edificis de l’Escola. Quan la realització de l’activitat requereix, a més, l’ús 

d’equipaments o material del centre, la titularitat del qual és de la Generalitat de 

Catalunya, es requereix la prèvia conformitat expressa de la direcció del centre. 
 
 
L’ajuntament, prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció de 

l’Escola 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 
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que, si l’activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions 

del centre compensa el centre per les despeses ocasionades. 

 

L'Ajuntament ha establert un Reglament per a regular la utilització dels edificis i 
les instal·lacions de les Escoles Públiques. 

 

Aquesta normativa estableix: 
 

 les competències que legalment corresponen a l'Ajuntament per la seva 
condició de titular de l'edifici de l'Escola, essent responsable de llur 

vigilància, conservació i manteniment. 


 l'interès públic de fer compatible l'equipament escolar tant amb les 
activitats específicament docents com amb les cíviques, culturals i 

esportives que pugui promoure l'Ajuntament, l'IMAC o les diverses 

entitats ciutadanes. 


 l'interès públic a integrar l'equipament escolar en la vida participativa del 

barri i districte per tal que, fent-ho sentir com a propietat de cada ciutadà 

i entitat, es protegeixi i es mantingui. 
 
 
La utilització de les instal·lacions de l'Escola fora de l'horari escolar, i que mai 

no podrà interferir el funcionament docent del Centre, es determina segons els 

tipus d'activitats:  
 activitats pròpies de la Comunitat Escolar. 
 activitats programades directament per l'Ajuntament. 
 activitats programades per l'IMAC. 


 altres activitats cíviques, culturals i esportives promogudes per altres 

persones físiques o jurídiques. 
 
Als efectes de coordinació, programació, coneixement públic i, si cal, 

assignació de conserge, tant la comunicació de les activitats pròpies de la 

Comunitat Escolar com les de les altres persones o entitats, s'hauran de 

presentar a la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament com a mínim dins la 

primera quinzena del mes anterior a la data prevista. 

 

Les activitats de la Comunitat Escolar, tindran caràcter prioritari, i seran 

programades i aprovades pel Consell Escolar, i es duran a terme sota la 

responsabilitat, segons cada cas, de la Direcció de l'Escola o del President de 

l'AMPA, pel que fa a la bona marxa, vigilància i bon ús de les instal·lacions. 
 
Es farà lliurament de les claus d'accés a l'Escola a la Direcció i també si ho vol, 

al President de l'AMPA, que a tal fi haurà de subscriure una acta de lliurament 

en conformitat al model oficial i a títol individual, cosa que implicarà la plena 

responsabilitat de qualsevol fet esdevingut en el centre quan s'hi hagi accedit 

fent ús de les referides claus. 

Les activitats promogudes per l'AMPA, que no disposin de claus per no haver-

les sol·licitat el President, precisaran l'assistència de servei de conserge que 
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facilitarà l'Ajuntament. En aquest cas, els promotors de l'activitat hauran de fer-

se càrrec de les despeses que origini el servei de conserge. 

 

El calendari mensual de les activitats de la Comunitat Escolar, aprovat pel 

Consell Escolar, serà comunicat a la Regidoria d’Ensenyament de l'Ajuntament 

per la Direcció. De forma excepcional, es podran dur a terme activitats de 

caràcter urgent, autoritzades pel Consell, i comunicades per la Direcció a la 

Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament amb una antelació no inferior a 3 

dies. 

 

Les activitats anyals es podran demanar al principi de curs. 
 
Les activitats promogudes per l'Ajuntament i l'IMAC i les que no siguin de la 

Comunitat Escolar, hauran de disposar de servei de conserge que assignarà 

l'Ajuntament per tal de facilitar l'accés i cuidar de la vigilància, sense perjudici 

de l'obligació dels usuaris de tenir cura del bon ús de les instal·lacions, essent 

responsables de les accions que puguin derivar-se de la realització de 

l'activitat, tant en l'àmbit administratiu, civil o penal, els promotors de la mateixa. 

 

Les sol·licituds per a utilitzar les instal·lacions de l'Escola per part d'altres 

persones alienes a la Comunitat Escolar, per tal que puguin ser autoritzades 

s'hauran de presentar a la Regidoria d'Ensenyament amb el model 

corresponent i dins els terminis previstos. 

 

Les sol·licituds d'utilització de les instal·lacions de l'Escola per part de persones 

o Entitats previstes en el paràgraf anterior, seran resoltes pel Consell Escolar, 

previ informes de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament. Si aquest és 

negatiu, les sol·licituds informades negativament hauran de ser resoltes per 

una majoria de 2/3 dels membres del Consell i s'especificaran sempre, en cas 

de no coincidir amb l'informe, les motivacions. 

 

L'ús de les instal·lacions dels edificis de l'Escola, degudament autoritzat pel 

Consell Escolar, es traduirà en un "Pla mensual d'utilització" que elaborarà la 

Regidoria d’Ensenyament de l'Ajuntament amb la relació dels actes que lliurarà 

el Consell Escolar abans del dia 20 de cada mes. D'aquest "Pla" s'enviarà 

còpia al Consell Escolar. 
 
Les activitats promogudes per l'Ajuntament i l'IMAC tindran absoluta prioritat a 

qualsevol altra, llevat de les programades per la Comunitat Escolar 

degudament comunicades, i així mateix l'Ajuntament i l'IMAC podrà, de forma 

excepcional, dur a terme activitats promogudes per motius que es considerin 

procedents, fora de les hores que figurin en el "Pla d'utilització" comunicant-ho 

abans, amb una antelació no inferior a tres dies, al Consell Escolar. 

Quan el Consell Escolar autoritzi l'ús de les instal·lacions, l'Ajuntament liquidarà 
i percebrà la quota d'utilització. 
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En cas d'utilitzacions degudament autoritzades al marge del Consell Escolar, 

per qui fora també competent segons pogués establir la legislació vigent, estarà 

obligat a comunicar-ho al Consell Escolar i a la Regidoria d'Ensenyament de 

l'Ajuntament dins el termini fixat, als efectes de la confecció del "Pla mensual 

d'utilització" i de la liquidació de quota si s'escau. 

 

En qualsevol altre supòsit que pugui no ser contemplat en les presents NOFC, 

pel que fa referència a la utilització de les instal·lacions de l'Escola, es seguirà 

la legislació de Règim Local i les disposicions que sobre la matèria estableixi el 

Govern de la Generalitat i l'Estat. 

 

 

Capítol 7. Gestió acadèmica i administrativa. 
 
 
L’Escola, centre del qual és titular el Departament d’Ensenyament, utilitza el 

programari SAGA (Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica) per a la gestió 

academico-administrativa. 

 

 

Capítol 8. Del personal d'administració i serveis i de suport 
socioeducatiu del centre. 

 

És personal d’administració i serveis del centre: 
 
 

Secció 1. El personal auxiliar d’administració (o, excepcionalment, 
personal administratiu). 

 

Correspon al personal auxiliar d’administració (o administratiu): 
 

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


 La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, 

historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, 

certificacions, diligències... 
 La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

 
 
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:  

 Arxiu i classificació de la documentació del centre. 


 Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 
compulsa, franqueig…). 

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


 Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que 
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correspongui en cada cas). 


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


 Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del 

personal (baixes, permisos…). 


 Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord 
amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. 

 Manteniment de l’inventari. 
 Control de documents comptables simples. 


 Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al 

seu abast (disposicions, comunicats…). 
 
La jornada de treball i l’horari del personal auxiliar d’administració (o 

administratiu) i del personal subaltern és la que estableix el Decret 295/2006, 

de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei 

de l’Administració de la 
 
Generalitat (DOGC núm. 4681, de 21.7.2006), sens perjudici de les 

adaptacions que, per necessitats dels centres i d’acord amb la seva activitat, 

calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat. 

 

L’Escola, d'acord amb els criteris de plantilla determinats pel Departament, 

disposa de personal auxiliar d’administració a jornada parcial (mitja jornada). 

En règim de jornada parcial (mitja jornada), aquesta és de 18 hores i 45 minuts 

en jornada ordinària i de 17 hores i 30 minuts en període d’estiu (entre l’1 de 

juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos). 

 

Són professionals d’atenció educativa, quan escaigui: 

 

 

Secció 2. El personal auxiliar d’educació especial. 

 

Funcions 
 
Correspon als auxiliars d'educació especial, en el marc del que estableix la 
disposició addicional onzena.3 de la Llei d’educació: 
 

 Ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els seus 

desplaçaments per l'aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, 

amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons...). 

 Ajudar els alumnes en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, 
alimentació...) a fi de garantir que puguin participar en totes les activitats. 

 Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu. 
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Jornada de treball i horari 
 
La jornada ordinària del personal laboral de la categoria professional d’auxiliar 

d’educació especial és de 37 hores i 30 minuts setmanals, en règim de jornada 

partida, amb una interrupció mínima d'una hora per dinar. L'horari s'adaptarà a 

les necessitats d'atenció dels alumnes i a l'horari de funcionament del centre. 

 

 

Secció 3. El personal educador d’educació especial. 

 

Funcions 
 
Correspon als educadors i educadores d’educació especial, en el marc del que 
estableix la disposició addicional onzena.3 de la Llei d’educació: 
 

 Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè 

pugui participar en les activitats que organitzi el centre educatiu, així com 

aplicar programes de treball preparats pel tutor/a 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, transició a la vida adulta i preparació per al món 

laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris/centres d’educació 

especial... 
 Participar en el projecte educatiu del centre. 


 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. 


 Proporcionar als mestres-tutors i especialistes elements d’informació 

sobre l’actuació de l’alumne/a, a fi d’adaptar i millorar el seu procés 
d’aprenentatge. 

 

Jornada de treball i horari 
 
La jornada ordinària del personal laboral de la categoria professional 

educador/a d’educació especial en centres públics és de 37 hores i 30 minuts 

setmanals, distribuïdes de la manera següent:  
 25 hores d’atenció directa als alumnes en horari lectiu, 


 8 hores per a reunions, coordinació i altres activitats incloses en el 

projecte educatiu de cada centre, 


 4 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats 

relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer 

necessàriament al centre. 
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Secció 4. El personal tècnic especialista en educació infantil. 

 

Funcions 
 
Els tècnics especialistes en educació infantil col·laboren amb els mestres tutors 

del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu de 

l’alumne/a, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en 

l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

 

Correspon al tècnic o tècnica especialista en educació infantil, en el marc del 
que estableix la disposició addicional onzena de la Llei d’educació: 
 

 Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats 
d’ensenyament i aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de 

materials didàctics, suport al desenvolupament de les sessions. 
 Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats 

d’ensenyament 
i aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumne/a.  

 
 Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a 

tutor/a. 
 Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels 

infants. 
 Participar en processos d’observació dels infants. 

 
Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions 

de cicle i de nivell i en les activitats de formació que tinguin relació amb les 

seves funcions i poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre 

amb la presència del tutor/a. 

 

Jornada de treball i horari 
 
La jornada ordinària del personal laboral de la categoria tècnic/a especialista en 

educació infantil és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es desenvoluparan 

entre les 8 i les 18 hores, amb la distribució següent: 

  
 25 hores d’atenció directa als alumnes. 


 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions 

de cicle, de nivell i de claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració 
de materials… 


 5 hores de col·laboració en l’acollida dels alumnes d’educació infantil a 

l’inici i a la finalització de la jornada escolar o en la realització de tasques 

socioeducatives relacionades amb els hàbits i actituds personals en el 

temps de migdia. 


 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats 
de formació externa, que no s’han de fer necessàriament al centre. 

 
Correspon al director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de 
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treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de 

treball dels tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la 

programació general anual dels centres. 

 

 

Secció 5. El personal fisioterapeuta. 

 

Funcions 
 

Correspon als fisioterapeutes: 
 

 Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’usuari 
per tal d’establir el seu grau d’afectació. 


 Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar 

l’autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que 
l'alumne/a requereix. 


 Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres 

professionals, serveis i especialistes. 

 

Jornada de treball i horari 
 
La jornada ordinària del personal laboral de la categoria de fisioterapeuta és de 
37 ores i 30 minuts setmanals. La jornada laboral es distribueix de manera 
general en: 
 

 35 hores, que es programaran de manera presencial i en horari fix, 

distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels 

alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de treball. Dins 

d’aquest horari es podran programar fins a un màxim de 30 hores 

setmanals per a l’atenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a 

desplaçaments entre centres de treball. 


 Les 2 hores i 30 minuts restants es dedicaran a activitats de formació i a 
la preparació individual d’activitats. 

 

 

Secció 6. El personal integrador social. 

 

Funcions 
 
Els integradors socials col·laboren en el desenvolupament d’habilitats socials i 

d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint 

directament amb els joves o infants, les seves famílies i els agents socials de 

l’entorn. 

Els correspon, en el marc del que estableix la disposició addicional onzena.3 de 
la  
Llei ’educació: 
 

 Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb alumnes en 
situació de risc. 
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 Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’integració 
social. 

 Afavorir relacions positives de l’alumne/a amb l’entorn. 
 Col·laborar en la resolució de conflictes. 
 Intervenir en casos d’absentisme escolar. 
 Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars. 
 Donar suport a les famílies en el procés d’integració social dels joves i 

infants. 
 Col·laborar en l’organització d’activitats de dinamització de l’ús del temps 

lliure 
i de sensibilització social.  

 
Els integradors socials han de concretar, conjuntament amb l’equip docent que 

correspongui, un pla de treball per a cadascun dels alumnes que atenen, en 

què s’especifiquin els objectius a assolir i les actuacions a dur a terme, 

procurant sempre que sigui possible el seu desenvolupament en l’entorn de 

l’aula ordinària. 

 

Els integradors socials han de coordinar les seves actuacions amb els altres 

professionals que intervenen en l'atenció a aquests alumnes. Cada centre ha 

de definir els marcs per a aquesta coordinació i les pautes d'intervenció amb el 

tutor/a de l'alumne/a. 

 

El pla de treball de l'integrador o integradora social i la valoració dels resultats 

han de formar part, respectivament, de la programació general i de la memòria 

anual del centre. 

 

Jornada de treball i horari 
 
La jornada ordinària del personal laboral de la categoria professional 

integrador/a social és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es 

desenvoluparan entre les 8 i les 19 hores i es distribuiran de la manera 

següent: 
 

 30 hores d’atenció directa als alumnes i coordinació amb professionals 
externs, 


 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: reunions 

de claustre, de cicle o de nivell, entrevistes amb les famílies, elaboració 

de material... 


 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats 
de formació externes que no han de fer-se necessàriament en el centre. 

 
Correspon al director/a del centre, escoltats els implicats i en funció del pla de 
treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. 
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Capítol 9. Del conserge. 
 
 
El/la Conserge es regirà pel "Règim Intern per a la funció de Conserges" que a 
tal fi ha elaborat l'Ajuntament de Reus, i del que remarquem: 
 
Els conserges d'escola depenen funcionalment del Director de l'Escola i 

jeràrquicament de l'Àrea de Serveis al Ciutadà, a través de la Delegació 

d'Educació i de l'Inspector d'Escoles. 

 

El Director haurà de facilitar la coordinació amb l'Inspector d'Escoles o amb 
l'Administrador de Participació Ciutadana, en l'exercici de Cap dels Conserges. 
 
Els conflictes que puguin sorgir en conseqüència de l'aplicació del que disposa 

la normativa, seran donats a conèixer a l'Inspector d'Escoles pels conserges i 

al Delegat d'Educació per part dels Directors. Els conflictes seran resolts en 

nom de l'Ajuntament pel Regidor d'Educació. 

 

Regirà pels Conserges el règim de drets i obligacions determinat per la 

normativa aplicable. S'atendran a tot allò que els afecti i determini el Reglament 

de Règim Interior del propi centre i el Reglament d'utilització de les 

instal·lacions. 

 

Seran obligacions específiques del/la conserge: 
 

 La custòdia i vigilància dels locals, aules, oficines, i altres dependències 
dels centres: 

 Obrir i tancar les portes del centre d'acord amb l'horari establert pel 
Director. 


 Controlar l'entrada de les persones alienes al centre, atendre les seves 

peticions relacionades amb el centre i orientar-los en el seu cas, cap al 

corresponent departament municipal. 


 Comprovar diàriament, en acabar el seu horari, les condicions de les 
aixetes, sanitaris, llums, calefacció, ..., així com baixar les persianes. 

 Custodiar les claus que li siguin confiades pel Director del centre. 
 Atenció al manteniment: 


 Supervisió dels serveis generals, dependències i equipament del Centre, 

donant compte de les anomalies que observi a la Direcció del centre i a 

l'Inspector d'Escoles o a l'Administrador encarregat, i en tot cas, a 

l'empresa concessionària de la neteja i manteniment. 


 Comprovació dels serveis de neteja donant compte de les deficiències 
que s'observin a la Direcció del centre i a l'Inspector d'Escoles. 


 Es obligació del Conserge el trasllat de totes les escombraries fins al lloc 

assignat per les ordenances municipals perquè siguin retirades pels 

serveis de neteja viària sense perjudici de la brossa que recull l'empresa 

de neteja. 


 Si durant l'horari escolar o laboral es produís alguna circumstància 
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excepcional que precisés la neteja immediata, la Direcció del centre 

podrà requerir els serveis del Conserge per a tal finalitat. 


 Tenir cura de la conservació i neteja dels patis, instal·lacions esportives i 
jardins, fins i tot el regatge de les plantes. 


 Realització de petites reparacions i arranjaments d'avaries i desperfectes 

que pel seu caràcter no requereixin personal especialitzat; i els treballs 

de netejar les informals i d'encendre i apagar la calefacció. 


 Qualsevol altre servei propi de la seva categoria que li encomani l'Àrea 
de Serveis al Ciutadà, ja sigui en el mateix centre o en un altre, previ 

coneixement del Director. 
 

Haurà de realitzar per indicació del Director:  
 Trasllat a l'interior del centre de material, mobiliari i altres. 
 Transmissió de missatges relacionats amb el servei. 
 Trasllat de documents interns. 
 Atendre el funcionament dels aparells de reprografia. 


 Trasllat d'alumnes accidentats als Centre sanitari, acompanyat sempre 

d'un mestre. 
 
El Director, haurà de tenir present l'impediment legal d'ordenar funcions 
distintes de les pròpies del/la Conserge i que venen definides en la normativa. 
 
El règim general de la jornada de treball serà equivalent a l'estatus de 

funcionari o laboral. En els/les conserges seran distribuïdes dins l'horari 

escolar, de 08.15 hores a 13.15 hores i de 14.45 hores a 17.00 hores, de 

dilluns a divendres. Aquest horari podrà ser modificat per la direcció del centre 

amb el vist-i-plau de la Delegació municipal d'Ensenyament i previ coneixement 

dels afectats. L'altra part de la jornada que hauran de completar les hores, es 

podrà realitzar, bé diàriament, bé els dissabtes al matí. 

 

A efectes disciplinaris es considerarà que suposa una pertorbació al servei 

l'incompliment de l'horari, l'absència injustificada, tant durant el curs com en el 

període de vacances escolars. 

 

Per a l'obtenció de llicències i permisos haurà de sol·licitar-se per escrit a la 

Regidoria d'Ensenyament, acompanyant-se d'un informe del Director. La 

petició, informada pel Regidor corresponent, es remetrà al Departament de 

Personal per a la seva tramitació. 

 

Les dispenses accidentals, baixes per malaltia i qualsevol interrupció del 

servei, s'acomodaran a les instruccions reglamentàries de general aplicació i 

seran preceptivament comunicades a l'Inspector d'Escoles. 
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DISPOSICIONS FINALS 

 
 
 

 Interpretació del NOFC 
 

- Aquest NOFC és d’obligat compliment per a tots els membres que 

constitueixen la Comunitat Escolar de l’Escola Cèlia Artiga i entra en 

vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del 

Centre. 

- El Director del Centre és el màxim responsable de fer complir aquest 

NOFC. Els membres del Consell Escolar, del Claustre de Professors i de 

la Junta de les associacions de mares i pares d’alumnes tenen també el 

deure de conèixer, complir i fer complir el NOFC. 

- Es faculta el Director per a la interpretació del present reglament. 

 

 Modificacions del NOFC 
 

- Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes 

següents. Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el 

control que efectua el Departament d’Ensenyament, perquè canviï la 

normativa de rang superior, com a conseqüència de la seva aplicació, 

per l’avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves 

circumstàncies a considerar o nous àmbits que s’hagin de regular. 

- El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del 

reglament. 

- Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, 

els òrgans de coordinació i les associacions de pares i mares a l’equip 

directiu per escrit. 

- El Claustre aportarà a l’equip directiu criteris i propostes a les 

modificacions presentades. 

- Posteriorment, les possibles modificacions es presentaran a la comissió 

Permanent del Consell Escolar per consensuar-les. Superat aquest 

tràmit, les modificacions aniran en l’ordre del dia del següent Consell 

Escolar per la seva aprovació definitiva. 

- En el cas de no trobar el consens necessari en la comissió Permanent, 

les modificacions es retornaran al Claustre del Centre per tornar a iniciar 

el procés. 

- Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no ha de considerar-

se el NOFC com un document tancat i inamovible, sinó cal que sigui un 

document fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves necessitats 

del Centre, i constantment millorable en tots aquells aspectes que es 

considerin convenients. 

- Les modificacions en l’articulat d’aquest NOFC s’afegiran ennun apartat 

titulat “Disposicions addicionals” al final del redactat del reglament. A 
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final de cada curs, el Consell Escolar podrà decidir d’incorporar les 

modificacions realitzades en el NOFC durant el curs, i que estaran 

incloses en l’apartat disposicions addicionals, en l’articulat del reglament 

que els correspongui. D’aquesta manera s’actualitza el NOFC per al nou 

curs. 

- En el cas que es produeixin situacions no previstes en el NOFC i que per 

les seves característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi 

hagi temps de convocar la Comissió Permanent serà el Director qui 

prendrà la decisió que estimi més oportuna i posteriorment ho 

comunicarà als òrgans que siguin necessaris. 

 

 Especificacions del NOFC 
 

- Es poden elaborar especificacions del reglament que no suposin una 
modificació d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del 
desenvolupament de les funcions atribuïdes en aquest. Es tractarà de 
manuals de funcions, quadre lineals de distribució del treball, 
esquematitzacions gràfiques de processos i dinàmiques o altres 
d’anàlegs. 

- El Consell Escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, 
en les quals podrà introduir modificacions, i que no seran vàlides ni 
aplicables en tant que contradiguin el contingut d’aquest  reglament. 

 
 Publicitat del NOFC 

 
- Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la Comunitat 

Educativa se’n lliurarà un exemplar complet a cada família i a cada 
membre del personal en el moment de la seva aprovació i abans de 
l’entrada en vigor. 

- Igualment, se’n lliurarà un exemplar a cada nou membre del personal i a 
cada nova família que s’incorpori a aquesta Comunitat Educativa. 

- S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en 
el decurs de la normalitat acadèmica, segons les respectives edats. 

- Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de 
difusió que s’ha descrit anteriorment. 

- El Consell Escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’exemplars del 
reglament a l’abast de qualsevol membre de la Comuitat Educativa. 

 

Entrada en vigor: 

 

Aquest Reglament entra en vigor a partir del dia 1 de setembre de 2015 

 

 

 

La Directora 

Elvira Moyano Cervelló 
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel 
Consell Escolar el dia 26 de juny de 2015 tal com consta en el Llibre d’Actes 
d’aquest òrgan col·legiat. 

 
Vist i plau 
La Directora       La Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
Elvira Moyano      Esperanza López 
 
 


