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TITOL I. INTRODUCCIÓ 

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre és el document aprovat pel Claustre de 
Professors i Consell Escolar de l’escola on es troben reflectits el context, les infraestructures, els 
trets d’identitat, la formulació d’objectius, l’expressió de l’estructura organitzativa i el tractament de 
les llengües de l'Escola Doctor Serés en el moment actual. 

Aquestes Normes estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat 
Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat. 

Els dos aspectes primordials que han guiat la concreció d’aquestes N.O.F són, d’una banda, 
l’educació en valors, i de l’altra, la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca docent. 

Així mateix, el nostre centre es caracteritza per participar en projectes d’innovació, i per la formació 
permanent de les persones que hi treballen. 

Aquest afany de millora de la nostra tasca docent ha contribuït de manera decisòria a transformar 
els recursos estructurals i materials. Tot això ha estat gràcies a les famílies, mares i pares que han 
recolzat i facilitat la nostra feina, a les institucions i a les associacions que ens han donat suport 
professional, personal i econòmic, i sobre tot a les professores i professors que han realitzat i 
realitzen la seva tasca amb il·lusió i diligència dia rere dia. 

� Capítol 1. - FINALITATS: 

La finalitat de l'escola és formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i 
principis desplegats a les lleis educatives i a la identitat pròpia de l’escola, per tal que assoleixin 
els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu 
desenvolupament integral com a individus a la societat. De tal manera que els nostres alumnes 
siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i 
desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors d’esforç, llibertat, responsabilitat, 
tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.  

L'escola Doctor Serés vol ser un centre d’Educació Infantil i Primària que vetlli permanentment per 
la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Alpicat, a les persones i als seus 
interessos en matèria educativa i una Escola, de qualitat, i de referència a Catalunya. 

� Capítol 2. - CONTEXT: 

L'escola Doctor Serés rep el seu nom en memòria de l’insigne catedràtic de la Universitat de 
Barcelona en Manel Serés i Ibars , fill d’aquesta Vila. 

L’escola està ubicada a la població d’Alpicat, municipi de la comarca del Segrià, a uns set 
quilòmetres de la capital: Lleida. 

Alpicat era una Vila eminentment agrícola dedicada a la fructicultura i a la ramaderia i que compta 
amb petites indústries que donen treball a una part de la població. 

En els darrers anys s’ha convertit en una zona residencial de la capital del Segrià, degut al gran 
nombre d’urbanitzacions emplaçades en el seu terme, que la fan una zona d’expansió de la ciutat. 

La majoria de les famílies són catalanes. Els alumnes immigrants que rep l’escola són 
essencialment d’origen Africà (Gàmbia) i dels països de l’Est d’Europa (Romania). 
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El 17 de gener de 1984 es va inaugurar l’actual edifici que acollia una part dels alumnes de 
Primària (Cicles Mitjà i Superior), mentre que els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial van 
romandre a l’antiga escola del carrer de La Sardana nº1 (l’actual Biblioteca). 

El curs 1990-91es va fer l’ampliació de l’edifici del Parc del Graó quedant, així, l’escola unificada. 

L’any 2000 es va inaugurar l’actual menjador escolar, el qual va ser ampliat i acondicionat per tenir 
cuina pròpia el curs 2011-12. 

Finalment el curs 2006-07 ( 12 d’abril de 2007) es va inaugurar l’ampliació de l’escola a dues 
línies, encara que actualment (curs 2013-2014) tota l’Educació infantil, el Cicle inicial, el primer 
nivell de Cicle Mitjà i el segon nivell de Cicle Superior té tres línies. La qual cosa ha obligat ha 
instal·lar uns mòduls prefabricats per poder encabir tots els alumnes. 

A més de l’edifici escolar i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, l’escola pot disposar durant 
l’horari lectiu de les instal·lacions del Parc del Graó: pistes de futbol, de bàsquet i zona verda, que 
s’utilitzen durant l’hora d’esbarjo pels alumnes d’Educació infantil i Primària. A més les pistes de 
tennis, pàdel i el camp de futbol es poden utilitzar demanant-ho prèviament a l’encarregada del 
pavelló. 

El pavelló poliesportiu és d’ús exclusiu de l’escola durant l’horari lectiu on es desenvolupen les 
activitats d’Educació Física dels nostres alumnes. 

� Capítol 3. - TRETS D’IDENTITAT:  

L'Escola Doctor Serés és un centre escolar públic del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’escola es defineix integradora, no discriminatòria, democràtica, catalana, progressista, 
respectuosa amb totes les creences, cultures i ideologies en el marc de la convivència 
democràtica, curosa amb el medi ambient i sotmesa a l’interès públic mitjançant el respecte a les 
normes i cercant contínuament la millora de la qualitat en els ensenyaments i serveis que 
proporciona als seus alumnes. 

La llengua vehicular i d’ensenyament–aprenentatge és el català, llengua pròpia de Catalunya. 
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TITOL II. PRINCIPIS I FINALITATS 

 

� Capítol 1. - FINALITATS:  

L’equip de mestres de l‘escola, ha elaborat un llistat de valors on pretenen reflectir els objectius 
que ens hem proposat com a centre educatiu i que seran la fita del nostre treball com a educadors. 

• Educar en el respecte a un mateix i als altres, en un context de tolerància i entenent la 
diversitat cultural com un bé enriquidor per tothom. 

• Promoure el respecte i la cura pel Medi Ambient, entenent aquest medi com allò més 
proper a l’alumne: l’escola, el poble i fent-lo extensible a contextos més allunyats, però no 
per això menys respectats i valorats - sortides fora de la nostra Comunitat, sempre que hi 
hagi possibilitats -. 

• Educar en el coneixement i respecte de la nostra pròpia llengua i cultura. Fent que aquest 
respecte i coneixement sigui extensiu a la multiplicitat lingüística i cultural d’arreu. 

• Fomentar la col·laboració entre els alumnes, fent créixer la idea que participar en la vida 
col·lectiva és positiu per tothom. Promoure alhora relacions de companyonia i solidaritat 
entre els diversos membres de la comunitat educativa. 

• Aconseguir fer de la tasca educativa en tots els àmbits un objectiu comú i de cooperació 
entre pares, mares, mestres, alumnes, i personal d’administració i serveis del centre. 

• Cultivar a l’escola un clima de pau i equilibri, on l’ànim de tots i totes sigui de tranquil·litat i 
no pas de temor, ni de crispació o d’ànsia. 

• Fer prendre consciència als nens i nenes del compromís que suposa l’afany de superació 
mitjançant la constància i l’esforç diari. Valorant alhora aquest esforç en les persones que 
ens envolten. Desenvolupant l’autonomia responsable. 

• Desenvolupar la creativitat dels alumnes, tant personal com col·lectiva i educar-los en una 
estètica coherent amb la línia de l’escola. 

• Educar en l’autoreflexió sobre qüestions inherents a la pròpia persona i a les seves 
conductes i comportaments. Tenint com a marc de referència una autoestima positiva. 

• Gaudir amb la idea que aprendre té sentit en si mateix, educant el sentit crític per valorar i 
interpretar tot el que ens envolta i alhora promoure la coherència i l’honestedat entre el 
pensament i l’acció. 

• Promoure el valor que en el fet d’aprendre és tant important la manera com es fa com el 
resultat final. Pretenem fer que tots els aprenentatges siguin significatius pels alumnes i 
pels mestres. 

• Entenem l’educació física, l’educació musical, artística i l’educació en valors, com quatre 
mitjans educatius importantíssims pel desenvolupament integral de l’alumne i alhora un 
element molt integrador dins la dinàmica escolar. 
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� Capítol 2. - PRINCIPIS EDUCATIUS: 

• Promoure i afavorir les experiències formatives d’ampliació i actualització permanent, així 
com de l’intercanvi d’estratègies metodològiques entre el professorat que reverteixen en 
l’enriquiment col·lectiu. 

• Planificar les activitats docents de cada curs escolar en el Pla Anual de Centre. 

• Fomentar la projecció externa de l’escola participant en programes d’Innovació 
Pedagògica. 

• Facilitar l’intercanvi d’experiències amb d’altres entitats i/o estaments per a l’enriquiment 
mutu. 

• Integrar a la vida educativa tots els elements que incideixen en la vida social del nen: 
mares i pares, A.M.P.A., Ajuntament, Associacions locals... 

• Facilitar l’organització de les activitats extraescolars realitzades per l’A.M.P.A. i demanar la 
seva col·laboració en la preparació i organització de les Jornades. 

• Estimular la participació de pares i mares en els òrgans de gestió escolar. 

• Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat. 

• Adquirir hàbits de relació social i d’estudi així com tècniques de treball. 

• Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i personals. 

• Desenvolupar les capacitats motrius, musicals, plàstiques i creatives. 

• Fomentar la participació activa en les activitats escolars i extraescolars. 

• Educar per al treball individual, en grup i col·lectiu. 

• Desenvolupar metodologies centrades en l’alumne, que afavoreixen l’aprenentatge 
autònom, fent que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge. 

• Educar en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i els Audiovisuals.  

• Practicar una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu, entre d’altres recursos, 
emprant el treball per projectes.. 

• Plantejar l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica i 
tutorial és compartida per tot l’equip docent. 

• Fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada. 

• Prestar una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes 
d’aprenentatges de l’alumnat. 

• Avaluar el procés d’ensenyament - aprenentatge de manera continua global. 

• Establir una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor 
consecució dels objectius educatius. 

• Proporcionar atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica a tot l’alumnat. 

• Educar pel temps de lleure i les activitats complementàries culturals, esportives. 
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TITOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE 

 
D’acord amb la normativa vigent, aquest centre docent públic està estructurat de la següent 
manera: 
 

1.  Òrgans unipersonals de direcció: 
 
Director/a 
Cap d'estudis 
Secretari/a 
 

2. Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre: 
 
Consell Escolar del Centre. 
Claustre. 
 
 

3. Òrgans unipersonals de coordinació: 
 
Unipersonals:  
Coordinadors/es de cicle:1 de parvulari i 3 de primària (CI, CM i CS). 
Coordinador/a informàtic/a 
Coordinador/a de llengua i cohesió social 
Coordinador/a de riscos laborals. 
Coordinador/a d’activitats audiovisuals i comunicació. 
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L'organigrama del centre, d'acord amb la normativa vigent al respecte es configura 
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� Capítol 1. - ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ: 
 
 

� DIRECTOR/A: 
 
DECRET 
D’acord amb el decret 155/2010, de 2 de novembre,(Capítol 2, Art. Del 5 al 12) el/ la director/a 
d’aquest centre públic té les següents funcions: 
 
Consideració d’autoritat pública  
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.  
Les direccions dels centres públics poden 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, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat 
de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient i 
eficaç de les seves funcions. 
 

a-  Funcions de representació 
La direcció representa ordinàriament l’Administració educativa en el centre i, en aquesta condició, 
li corresponen específicament les funcions següents: 
a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per 
l’Administració. 
b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció quan n’hi 
hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 
Així mateix, la direcció representa el centre davant totes les instàncies administratives i socials i, 
en aquesta condició, li correspon traslladar a l’Administració educativa les aspiracions i necessitats 
del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. 
 
 
b.- Funcions de direcció pedagògica i lideratge 
La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest aspecte, li 
corresponen específicament les funcions següents: 
a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, si 
escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 
b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte educatiu, 
garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 
c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com dels 
plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la carta de 
compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments coeducatius, dels procediments d’inclusió, i 
de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, d’acord amb la seva concreció en 
el projecte de direcció. 
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació 
utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que estableix el títol II de la Llei 
12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del projecte educatiu del 
centre. 
e) 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. 
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f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del 
funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de direcció i, si 
escau, dels acords de coresponsabilitat. 
g) 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 de què s’hagi 
dotat el centre, 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. 
h) 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 (llar d’infants i IES). 
 
c.- Funcions en relació amb la comunitat escolar 
La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té les funcions 
següents específicament relacionades amb la comunitat escolar: 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 
d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions que li 
corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 
e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter tecnico-
pedagògic que li corresponen. 
f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan escaigui, 
amb les associacions d’alumnes. 
g) 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. 
 
d.- Funcions en matèria d’organització i funcioname nt 
Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i funcionament del 
centre: 
a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i funcionament del 
centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu del centre. 
b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les activitats i els 
serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’equip 
directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 
c) Proposar, 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. 
d) Proposar al Departament d’Ensenyament, 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. 
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e) Proposar al Departament d’Ensenyament els llocs de treball de la plantilla del centre que s’han 
de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 
 
 
e.- Funcions específiques en matèria de gestió 
A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció del centre, li 
corresponen les funcions gestores següents: 
a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i, quan 
escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 
b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts 
documentals arxivats en el centre. 
c) 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. 
d) 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. 
e) 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 demanial del centre correspongui a l’ens local. 
f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb els 
procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 
g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les 
seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció del centre la facultat 
d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de 
coordinació docent de què s’hagi dotat el centre. 
h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions correspon 
a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se n’encarregui perquè hi faci les accions 
oportunes en els altres casos. 
i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d’Ensenyament 
perquè hi faci les accions de millora oportunes. 
j) 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’Ensenyament. 
 
f.- Funcions específiques com a cap del personal de l centre 
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: 
a) 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. 
b) 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. 
Segons l’article 39 del decret 102/2010: 
1. Els tutors i tutores es nominen pel director o per la directora del centre per un curs 
acadèmic, com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. 
2. Abans que finalitzi el termini pel qual va nominar-se, la direcció del centre pot revocar el 
nomenament del tutor o de la 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. 
3. El director o la directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat 
del nomenament i cessament de tutors i tutores. 
c) 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, 
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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. 
d) 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 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. 
e) 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’Ensenyament. 
f) 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. 
g) 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. 
h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els museus 
dependents dels poders públics. 
 
g.- Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 
Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris docents 
adscrits al centre, 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. A 
aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, la direcció del 
centre ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona la part 
de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers corresponent. Aquesta 
deducció no té caràcter sancionador. 
Així mateix, 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. 
 
h.- Altres atribucions en matèria de personal 
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. Les resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis 
territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la 
direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona o, 
quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General del 
Departament d’Ensenyament. 
Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’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 la proposta d’incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris a 
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què fa referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, si escau, 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 Server educatiu. Aquestes mesures 
poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se li 
hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de 
l’horari afectat per les mesures organitzatives provisionals. 
 
i.- Altres: 
També correspondrà al director/a en el nostre centre: 
a) Donar compliment a les instruccions referents a la gestió econòmica dels Menjadors Escolars 
obligatoris i gratuïts dels centres docents públics del Departament d'Ensenyament d’acord amb la 
normativa vigent. 
b)   Col·laborar amb l’A.M.P.A. en la gestió de socialització dels  llibres i material escolar. 
c)   Presidir les reunions amb les i els coordinadors. 
d)  Les funcions derivades del Pla d’Acollida als i les  professionals. 
e) Presidir les comissions de convivència del consell escolar, en les situacions previstes al 
Protocol d’actuació per als casos de problemes de convivència. 
f)  Coordinar els actes acadèmics i, si s’escau, les activitats extraescolars en col·laboració amb el 
Consell Escolar i l’AMPA. 
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� EL/LA CAP D’ESTUDIS: 

 
Correspon al Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del 
Centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del Director/a. 
 

a- Competències: 
 
Són funcions específiques seves: 

• Coordinar les activitats Escolars reglades, tant en el si del propi Centre com amb els Centre 
públic que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria al qual estigui adscrit i amb les 
escoles bressol del municipi,  . 

• Coordinar les activitats Escolars complementàries. 
• Elaborar l’horari Escolar i distribuir els grups, les aules i altres espais docents segons la 

naturalesa de l’activitat acadèmica, d’acord amb l’equip directiu. 
• En iniciar-se el curs, establir les reunions intercicle juntament amb els Coordinadors de 

Cicle. 
• Coordinar les relacions amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament i 

especialment amb l’EAP. 
• Substituir el Director/a en cas d’absència. 
• Coordinar l’elaboració i l’actualització del Projecte Curricular del Centre. 
• Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat 

dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que 
presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de 
tots els mestres implicats  en els grups de treball i en les reunions corresponents de la 
CAD. 

• Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en 
relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa. 

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

• Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic 
i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen en l’escola i tenir 
cura de la seva conservació. 

• Coordinar l’exercici de les funcions del tutor/a, programar el pla d’acció tutorial dels 
alumnes del Centre d’acord amb el Projecte Educatiu i fer-ne el seguiment. 

• Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin en el Centre, quan s’escaigui. 

• Aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Ensenyament. 
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� EL/LA SECRETARI/A: 

 
Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del Centre, 
sota el comandament del Director/a. 
 

a-  Competències 
 

Son funcions específiques del secretari/a: 
• Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions 

que celebrin. 
• Tenir cura de les tasques administratives del Centre, atenent la seva programació general i 

el Calendari Escolar. 
• Estendre les certificacions oficials del Col·legi, amb el vist-i-plau del Director/a. 
• Dur a terme la gestió econòmica del Centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. 
• Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el Director/a. 
• Elaborar el Projecte de Pressupost del Centre. 
• Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 
• Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 

d’acord amb la normativa vigent. 
• Ordenar el procés d’arxiu dels documents del Centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
• Confegir i mantenir l’inventari general del Centre. 
• Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves 

instal·lacions,mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del Director/a i les 
disposicions vigents. 

• Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 
• Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o lloguer 

de béns i als contractes de serveis i subministrament, d’acord amb la normativa vigent. 
• Vetllar perquè es tinguin al dia les dades informatitzades dels alumnes en el respectius 

programes de gestió utilitzats per l’escola : SAGA. 
• Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a del Centre o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 
També correspondrà a/la secretari/a: 

• Distribució del correu i documentació de caire administratiu a nivell individual, o més general, 
mitjançant el correu electrònic. 
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� Capítol 2. - ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ EN EL GOVERN I L A 
GESTIÓ DEL CENTRE: 

  
 

� CONSELL ESCOLAR: 
 
El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat 
Escolar en el seu govern.  
 

a- Composició: 
 
Segons el decret 102/2010 article 45 la seva composició és: 

• El/la directora/a del Centre, que n’és el president/a. 
• El/la Cap d’Estudis. 
• Un/a regidor/a o representant de l’Ajuntament. 
• Sis representants del professorat elegits dins i pel Claustre de professors. 
• Cinc representants de les famílies de l’alumnat elegits entre ells. 
• Un/a representant de l’AMPA. 
• Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. 
• El/la secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu, però sense 

vot. 
 

b- Competències: 
 

El Consell Escolar del Centre tindrà les funcions següents segons l’article 148 de la LLEI 
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC) que fa referència al Consell Escolar dels centres públics : 
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 
del centre amb entitats o institucions. 
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir, si s’escau, en el procediment d’admissió d’alumnes. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 
l’evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 

c- Renovació de les persones membres del Consell: 
 

D’acord amb l’article 28 del decret 102/2010: 
• Les persones membres del Consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són 
per un període de quatre anys. 
• El Consell Escolar renovarà la meitat de les persones representants electes de cada sector cada 
dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. Les eleccions per a la constitució o renovació de 
les persones membres del Consell escolar les convoca el director/a amb quinze dies d’antelació, 
dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament.  
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• 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. Si es produeix una 
vacant en el Consell escolar del sector del professorat, aquesta serà ocupada per la persona que 
l’Equip Directiu determini fins a la realització de les properes eleccions. 
• Si aquesta vacant es produeix en el sector de pares, serà l’AMPA del centre, com a representant 
que engloba a la majoria de pares, qui proposarà el membre que l’haurà d’ocupar. 
• La condició de membre de Consell escolar es perd quan es 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 la 
designat en revoca la designació. 
 

d- Funcionament del Consell Escolar: 
 

• Presidència i Secretaria 
a) Correspon al director/a presidir el Consell Escolar (LEC art.142.4 c). El secretari/a del centre no 

és membre del Consell però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell 
(Decret 102/2010 art. 45.2). 

b) El Cap d’Estudis substitueix el director/a en cas d’absència, malaltia o vacant (Decret 102/2010 
art. 32.4). 

c) La persona que ocupa la secretaria és substituïda en cas d’absència, malaltia o vacant                         
pel vocal més Jove. 

 
• Funcions del President/a i del  Secretari/a 
Les funcions del President/a són: 
a) Exercir la representació del  Consell. 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de 

membres formulades amb la suficient antelació. 
d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar les actes de les reunions. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
 
• Les funcions del Secretari/a són: 
• Fer la convocatòria de les sessions per odre del president/a. 
• Estendre l’acta de la sessió. 
• Tenir cura que es practiquen els actes de comunicació necessaris. 
• Estendre els certificats pertinents. 
• Custodiar i arxivar les actes. 
• Facilitar als membres del Consell la informació necessària per a l’exercici de llurs funcions. 
• Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
 
 

e- Reunions i convocatòria:  
 

A. Reunions . El Consell Escolar es reuneix perceptivament una vegada al trimestre i sempre que 
el convoca el director/a o ho sol·licita, al menys, un terç dels seus components. A més, s’ha de 
fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització (Decret 102/2010 art. 46). 

 
B. Convocatòria.  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 ser 
objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació. Sempre que es consideri convenient, aquesta 
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documentació es pot trametre als membres del consell mitjançant el correu electrònic, en el ben 
entès que és un document intern del centre i del qual no se’n pot fer difusió. El Consell Escolar 
es pot reunir d’urgència sense termini mínim de la tramesa de la convocatòria si totes les 
persones membres hi estan d’acord. (Decret 102/2010 art. 46) 

    Quan el 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 escola, se’l podrà convocar a la sessió 
per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent. (Decret 102/2010 art. 46). 

 La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar amb 48 hores 
d’antelació, llevat del cas d’urgència apreciada pel President/a que s’ha de fer constar a la 
convocatòria. Les normes pròpies dels Òrgans Col·legiats poden preveure una segona 
convocatòria i especificar el nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan. 
(L 26/2010 art. 17.1) 

 
f-  Constitució del Consell: 
 

Per a  la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria als efectes de la realització de 
sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de 
la secretaria i la de la meitat, com a mínim dels seus membres. 
En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, 
amb un mínim de tres. 

 
g- . Desenvolupament de les sessions i deliberacion s: 
 

• Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin 
presents tots els membres de l’òrgan col·legiats i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot 
favorable de la majoria absoluta. 
• Les sessions dels òrgans col·legiats seran presencials. S’ha de garantir el dret dels membres a 
participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions 
respectives, la formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució. 

 
h- Adopció d’acords i règim de votacions: 
 

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. (D102/2010. Art.46) 
Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb 
relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. (L26/2010. 
art.19.3) 
En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o presidenta. (L26/2010. 
art.19.1) 
Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació 
específica de l’òrgan. (L26/2010. art.19.2) 

 
i-  Comissions en el si del consell: 
 

Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d'haver preceptivament 
una comissió econòmica , integrada, com a mínim, pel director o directora, que la presideix, el 
secretari o secretària i, en el seu cas,  un professor o professora, un o una representant dels pares 
i mares i el representant de l’ajuntament.  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. (D102/2010. Art.47).  
No li són delegables la fiscalització i liquidació dels comptes anuals del centre, però si la 
modificació del pressupost si s’escau. 
D’acord amb l’article 6 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat: 
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A cada centre s'ha de constituir una comissió de convivència , que té com a finalitat garantir una 
aplicació correcta del que disposa aquest Decret 279/2006 així com col·laborar en la planificació 
de mesures preventives i en la mediació escolar. 
Aquesta comissió estarà formada per dos professor/es, dos pare/s o mare/s elegits entre els 
membres d’aquests sectors del Consell Escolar, i el Director/a del centre, que la presidirà. 
Així mateix, en les seves sessions hi poden participar altres professionals, amb veu i sense vot, 
quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 
Aquesta comissió serà qui planificarà les mesures preventives de convivència i de mediació 
escolar. I  imposarà les mesures correctores i vetllarà pel seu compliment en cas que aquestes 
siguin necessàries. 
Tot i respectant el punt anterior, cal preveure  algunes situacions específiques en el moment de 
constituir les comissions del consell escolar. 
Es considera el/la cap d’estudis com un dels dos representants del sector mestres, a més es 
nominen dos representants més del sector un dels quals estarà de reserva. En el cas dels 
representants dels pares i mares, se’n nomenaran dos i  un altre/a de reserva. 
Aquesta particularitat evitaria la possible situació no recomanable que els pares o mares, mestres 
o director/a que estiguessin directament relacionats amb els casos objecte de la reunió  haguessin 
de formar part també de la comissió. 
Per la qual cosa la composició de la comissió seria la següent: 
a) El/la president/a seria el director/a. En cas d’haver redactat algun informe relatiu al cas, seria 
el/la cap d’estudis que presidiria la reunió. 
b) Dos representants del sector mestres, un dels quals serà el/la cap d’estudis. En cas d’haver de 
presidir la comissió o haver redactat informe seria el/la  representant de reserva qui ocuparia el 
lloc. Si un mestre/a de la comissió és part afectada, també serà substituït pel representant en 
reserva. 
c) Dos representants del sector pares i mares. En cas que algun d’ells fos el pare/mare de 
l’alumne/a afectat, seria substituït pel/la representant de reserva 
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.(D102/2010. Art.47). 
 

j- Actes de les sessions: 
 

En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què 
s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit 
dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. 
(L26/2010. art.20.1) 
El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha 
d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament 
certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior 
de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància. (L26/2010. art.20.3) 
Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes, les quals seran custodiades pel secretari/a, 
tot i que queda prohibida fer-ne difusió pública. 
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� CLAUSTRE: 
 

a. Composició del claustre: 

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. Està 
integrat per tot el professorat, inclòs el professorat de religió i la TEI, i el presideix el director o 
directora. 

Correspon al secretari/a del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre. 

b- Funcions del claustre: 

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix l'article 146.2 de la 
Llei d'educació (LEC). A més, ha de vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment de la 
programació anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el marc del 
projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i 
col·legiats del centre. 

El claustre de professorat té les funcions següents 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director 
o directora.  
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 
programació general del centre.  
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de 
l’ordenament vigent.  
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

c- Presidència i secretaria del claustre:  

Les funcions del president o presidenta  de l’òrgan col·legiat són: 
a) Exercir la representació de l’òrgan. 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions 
de la resta de membres formulades amb la suficient antelació. 
d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
 
Les funcions del secretari o secretària  de l’òrgan col·legiat són: 
a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 
b) Estendre l’acta de la sessió. 
c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
d) Estendre els certificats pertinents. 
e) Custodiar i arxivar les actes. 
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a 
l’exercici de llurs funcions. 
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
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d- Reunions: 

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. 
Segons la normativa d’inici de curs tot el professorat està obligat a assistir a les reunions de 
claustre. 

 

e- Convocatòria de les reunions: 
 

1. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia corresponent,s’ha de 
notificar als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència 
apreciada pel president o presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria. Les normes 
pròpies dels òrgans col·legiats poden preveure una segona convocatòria i especificar el nombre de 
membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan. 
2.  Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat resta 
vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat. 
 

f- Constitució de l’òrgan col·legiat: 

Per a  la constitució vàlida de l’òrgan als efectes de realització de sessions i deliberacions i de la 
presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria i de tots els  
membres, que no hagin excusat degudament la seva absència. 

 
g- Desenvolupament de les sessions i les deliberaci ons: 
 

A. Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin 
presents tots els membres de l’òrgan col·legiats i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot 
favorable de la majoria absoluta. 
B. Les sessions dels òrgans col·legiats seran presencials. S’ha de garantir el dret dels membres a 
participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions 
respectives, la formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució. 

 

h-  Adopció d’acords i règim de votacions: 

Les decisions del claustre seran adoptades per majoria de vots. 
Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb 
relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. (L26/2010. 
art.19.3) 
En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del director/a. (L26/2010. art.19.1) 
Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació 
específica de l’òrgan. (L26/2010. art.19.2) 

i-  Actes de les sessions 

En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què 
s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit 
dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. 
(L26/2010. art.20.1) 
El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha 
d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament 
certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior 
de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància. (L26/2010. art.20.3) 
Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes, les quals seran custodiades pel secretari, tot 
i que queda prohibida fer-ne difusió pública. 
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� Capítol 3. - ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ: 
 
 
Són òrgans de coordinació del centre els següents: 
 
Coordinadors/es de cicle:1 de parvulari i 3 de primària (CI, CM i CS). 

Coordinador/a informàtic/a 
Coordinador/a de biblioteca 
Coordinador/a de riscos laborals. 
Coordinador/a d’activitats audiovisuals i comunicació. 
 
 

� Les funcions dels coordinadors/res de cicle :  
 
a) Coordinar l’acció educativa duta a terme per l’equip docent del cicle. 
b) Els coordinadors vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del cap 
d'estudis. 
Els coordinadors/res de cicle tenen, a més, aquestes funcions: 
a) Assistir a les reunions que es convoquin amb l’equip directiu com a representant dels membres 
del seu cicle, com a  transmissor d’informació i orientacions de l’equip directiu i com a portaveu de 
les opinions, necessitats o inquietuds del seu cicle. Mitjançant aquestes reunions es prenen totes 
aquelles decisions que no necessiten passar per reunió de claustre.  
b) Presidir les reunions d’equip de cicle setmanals i redactar l’acta corresponent. 
c) Les funcions contemplades en el protocol de sortides que s’especifiquen en el PGC. 
d) Les funcions derivades del Pla d’Acollida als professionals. 
e) Assistir a les reunions de la comissió d’atenció a la diversitat quan hi siguin convocats. 
f) Traspàs de la informació  a l’equip de cicle. 
 
Les compensacions horàries  per al desenvolupament de la coordinació les establirà l’Equip 
Directiu, a l’inici de cada curs escolar, d’acord amb les necessitats del centre, amb un mímin d’una 
hora lectiva setmanal. 
En el PGC s’explicitarà la part de l’horari lectiu que els diferents càrrecs unipersonals de 
coordinació dedicaran a tasques pròpies de les seves funcions. 

 
� Les funcions dels coordinadors/res d’informàtica:  

 
a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels recursos 
informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.      
b) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la 
seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels 
serveis educatius de la zona. 
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 
centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 
d) Assistir als seminaris de formació convocats pel Departament i passar la informació             
escrita a través de la reunió de coordinadors/es. 
e) Actualització i manteniment de la pàgina Web del centre. 
f) Col·laborar amb el/la Cap d’Estudis en l’elaboració d’un horari setmanal de l’Aula TIC. 
 
Donada la quantitat d’ordinadors el manteniment i funcionament dels quals és competència 
d’aquest/a coordinador/a l’assignació horària  contemplada en la PAC serà d’un mínim de quatre 
sessions lectives setmanals, realitzables en possible col·laboració i compensació amb algun altre/a 
membre del claustre. En tot cas a l’inici de cada curs escolar l’Equip Directiu establirà les sessions 
necessàries. 
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� Les funcions del coordinador/a de la biblioteca:   
 
a) Classificar, registrar i ordenar els llibres de la Biblioteca. 
b) Arreglar els danys ocasionats als llibres ja existents. 
c) Proposar l’adquisició de llibres nous, tot escoltant les demandes del Cicle o del Claustre. 
d) Elaborar l’horari d’ús de la Biblioteca d’acord amb la programació de cada curs i amb la 
supervisió del Cap d’Estudis. 
e) Fomentar-ne el seu ús, el respecte al llibre i el gust per la lectura. 
f)  Aconsellar i guiar l’alumne/a en les seves lectures. 
g) Establir un servei de préstec, 
h) Dinamitzar l’ús de la biblioteca escolar. 
 
L’assignació horària  contemplada en la PGC serà de una sessió lectiva setmanal I el servei de 
préstec a l’hora d’esbarjo . 
 
 

� Les funcions del coordinador/a de riscos laborals  : 
 
a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i 
la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions 
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la 
implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 
c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. 
d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els 
telèfons i l’estructura. 
e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les 
revisions oficials. 
f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Emplenar i trametre als serveis territorials el model "Full de notificació d’accident o incident 
laboral". 
h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació 
dels accidents que es produeixin en el centre. 
i) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el 
control dels riscos generals i específics del centre. 
j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 
k) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de l’alumnat, 
dels continguts de prevenció de riscos. 
 
L’assignació horària  contemplada en el PGC serà d’una sessió lectiva setmanal. 
 
 
Donada la complexitat de la funció del/la coordinador/a d’informàtica contemplem la figura del/la 
coordinador/a de comunicació audiovisual , amb les següents funcions  de caire tècnic i 
didàctic: 
 
a) Control del material audiovisual i dels aparells audiovisuals i multimèdia que disposem al centre. 
b) Organització i distribució de l’espai on es guarda el material. 
c) Adquisició de material audiovisual. 
d) Preparació i programació dels objectius que s’han marcat en les classes de Comunicació 
Audiovisual. 
e) Assessorar en l’elaboració de material i activitats. 
f) Col·laboració en activitats audiovisuals proposades per l’Ajuntament o el Departament 
d’Ensenyament  i valorades positivament pel claustre. 
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g) Col·laborar en l’estudi i pràctica de nous programes per poder-los utilitzar amb el nostre 
alumnat.  
h) Assistència als seminaris STAC (a Lleida). 
L’assignació horària  contemplada en la PAC serà de una sessió lectiva setmanal 
 

Nomenament i revocament. 

a) El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’estén per un període d’un curs 
escolar. 

b) La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació abans 
que finalitzi el període per al qual ha esta nomenat, tant si ho sol·licita la persona interessada com 
per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada. 

c) El director/a nomena els òrgans unipersonals de coordinació i informa el Consell escolar i el 
claustre dels nomenaments i dels cessaments corresponents. 

d) A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan 
unipersonal de coordinació, la persona funcionària docent a la qual hagin estat 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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TITOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 
En el nostre centre els mestres, a l’hora de treballar, s’organitzen en: 

- equips docents de cicle 
- grups de treball d’àrea 
- comissions: avaluació, atenció a la diversitat 
- altres: festes ,,  

� Capítol 1. - ORGANITZACIÓ DELS MESTRES: 

� Secció 1.- L’equip docent de cicle: 
 
Estarà format per tots els/les mestres que imparteixen docència en el corresponent cicle. Són 
coordinats pel corresponent/a coordinador de parvulari o de cada cicle de primària, sota la 
supervisió del/la Cap d’Estudis. 
Els  equips de cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és organitzar i 
desenvolupar els ensenyaments  propis  del  cicle. 
Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la supervisió del/la 
cap d'estudis 

Al centre hi ha els següents equips docents de cicle: cicle de parvulari, cicle inicial, cicle mitjà i 
cicle superior, que es reuniran amb la periodicitat establerta, al començament de cada curs 
escolar, en la corresponent Programació General de Centre. El coordinador/a dels equips 
docents recollirà els acords presos a les reunions. Totes les funcions de coordinació estan 
recollides en el Títol III i Capítol 3. 

La periodicitat de les reunions serà setmanal, convocades pel document de programació d’horari 
de permanència exclusiva i amb ordre del dia establert. 
 
Funcions dels equips de cicle: 
Elaborar propostes que el/la coordinador/a  farà arribar a les reunions de coordinadors/es amb 
l’equip directiu. 
Els equips de cicle  poden  formular  propostes  relatives  als  projectes educatiu  i  curricular  del  
centre  i  a  llur programació general. 
Analitzar documents i prendre decisions sobre propostes que l’equip directiu hagi passat als/les 
coordinadors/es a tal efecte. D’aquesta manera s’agilitzarà la presa de decisions i s’evitarà haver 
de recórrer massa sovint a les reunions de claustre. 
Programar sortides, celebracions i activitats educatives i les tasques que se’n derivin: contractar 
autocars, activitats, realització de circulars a les famílies... 
Coordinar projectes interdisciplinaris. 
Elecció de llibres de text i material pedagògic. 
Analitzar resultats de les competències bàsiques i les proves d’avaluació interna i elaborar 
propostes de millora. 
Actualitzar l’espai de cada cicle dels blocs corresponents. 
Planificar  i coordinar les actuacions tutorials, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació 
dels resultats. 
El/la Director/a nomenarà, escoltats els equips de cicle, els i les coordinadors/es corresponents, 
un/a dels quals ho serà del segon cicle d’Educació Infantil i els/les altres tres de l’Educació 
primària. També nomenarà la resta de coordinadors/es contemplats en el Títol III Capítol 3. 
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� Secció 2.- Grups de treball d’àrea: 
 
Són els grups de treball formats per professorat del claustre per a la realització de les tasques 
específiques de les diferents àrees. 
Els mestres especialistes, cada un d’ells, forma part de l’àrea de la seva especialitat. 
És finalitat bàsica d’aquestes grups de treball facilitar la coordinació vertical en l’àmbit de les 
diferents àrees del currículum al llarg de tota l’etapa. 
S'hi agruparan els/les mestres dels diferents cicles que tenen una qualificació específica en l’àrea 
en qüestió i també aquells que hi tinguin preferència.  En qualsevol cas, convindrà que tots els/les 
mestres s'integrin en un grup de treball. 
 
Funcions dels grups de treball d’àrea: 
Participar en la distribució vertical dels continguts curriculars de l'àrea corresponent en els 
diferents cicles/cursos de l'etapa. 
Elaborar, intercanviar i acordar criteris d'actuació per a les adaptacions curriculars. 
Actualitzar i orientar la metodologia didàctica i la pràctica de l'avaluació, sobre la base del contrast 
amb la pràctica diària a l'aula, i aprofitar les experiències i innovacions dutes a terme. 
Incrementar l'eficàcia dels recursos disponibles, les propostes relatives a nous materials curriculars 
a utilitzar i adequar-los a la línia metodològica  adoptada pel centre. 
Afavorir l'actualització didàctica dels/les membres del grup (formació permanent). 
Qualsevol altra que oportunament es determini pel claustre o equip directiu del centre. 
La periodicitat de les seves reunions s’indicarà en la Programació General del Centre  o bé en el 
moment que es cregui adient. Un/a dels seus components actuarà com a coordinador/a de grup. 
 

� Secció 3.- Comissió d’avaluació: 
 

Les comissions d'avaluació de cada cicle estaran formades per tots els/les mestres que intervenen 
amb l’alumnat del cicle corresponent, presidits pel/la cap d'estudis o per qui, a aquest efectes, 
n’exerceixi les funcions. Si es creu necessari, es podran incorporar a les sessions d’avaluació 
aquells professionals, ( EAP, Logopeda, ...)  que també hagin intervingut amb aquest alumnat. 
Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, convocades pel/la cap 
d'estudis  o  director/a.   
En aquestes reunions cada tutor/a lliurarà la informació del seu  nivell, en format paper i digital al/ 
a la  Cap d’estudis, que actuarà com a secretari/a de la sessió i n'aixecarà acta. 
 
Funcions de la comissió d’avaluació: 
Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne/a 
Establir les mesures d'adequació i reforç  
Modificar les estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats 
educatives del cicle. 
Entre la segona i tercera sessió d’avaluació faran la valoració final per àrees i la valoració global 
del progrés de cada alumne/a, així com prendre la decisió, si s’escau, de la no promoció de cicle, 
tot explicitant quines activitats convenen en el cicle següent per assolir objectius no acomplerts. 
En el centre hi ha també una subcomissió dins de la CAD que té com a funció l’elaboració del 
plans individuals (PI) coordinats pel tutor/a. Els/les  membres d’aquest equip poden fer propostes 
de repetició 
Tenim  un protocol a tenir en compte per als casos de possibles repeticions 
 
ANNEX 1 
ANNEX 2 
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� Secció 4.- Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) : 
Funcions 
Elaborar un pla d’atenció a la diversitat de l’alumnat del centre (PAD). 
Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la 
diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. 
Components 
Mestre/a EE 
Cap d’estudis 
Professional de l’EAP 
Coordinador/a 

Cap d’estudis. 
També forma part d’aquesta comissió, puntualment, el/la tutor/a de l’alumne objecte del 
seguiment o qualsevol altre professional que es consideri oportú (logopeda, assistent social...). 
La periodicitat de les reunions s’establirà al pla General de Centre a l’inici de cada curs escolar. 
 
 

� Secció 5- Altres comissions:  
 

Comissió de Socialització de llibres i material cur ricular. 
Funcions 
Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del nostre 
centre. 
Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa:alumnat, professorat i 
famílies,  en la millora del nostre entorn.  
Components 
President/a del Consell Escolar  
Un/a representant de cada cicle. 
Un/a membre de la junta de l’AMPA 
Un/a membre del personal d’administració i serveis. 
Un/a representant de l’Ajuntament. 
Un/a representant dels pares en el Consell Escolar 
 
Comissió de seguiment de l’evolució de l’alumnat am b escolaritat compartida.  
Funcions 
Fer el seguiment de l’evolució dels/les alumnes i introduir, si escau, modificacions en l’atenció 
educativa. Aportar a la comissió d’avaluació informació sobre la seva evolució i els seus 
aprenentatges. 
Components 
1 professional centre EE 
1 professional de l’EAP 
1 tutor/a de l’alumne/a 
El Cap d’Estudis. 
Coordinador 
tutor del centre on es trobi matriculat l’alumne. 
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� Secció 6.- Comissions en el si del claustre: 
 

Les comissions estaran formades per: 
• Un representant de cada cicle. 
• Un coordinador/a. 

 
Els membres de cada comissió seran elegits en la primera reunió del Claustre en iniciar-se el Curs 
Escolar. Els mestres s’integraran en les diferents comissions de manera voluntària i la durada serà 
d’un curs. 
 
 
 

� Comissió de festes i activitats 
Funcions: 
a) Coordinar l’ambientació general de l’escola: aules, vestíbul i passadissos. 
b) Proposar les activitats que s’han de realitzar quan hi ha de col·laborar diferents nivells. 
c) Proposar als cicles activitats per a les celebracions. 
Components: 
Tots els coordinadors i al menys un/a professor/a de cada cicle. 
 

� Comissió d’intercicles 
Funcions: 
a) Realitzar un traspàs acurat d’informació sobre l’alumnat que passa de cicle. 
b)Redistribuir l’alumnat segons el protocol corresponent. 
c)Coordinar aspectes curriculars per tal de donar continuïtat als cicles. 
Components: 
Els/les  tutors/res que els deixen  
Els/les  tutors/res que els reben 
L’equip docent que hi ha intervingut 
El/la cap d’estudis o altra representació de l’equip directiu. 
 

� Comissió de biblioteca 

Col·laborar amb el/la coordinador/a de biblioteca en les seves funcions. 
Funcions: 
a) Classificar, registrar i ordenar els llibres de la Biblioteca. 
b) Arreglar els danys ocasionats als llibres ja existents. 
c) Proposar l’adquisició de llibres nous, tot escoltant les demandes del Cicle o del Claustre. 
d) Elaborar l’horari d’ús de la Biblioteca d’acord amb la programació de cada curs i amb la 
supervisió del Cap d’Estudis. 
e) Fomentar-ne el seu ús, el respecte al llibre i el gust per la lectura. 
f)  Aconsellar i guiar l’alumne/a en les seves lectures. 
g) Establir un servei de préstec, 
h) Dinamitzar l’ús de la biblioteca escolar. 
Components: 
Coordinador de biblioteca 
Coordinadors de cicle 
Equip directiu 
 

� Comissió de material  
Funcions:  
a) Determinar el material que el Centre necessitarà al llarg del Curs Escolar, per la qual cosa 
recollirà les propostes dels diferents cicles. 
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b) Fer el llistat i realitzar la comanda o donar-ho a la persona encarregada per l’Equip Directiu. 
c) A la recepció del material, tenir cura de guardar-lo o, en el seu cas, fer-lo arribar a qui l’ha 
sol·licitat. 
d) Portar el control del material que es gasta. 
e) Mantenir al dia el llistat de proveïdors. 
Components: 
El secretari 
Un mestre per cicle 
 
 

� Comissió d’Informàtica : 
Funcions:  
a) Mantenir els ordinadors de l’aula actualitzats i donar suport al coordinador de l’aula en les 
tasques requerides. 
b) Elaborar materials de suport adequats a les diferents matèries. 
c) Donar suport als cicles en matèria de programari. 
d) Mantenir actualitzada la plana de l’escola / blog. 
e) Proposar activitats de formació sobre programari nou destinat al professorat 
Components: 
Coordinador d’informàtica i coordinador de mitjans audiovisuals 
Coordinadors de cicle 
Equip directiu 

� Capítol 2. - ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT: 

Segons la normativa vigent: 
La nostra escola esta dividirà en dues etapes: educació infantil i educació primària. 
L’educació infantil es troba dividirà en tres nivells: infantils - 3 anys, infantil - 4 anys i infantil  - 5 
anys. 
L’educació primària està dividirà en tres cicles i cada un d’ells en tres nivells. 
 
 

� Capítol 3. - ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 

 
El Centre té elaborat un Pla específic d’Atenció a la Diversitat, revisable anualment, en el qual 
es contemplen totes les accions i/o actuacions a realitzar en aquest aspecte. 
 

� Capítol 4. - ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL:  

En la programació anual del centre es recull l’organització de les tutories i reunions amb les 
famílies.  
 
El Centre té elaborat un Pla d’Acció Tutorial, en el qual es contemplen totes les accions i/o 
actuacions a realitzar en aquest aspecte. 
 

� Capítol 5. - ORIENTACIÓ ACADÈMICA:  

Actuacions en la transició d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria: 
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Les actuacions que es realitzen a través del programa de transició entre les etapes primària i 
secundaria, “Pas a l’ESO”,  tenen en compte el treball amb el professorat, l’alumnat i les famílies. 

 
� Secció 1.- Actuacions del professorat:  

- Acordar l’horari i calendari d’aplicació del programa de transició a l’ESO entre el/la tutor/a 
de 6è i la professional de l’EAP. 
- Comentar amb la professional de l’EAP els resultats obtinguts pels alumnes i lliurar els 
registres del grup al/la tutor/a. 
- Elaborar conjuntament amb la professional de l’EAP els informes individuals del pla de 
coordinació de les etapes Primària – Secundària. 
- Consensuar amb el tutor/a i la professional de l’EAP   els possibles informes de transició, 
informes de nee socials i econòmiques i dictàmens, si s’escau. 
- Participar en les reunions de traspàs d’informació de l’alumnat entre els mestres de 6è i 
els professors de l’institut. 
- Participar en les reunions que es realitzen a l’Institut  de referència “Manuel de Montsuar” 
per treballar la coherència  entre els dos centres pel que fa als continguts de les àrees curriculars. 
 

� Secció 2.- Actuacions amb l’alumnat (compartides am b el/la professional de 
l’EAP): 

- Sessions de grup amb l’alumnat de sisè: xerrada entorn al pas a l’ESO i qüestionari 
inicial. 
- Valoració del nivell de competències en les àrees instrumentals. 
Àrea de llengua: Comprensió lectora en català, ortografia natural i arbitrària en català i  castellà i  
expressió lliure en català. 
Àrea de matemàtiques: Càlcul mental i resolució de problemes. 
- Elaboració dels registres de cada grup classe. 
- Entrevistes individuals amb cadascun  dels alumnes. 
- Participació en la jornada de convivència dels alumnes de 6è i 1r d’ESO en el marc de l’Institut 
“Manuel de Montsuar”. 
 

� Secció 3.- Actuacions amb les famílies: 
- Entrevistes individuals, compartides amb el/la professional de l’EAP, amb aquelles 
famílies que es consideri adient per planificar possibles suports i/o informes específics pel seu/a 
fill/a en el pas a l’etapa d’Educació Secundària.  
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TITOL V. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

 
� Capítol 1. -  DE L’ALUMNAT: 
 

� Secció 1. - Drets dels alumnes: 

 

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i 
de qualitat. 
 
2. Els alumnes, 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. 
 

� Secció 2. - Deures dels alumnes: 
 
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. 
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. 
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� Capítol 2 .- DEL PROFESSORAT: 
 

El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la Programació 
General del Centre i  a assistir als claustres, a les reunions de cicle o de grups de treball i a les 
altres reunions degudament convocades pel director/a o persona encarregada a l'efecte.  
L'horari de les activitats programades tindrà per al professorat la mateixa obligatorietat que l'horari 
habitual de treball. 
La distribució de l'horari lectiu i no lectiu es recollirà en la Programació General del Centre. 

 
 

� Secció 1. - Drets i deures dels mestres i els profe ssors en l’exercici de la 
funció docent: 

 
1. Els mestres i els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics 
següents: 
 
a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104, en el marc del 
projecte educatiu del centre. 
b) Accedir a la promoció professional. 
c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent. 
 
2. Els mestres i els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics 
següents: 
 
a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del 
projecte educatiu. 
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, 
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una societat democràtica. 
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la 
millora contínua de la pràctica docent. 
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TITOL VI. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Aquest document es basa en la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, que regula 
l’Ensenyament a l’article 37 en allò que respecta als drets i deures de l’alumnat i en el Decret 
102/2010 que regula aspectes de la disciplina d’alumnes.  
En aquesta tipificació s’ha partit dels pressupòsits següents:  
 
- Els processos i accions que s’emprenguin han de tenir un caràcter educatiu tant per prevenir 
com per corregir conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer tant el dret al 
desenvolupament personal com el deure d’aprendre i mantenir actituds de responsabilitat.  
- Les infraccions de les normes de convivència del centre comporten sancions segons la 
gravetat de la falta.  
- S’incorpora la mediació com a mitjà de resolució de determinats conflictes de convivència al 
centre.  
- Al centre hi ha una Comissió de Convivència que vetlla per l’aplicació correcta d’aquestes 
disposicions. Per a casos molt concrets també hi ha Comissió de Convivència Especial del 
Consell Escolar.  
- Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre, així 
com les conductes greument perjudicials per a la convivència, realitzades dins del recinte 
escolar o durant la realització d’activitats complementàries extraescolars i en els serveis de 
menjador i transport. Igualment poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l’alumnat 
que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar estiguin motivades o directament 
relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys i companyes o altres membres de 
la comunitat educativa, com poden ser sortides i a les anades i vingudes del poliesportiu.  
- La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions ha de ser proporcionada 
a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i millora del seu procés educatiu.  
 
Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat:  
a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.  
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència del centre.  
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 
activitats del centre.  
d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.  
e) La falta d’intencionalitat.  
   
 Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat:  
a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.  
b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als 
incorporats recentment al centre.  
c) La premeditació i la reiteració.  
d) Les que atemptin contra els òrgans unipersonals o col.legiats del centre i els seus docents.  
e) La col·lectivitat i/o publicitat manifesta.  
 
 

� Capítol 1 .- NORMES DE CONVIVÈNCIA:  
 
Les normes de convivència , es concreten, en les següents indicacions: 
 

� Secció 1. -  En relació al professorat i altre pers onal del Centre : 
 
L’alumnat  d'aquest centre té obligació de respectar i complir les instruccions del professorat i del 
personal no docent.  Tots ells contribueixen a la seva educació. 
L’alumnat seguirà les orientacions del professorat respecte el seu aprenentatge. 
L’alumnat del centre guardarà el degut respecte a tots els membres de la comunitat escolar. 
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� Secció 2 . - En relació a l’ordre : 

 
En el nostre centre per a més concreció i detall sobre horaris i organització es consultarà l’apartat 
de síntesi del funcionament d’educació infantil i d’educació primària que apareix i s’actualitza 
anualment a la PGC. 
Tot l’alumnat d’Educació Infantil i del Cicle Inicial de l’Educació Primària té obligació de portar la 
bata escollida, neta i ben cordada. Durant el mesos de setembre i juny la utilització de la bata serà 
voluntària.  
Tot l’ alumnat haurà de portar el xandall del centre el dies que tinguin classe d’educació física. 
Aquests dies l’alumnat dels cicles mitjà i superior, a la classe ordinària,  hauran de portar sempre 
el pantaló llarg. 
Per tal de protegir el terra del pavelló poliesportiu caldrà utilitzar sabatilles esportives de sola tova i 
que no deixi marca. 
La porta del recinte escolar s'obrirà uns deu minuts abans d’iniciar-se  les classes i es tancaran 
uns cinc minuts després de l’inici, tant al matí com a la tarda. Cal tenir en compte que la porta de 
l’escola és oberta des de les vuit del matí, hora en que comença a funcionar el servei d’acollida 
matinal i només per aquest ús. 
L’accés al recinte escolar es farà per la porta de la tanca que dóna davant del menjador. Les 
famílies que utilitzin el vehicle per acompanyar els/les seus/ves fills/es no es podran aturar davant 
d’aquesta porta per tal d’afavorir la vigilància de la  policia municipal que regula les entrades i 
sortides al centre. És una mesura de seguretat per evitar accidents. 
L’alumnat  podrà anar acompanyat fins a la porta d’entrada al recinte (porta de la tanca). Una 
vegada allí s’ordenaran per cursos i quan toqui el timbre es dirigiran ordenadament en fila a les 
classes acompanyats pel professorat  corresponent. 
Els/les  alumnes de P-3 d’Educació Infantil podran ser acompanyats fins a la seva fila 
corresponent. Una vegada allí se’n faran càrrec els/les mestres. 
A les 8:55  al matí sonarà l’avís que fa saber als/les alumnes que cal estar en les respectives files i 
esperar l’ordre d’entrada al centre. Els/ les alumnes començaran a passar a les seves aules, de 
forma que a les nou en punt tothom sigui a les classes i en disposició de començar l’activitat 
docent. La mateixa organització es durà a terme a la tarda per iniciar l’activitat docent a les tres en 
punt. 
A les sortides tots els/les mestres acompanyaran els/les alumnes fins a la porta. Tots els/les 
mestres i  especialment els/les d’Educació Infantil i Cicle inicial de Primària hauran de controlar la 
recollida dels/les alumnes, la resta, C.M. i C.S., podran sortir lliurement del recinte escolar. 
Els/les alumnes que  arribin al centre més tard de l’hora estipulada pel tancament de la porta 
d’accés hauran d’utilitzar la porta principal que estarà controlada per personal de l’escola. 
Qualsevol persona que accedeixi al centre a partir d’aquesta hora caldrà que ho faci per aquesta 
porta i no podrà accedir als edificis de primària o del parvulari. Haurà de deixar als seus fills o filles 
a la secretaria del centre on el personal se’n farà càrrec i posteriorment els/les acompanyarà a les 
aules. 
Tant a l’Educació infantil com a la Primària, el  professorat corresponent acompanyarà l’alumnat  
en els desplaçaments pel passadís amb ordre, per tal d’evitar sorolls excessius que puguin 
molestar la resta de classes, fins als espais on es realitzin les activitats i els retornaran a l’aula 
acabada la sessió, es demana la màxima puntualitat per tal de no distorsionar les activitats de la 
resta de classes. A l’hora del pati els/les acompanyaran fins a la porta. 
Els conflictes a l’aula seran resolts segons preveu el protocol per als casos de problemes de 
convivència. 
Els dies de pluja se seguirà el protocol previst en el PGC 
 

� Secció 3. - En relació a l'edifici : 
 
L’alumnat respectarà el bon ús  del mobiliari i de les instal·lacions del centre. 
Qualsevol alumne/a que produeixi desperfectes al centre  de forma voluntària o negligent - pintura, 
vidres, portes, parets, etc.- està obligat/ada a pagar el cost de la reparació.  Si són més d’un/a, el 
cost quedarà dividit en parts proporcionals. 
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� Secció 4. - En relació a l’esbarjo : 

 
A l’hora de l’esbarjo toca el timbre i l’alumnat va al pati en fila acompanyat pel professorat 
responsable. Les aules restaran tancades i els llums apagats. A l’aula no poden romandre 
alumnes sense el tutor/a o algun mestre/a responsable.  
A l’hora de l’esbarjo l’alumnat de cada curs respecta una zona de pati. Les pistes són utilitzades 
per l’alumnat de C.M. i C.S. i el sorral pels alumnes d’Educació Infantil, d’acord amb el calendari 
que quedarà establert a l’inici de cada curs en el PGC. 
A educació infantil tots els mestres fan vigilància de pati cada dia. 
A primària els/les mestres vigilem el pati per torns. Els torns de pati i la quantitat de mestres de 
cada torn s’especifiquen cada curs en el PGC. 
Si algun/a alumne/a es fa mal a l’hora del pati seran atesos, en un principi, pel professorat 
responsable de la vigilància de pati. 
A educació primària l’alumnat que sigui castigat a l’hora del pati es quedarà a la classe amb el 
mestre/a que l’hagi castigat. No podran deixar-se l’alumnat castigat a classe sense el professorat 
responsable. No es podrà deixar l’alumnat castigat al vestíbul ni a la biblioteca a l’hora del pati per 
assumptes relacionats amb el treball d’aula. Se seguirà el protocol que s’estableixi al PGC. 
A educació primària els mestres de guàrdia tindran especial cura en la vigilància de la porta 
d’accés al Parc del Graó. En cas de caure una pilota fora, els mestres de guàrdia comprovaran 
que la pilota es vegi des de dins per donar permís a l’alumnat per sortir. Vigilaran el recorregut del 
nen o nens que vagin a buscar-la, fins que tornin. Si es tracta d’un nen de 1r curs, no podran sortir, 
ja que es consideren massa petits i desconeixedors de la situació; aleshores s’haurà de buscar un 
voluntari d’un nivell superior. 
Els dies de pluja es romandrà a la classe i no es podrà sortir al pati ni als passadissos. A totes les 
classes hi haurà el tutor/a o algun mestre/a responsable i podran dedicar els temps a jocs o 
estudis no reglats. 
Es tindrà especial cura de fer servir adequadament els lavabos, no deixant que s’utilitzin com a lloc 
d’esbarjo. 
En tot cas, s’establirà a l’inici de curs en el PGC el protocol a seguir en cas de pluja, tenint en 
compte les circumstàncies i prestacions de les que es pugui fer ús. 
En cas d’haver algun incident relacionat amb problemes de convivència s’aplicarà el protocol 
corresponent. 
 

� Secció 5. - En relació als pares i mares : 
 
Aquest/es mantindran freqüents contactes, almenys una vegada al curs, amb els/les tutors/es a fi i 
efecte de seguir la mateixa línia educativa i per ser informats sobre l’aprenentatge del seu/va fill/a. 
Per entrevistar-se amb els/les professors/es s’han de respectar els horaris de tutories establerts a 
començament de curs. En cas excepcional i amb previ avís es podrà concertar l’entrevista en un 
altre horari. 
Hauran de justificar les absències dels seus/ves fills/es mitjançant escrit signat, per telèfon o bé 
personalment al mestre/a tutor/a corresponent. 
Hauran d’aportar el material escolar sol·licitat pel centre. 
Sempre que siguin convocats, hauran assistir a les reunions generals de curs, nivell o centre. Se’ls 
facilitarà el justificant corresponent. 
Hauran de respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sense perjudici 
que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els drets dels seus/ves fills/es. 
El procediment per dur a terme aquestes possibles impugnacions serà el següent: (La lectura de la 
secció 2ª del Capítol 2 del Títol VII d’aquest reglament ens podrà ajudar a concretar-lo). 

Presentació i contingut de l’escrit d’impugnació: ... 
Resolució de la impugnació presentada: ... 
Actuacions posteriors i arxivament de la documentació: .. 

La presentació de la impugnació no paralitzarà l’execució de les decisions preses. 
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� Secció 6. - En relació a l'assistència : 
 
L’equip directiu vetllarà per l’assistència i puntualitat de l’alumnat, professorat i personal no docent 
i establirà les mesures necessàries per al bon funcionament. 
A l’inici de cada curs es reparteix una circular recordant a totes les famílies l’obligació de 
comunicar telefònicament el motiu de l’absència de l’alumnat. Tanmateix les famílies no sempre 
compleixen amb aquesta obligació, per la qual cosa a tots els nivells tenim el  protocol de 
seguretat que figura a l’apartat següent: 
- Cada matí i cada tarda en començar les classes els tutors fan arribar un llistat a l’auxiliar 
administrativa del centre que confeccionarà una llista de l’alumnat  que no ha justificat la seva 
absència. Seguidament la mateixa auxiliar administrativa procedirà a establir contactes telefònics 
amb cada família que no hagi comunicat prèviament la causa de l’absència. Confegeix diàriament 
una llista de les absències, els motius de la mateixa i la persona de contacte. Així s’eviten faltes 
d’assistència de les quals poguessin no tenir coneixement les famílies.  
- D’aquell  alumnat  amb faltes d’assistència més freqüents el/ la mateix/a auxiliar administratiu/va 
en porta un control personal per anotar possibles faltes no justificades, per si és el cas d’haver 
d’informar la inspecció educativa i/o l’assistent social de l’EAP. 
 
 

� Capítol 2 .- MEDIACIÓ ESCOLAR:  
 
El centre ofereix el procés de mediació com a estratègia en la gestió i resolució de conflictes amb 
l’objectiu de fomentar les relacions positives i la resolució pacífica dels conflictes, per mantenir un 
bon clima de convivència i treball en el centre.  
 
a- La mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, es basarà en els 
principis recollits en l’art. 24 del D279/2006. L’àmbit d’aplicació i l’ordenació del procés de 
mediació s’ajustarà a les indicacions dels articles 25, 26, 27 i 28 del Decret 279/2006. 
b- La mediació escolar constituirà el mètode de resolució de conflictes que el centre decideix 
utilitzar en el procés de gestió de conflictes sempre que sigui pertinent. 
c- La Comissió de Convivència del Centre col·labora en els processos de mediació escolar a 
petició de la direcció del centre. 
d- Sempre que sigui possible, el centre oferirà la mediació com a estratègia de reparació o 
de reconciliació. 
e- Quan les persones implicades en el conflicte decideixen acollir-se a la mediació o desistir-
ne, en qualsevol moment del procés, ho manifestaran per escrit adreçat al director/a del centre. 
f-   L’oferiment d’iniciar el procés de mediació el realitzarà el director/a del centre, prèvia 
consulta als tutors/es dels alumnes implicats i mitjançat escrit dirigit a les persones interessades. 
g- La direcció del centre notificarà la iniciació del procés a les persones interessades. En 
l’escrit de notificació es comunicarà el nom de la persona mediadora proposada pel centre. 
h- La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les circumstàncies 
assenyalades per l’art. 28 de la Llei 30/1992 (LRJAP-PAC) i comunicar-ho al director/a, per escrit, 
en el termini de dos dies des del seu nomenament. 
i- Els pares dels alumnes podran plantejar davant del director/a la recusació de la persona 
mediadora proposada, quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en el procés de mediació. Ho faran 
en el termini de dos dies hàbils. Les resolucions negatives d’aquestes recusacions hauran de ser 
motivades.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Normes d’Organització i Funcionament 

 38 / 75 
 

 
� Capítol 3 .- CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE C ONVIVÈNCIA 

DEL CENTRE:  
 

� Secció 1.-  Actuacions contràries a les normes de c onvivència del centre: 
faltes lleus:  

  
Es consideren faltes lleus les conductes contràries a la normes de convivència del centre 
següents:  
 
1.- Les faltes injustificades de puntualitat i d’assistència a classe.  
2.- Els actes d’incorrecció o desconsideració no greus amb els altres membres de la comunitat 
educativa.  
- Insultar o riure’s d’algun membre de la comunitat educativa.  
- Posar mots a algun membre de la comunitat amb finalitat de burla.  
- No fer cas de les indicacions dels professors o de qualsevol altre membre de la comunitat 
educativa.  
- Adreçar-se de manera inadequada oral o gestualment a un professor o PAS.  
3.- Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.  
- Ús de mòbils, aparells per escoltar música, gorres o similars.  
-No portar el material necessari per les activitats de classe i/o activitats externes injustificadament i 
/o reiteradament: bata, xandall, material de les matèries concretes, llibres, ordinadors sense 
carregar…  
- Aixecar-se i sortir de l’aula sense permís del professor.  
- No assistir sense causa justificada a les sortides o altres activitats obligatòries.  
- Destorbar la marxa adequada de les classes: cridar, cantar, xiular, passar papers o altres 
objectes…  
- Amagar-se en dependències del centre.  
- No donar als pares les notificacions dels professors.  
- No fer un ús adequat de l’ordinador, de l’agenda o de qualsevol altre material.  
4.- El deteriorament lleu , causat intencionadament, de les dependències del centre, del material 
d’aquest o del de la comunitat escolar  
- Pintar o guixar, taules, portes, parets del centre escolar.  
- Amagar i/o deteriorar material escolar del centre o d’un altre alumne/a.  
  5.- Els actes d’indisciplina, que a criteri del professor corresponent, no tinguin caràcter greu.  
  6.- Les injúries, ofenses, amenaces, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la 
comunitat educativa o que atemptin contra llur intimitat inclosos quan es facin per mitjà de les 
xarxes digitals, quan no tinguin la consideració de greus.  
 7.- La captura, emmagatzematge, tractament o difusió per mitjans analògics o digitals, de dades 
de caràcter personal, inclosa la imatge i veu de membres de la comunitat educativa quan no 
tinguin la consideració de greu.  
8.- Els alumnes a l’assistir al centre, vestiran de forma adequada per a l’estudi o, en el seu cas, per 
a les activitats que hagin de realitzar. 
   

� Secció 2.- Mesures correctores per a les faltes lle us:  
  
A càrrec del tutor/a o professor/a corresponent:  
 
- Amonestació oral, per part del professor de la matèria i del tutor/a.  
- Compareixença davant de la Cap d’Estudis o bé de el Director.  
- Amonestació per escrit a través del Full d’Incidències (ANNEX 3).  
- Privació de temps d’esbarjo.  
- La falta de puntualitat a les classes serà comptabilitzada pel professorat corresponent i es tindrà 
en compte a l’hora de fer l’avaluació.  
- Incautació de l’objecte (mòbil, MP3, MP4, gorra, o altres…). 
- Informació a les famílies de la falta i de la sanció aplicada ( tutor o tutora). 
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A càrrec de la directora i/o cap d’estudis: 
  
- Canvi de grup classe per un període màxim d’una setmana.  
- Realització de tasques educadores per l’alumne/a en horari no lectiu que comportin la reparació 
del dany causat o bé repercuteixin positivament en el centre o en d’altres membres de la comunitat 
educativa.   
 

� Secció 3. - Actuacions contràries a les normes de c onvivència del centre: 
faltes greus:  

  
 Les conductes dels alumnes greument perjudicials per a la convivència que seran considerades 
faltes greus i, en conseqüència, mereixedores de sanció són les següents:  
  
 1.- Els actes greus d’indisciplina, les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, canvis o 
suplantació de la identitat digital, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 
educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument 
contra llur intimitat o llur integritat personal, inclosos quan es facin per mitjà de les xarxes digitals 
i/o aparells tecnològics.  
- Insults a professors o PAS.  
 - Sortir del centre sense permís.  
- Intimidar o amenaçar de paraula o amb fets a un company, professor o PAS.  
- Discriminar a un company per raons de raça, minusvalia, religió…  
 - Comportament incívic en activitats realitzades fora del centre.  
- No complir la tasca encomanada pel professorat en una expulsió de l’aula o bé la reparació del 
dany causat per una falta lleu.  
- No complir els compromisos pactats en una mediació.  
 2.- Agressió física.  
- Qualsevol agressió física, per lleu que pugui semblar, a qualsevol membre de la comunitat 
educativa.  
3.- L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 
especialment les d’avaluació, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar, inclosa la suplantació de la identitat en 
xarxes informàtiques.  
 4.- El deteriorament greu causat intencionadament de les dependències o els  
equipaments del centre, del material d’aquest.  
 5.- Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i 
especialment la incitació al consum.  
- Portar al centre objectes o substàncies que puguin atemptar contra la integritat física d’altres 
membres de la comunitat educativa.  
-- Portar o fer ús de tabac, alcohol i drogues al centre i en qualsevol activitat relacionada amb 
l’escola.  
 6.- Cometre reiteradament actes contraris a les normes de convivència del centre o faltes lleus.  
 7.- La captura, emmagatzematge, tractament o difusió, per mitjans analògics o digitals, de dades 
de caràcter personal, inclosa la imatge, el vídeo, l’animació, el text o la veu, de qualsevol membre 
de la comunitat educativa sense el seu consentiment exprés, quan se’n derivin conseqüències 
greus pels mateixos.  
 8.- Suplantació de personalitat en actes de la vida docent i falsificació o sostracció de documents 
acadèmics.  
- Signar notes o altres notificacions dels professorat cap a les famílies o a l’inrevés.  
- Agafar qualsevol document acadèmic sense permís.  
9. - Causar, per ús indegut, danys greus en els locals, mobiliari, documents del centre o en les 
pertinences dels membres de la comunitats educativa.  
- Trencar mobiliari, ordinadors, vidres, panys, màquines…  
- Sostreure material del centre, del professorat o de companys.  
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- Destruir o fer desaparèixer documents del centre, exàmens o altres materials de treball, cartes 
dirigides als pares –tant si s’han donat en mà als alumnes com si s’han enviat per correu electrònic 
o postal-.  
 10.- Reiteració sistemàtica de faltes lleus en el mateix curs acadèmic.  
- El tercer avís de falta lleu es considera falta greu.  
- Quan la repetició sistemàtica d’una falta lleu comporta dificultats per a la bona  
marxa de la tasca educativa del centre.  
  

� Secció 4.- Mesures correctores per a les faltes gre us: 
 
És reuniran el tutor/a  amb l’equip directiu que estudiaran el cas i posaran la sanció corresponent. 
 
- Canvi temporal de grup o de classe.  
- Exclusió d’una o més sortides o altres activitats que puguin estar organitzades.  
- Reparació material i econòmica del dany causat als béns mobles o immobles del centre.  
- Reparació moral a la persona o persones a qui s’hagi produït un dany.  
- Realització de tasques educadores per l’alumne/a en horari no lectiu que comportin la reparació 
del dany causat o bé repercuteixin positivament en el centre o en d’altres membres de la comunitat 
educativa.  
- Restitució d’allò que s’hagi sostret  
- Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un 
període màxim de set dies.  
 

� Secció 5.- Actuacions contràries a les normes de co nvivència del centre: 
faltes molt greus:  

 
Es consideren faltes molt greus les conductes contràries a la normes de convivència del centre 
següents: 
  
1.- Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 
qualsevol altra condició personal o social dels afectats. També quan es realitzin contra l’alumnat 
més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 
 2.- Actes d’indisciplina, injúria, ofensa, molt greus als membres de la comunitat educativa.  
- Insults reiterats o greus a professors o PAS.  
- Amenaces reiterades a professors, alumnes o PAS.  
- Reiteració d’intimidacions de paraula o amb fets a qualsevol membre de la comunitat educativa.  
3.- Agressió física greu.  
- Qualsevol agressió amb dany físic.  
 4.- Incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per a la salut (tabac, alcohol, drogues…) i per a 
la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.   
5.- Faltes tipificades com a greus si concorren circumstàncies de col.lectivitat i/o publicitat 
intencionades.  
6.- Ús de qualsevol objecte que pugui atemptar contra la integritat física de qualsevol membre de 
la comunitat educativa.  
 7.- La realització de tres faltes greus en un mateix curs acadèmic.  
 

� Secció 6.-  Mesures correctores per a les faltes molt greus: 
 
Es reunirà la Comissió de Convivència que estudiarà el cas, posarà la sanció adient i obrirà un full 
de seguiment de l’alumne/a en referència a la disciplina. En cas de no ser possible aquesta reunió 
prendran les decisions immediates el director i/o el cap d’estudis i després ho comunicaran a la 
Comissió.  
  
- Canvi temporal de grup o de classe.  
- Exclusió d’una o més sortides o altres activitats que puguin estar organitzades.  
- Reparació material i econòmica del dany causat als béns mobles o immobles del centre.  
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- Reparació moral a la persona o persones a qui s’hagi produït un dany.  
- Realització de tasques educadores per l’alumne/a en horari no lectiu que comportin la reparació 
del dany causat o bé repercuteixin positivament en el centre o en d’altres membres de la comunitat 
educativa.  
- Restitució d’allò que s’hagi sostret  
- 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  
- Expulsió definitiva del centre.  
- Si la falta comesa constitueix un delicte o falta perseguible penalment, es comunicarà al ministeri 
fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament.  
  
 Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 
l’alumne/a, i la seva família en el cas dels i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la 
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció fa una resolució consensuada i 
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 menors d’edat, del seu pare, mare, tutor o tutora legal.  
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, tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció 
expressarà motivadament les raons que ho han impedit.  
En cas de no ser possible arribar a la resolució consensuada per manca d’acord,s’obrirà un 
expedient disciplinari i s’actuarà d’acord amb la llei vigent. 
 

� Secció 7. - Competència per sancionar:  Art. 24.2 Decret 102/2010. 
 
En el nostre centre l’actuació en casos de problemes de convivència en període lectiu és la 
següent: 
Quan el mestre o mestra  que imparteixi la classe  o estigui de guàrdia de pati , entengui que 
un/a alumne/a de la classe, està implicat en alguna d’aquesta tipologia de faltes, i que per tant  no 
pot continuar dins de l’aula o al pati, seguirà els passos següents: 
1. Si està a l’aula , enviarà un/a alumne/a a avisar a un membre de l’Equip Directiu perquè 
s’endugui a l’alumne/a implicat/a amb una tasca per fer durant el període que resti de classe. En 
cas de que cap membre de l’Equip Directiu tingui disponibilitat horària, el mestre durà l’alumne a 
l’aula del seu paral·lel/a, si no presenta un caire violent. Si presenta un caire violent, la direcció del 
centre posarà els recursos necessaris per evitar que pugui lesionar altri, seguidament es trucarà a 
la seva família ( la qual ja estarà assabentada amb antel·lació de que si és necessari es procedirà 
a aquesta actuació) perquè es facin càrrec del seu/va fill/a venint-lo a recollir a l’escola. 
 
2. Si està al pati , el mestre/a acompanyarà l’alumne/a a l’edifici i l’entregarà a Direcció, qui se’n 
farà càrrec fins la fi del període d’esbarjo. 
 
3. En primer lloc s’haurà d’anotar els fets ocorreguts en la llibreta d’aula i el més aviat possible 
redactarà un informe amb l’explicació dels fets. Si el mestre/a que ha enviat aquest/a  alumne/a 
fora de la classe o que l’hagi fet entrar del pati, no n’és el/la tutor/a, redactarà l’ informe amb la 
col·laboració del tutor/a en el model informatitzat previst, amb nombre de sortida i amb còpia al 
registre general de sortida, i a la carpeta d’expedient de l’alumne/a, en el qual es reflectirà si porta 
acabada la tasca proposada, perquè pugui tenir-se en compte com a circumstància que pot 
disminuir o intensificar la gravetat de l’actuació. 
 
4. El/la tutor/a recollirà els informes en el full de seguiment dissenyat per aquest casos  i parlarà 
amb l’alumne/a al respecte, després de cada cas i li farà les reflexions adients, i si escau, entre els 
dos cercaran una activitat reparadora. Es procedirà a trobar un moment per tal que l’alumne/a 
pugui fer alguna actuació de les contemplades per disminuir la gravetat. 
 



Normes d’Organització i Funcionament 

 42 / 75 
 

ANNEX 3 i 4 
 
Si aquest comportament es produís reiteradament, caldrà que el Consell Escolar, escoltada la 
Comissió de Convivència decideixi les mesures a adoptar en cada cas. 
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CONDUCTES 
CONTRÀRIES: 
FALTES LLEUS 

MESURA CORRECTORA RESPONSABLE 

Les faltes injustificades de 
puntualitat i d’assistència a 
classe reiteratives. 
Posar mots a algun 
membre de la comunitat 
amb finalitat de burla. 
No fer cas de les 
indicacions dels professors 
o de qualsevol altre 
membre de la comunitat 
educativa. 
Adreçar-se de manera 
inadequada oral o 
gestualment a un professor 
o PAS. 
Ús de mòbils, aparells per 
escoltar música, gorres o 
similars. 
No portar el material 
necessari per les activitats 
de classe i/o activitats 
externes injustificadament i 
/o reiteradament: bata, 
xandall, material de les 
matèries concretes, llibres, 
ordinadors sense 
carregar… 
Aixecar-se i sortir de l’aula 
sense permís del 
professor. 
No assistir sense causa 
justificada a les sortides o 
altres activitats obligatòries. 
Destorbar la marxa 
adequada de les classes: 
cridar, cantar, xiular, 
passar papers o altres 
objectes… 
Amagar-se en 
dependències del centre. 
No donar als pares les 
notificacions dels 
professors. 
No fer un ús adequat de 
l’ordinador, de l’agenda o 
de qualsevol altre material. 
Pintar o guixar, taules, 
portes, parets del centre 

Notificació a l’agenda 
especificant que és lleu. 

+ 

Full d’incidències 

+ 

Sanció 

Les sancions a aplicar seran 
les següents: 

 

- Amonestació oral, per part 
del professor de la matèria i 
del tutor/a.  

- Compareixença davant de la 
Cap d’Estudis o bé de el 
Director.  

- Amonestació per escrit a 
través del Full d’Incidències 
(ANNEX 3).  

- Privació de temps d’esbarjo.  

- La falta de puntualitat a les 
classes serà comptabilitzada 
pel professorat corresponent i 
es tindrà en compte a l’hora 
de fer l’avaluació.  

- Incautació de l’objecte 
(mòbil, MP3, MP4, gorra, o 
altres…). 

- Informació a les famílies de 
la falta i de la sanció aplicada 
( tutor o tutora). 

 

 

 

 

 

 
Tutor/a  

o  
professor/a 

corresponent 
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escolar. 
Amagar i/o deteriorar 
material escolar del centre 
o d’un altre alumne/a. 
Els actes d’indisciplina, que 
a criteri del professor 
corresponent, no tinguin 
caràcter greu. 
Les injúries, ofenses, 
amenaces, vexacions o 
humiliacions a qualsevol 
membre de la comunitat 
educativa o que atemptin 
contra llur intimitat inclosos 
quan es facin per mitjà de 
les xarxes digitals, quan no 
tinguin la consideració de 
greus. 
Captura, 
emmagatzematge, 
tractament o difusió per 
mitjans analògics o digitals, 
de dades de 
caràcter personal, inclosa 
la imatge i veu de membres 
de la comunitat educativa 
quan no tinguin 
la consideració de greu. 
Els alumnes a l’assistir al 
centre, vestiran de forma 
adequada per a l’estudi o, 
en el 
seu cas, per a les activitats 
que hagin de realitzar. 

 

 

 

- Canvi de grup classe per un 
període màxim d’una 
setmana.  

- Realització de tasques 
educadores per l’alumne/a en 
horari no lectiu que comportin 
la  

reparació del dany causat o 
bé repercuteixin positivament 
en el centre o en d’altres 
membres de la comunitat 
educativa. 

 
 
 

Equip directiu 
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CONDUCTES 
CONTRÀRIES: 
FALTES GREUS 

MESURA CORRECTORA RESPONSABLE 

Insults a professors o PAS. 
Sortir del centre sense 
permís. 
Intimidar o amenaçar de 
paraula o amb fets a un 
company, professor o PAS.  
Discriminar a un company 
per raons de raça, 
minusvàlia, religió… 
Comportament incívic en 
activitats realitzades fora 
del centre. 
No complir la tasca 
encomanada pel 
professorat en una expulsió 
de l’aula o bé la reparació 
del dany causat per una 
falta lleu.  
No complir els 
compromisos pactats en 
una mediació. 
Qualsevol agressió física, 
per lleu que pugui semblar, 
a qualsevol membre de la 
comunitat educativa. 
L’alteració injustificada i 
greu del desenvolupament 
normal de les activitats del 
centre, especialment les 
d’avaluació, la falsificació o 
la sostracció de documents 
i materials acadèmics i la 
suplantació de personalitat 
en actes de la vida escolar, 
inclosa la suplantació de la 
identitat en xarxes 
informàtiques. 
El deteriorament greu 
causat intencionadament 
de les dependències o els 
equipaments del centre, del 
material d’aquest. 
Portar al centre objectes o 
substàncies que puguin 
atemptar contra la integritat 
física d’altres membres de 
la comunitat educativa. 

Notificació a l’agenda 
especificant que és greu. 

+ 
Full d’incidències 

+ 
Sanció 

 
Les sancions a aplicar serán 
les següents: 
 

 - Canvi temporal de grup o de 
classe.  

- Exclusió d’una o més sortides 
o altres activitats que puguin 
estar organitzades.  

- Reparació material i 
econòmica del dany causat als 
béns mobles o immobles del 
centre.  

- Reparació moral a la persona 
o persones a qui s’hagi produït 
un dany.  

- Realització de tasques 
educadores per l’alumne/a en 
horari no lectiu que comportin 
la reparació del dany causat o 
bé repercuteixin positivament 
en el centre o en d’altres 
membres de la comunitat 
educativa.  

- Restitució d’allò que s’hagi 
sostret  

- Suspensió del dret d’assistir 
al centre o a determinades 
classes, en tots dos supòsits 
per un període màxim de set 
dies.  

 
Tutor/a  

o  
professor/a 

corresponent 
 

+ 
 

Equip directiu 
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Portar o fer ús de tabac, 
alcohol i drogues al centre i 
en qualsevol activitat 
relacionada amb l’escola. 
 
 
 
Cometre reiteradament 
actes contraris a les 
normes de convivència del 
centre o faltes lleus. 
Captura, 
emmagatzematge, 
tractament o difusió, per 
mitjans analògics o digitals, 
de dades de caràcter 
personal, inclosa la imatge, 
el vídeo, l’animació, el text 
o la veu, de qualsevol 
membre de la comunitat 
educativa sense el seu 
consentiment exprés, quan 
se’n derivin conseqüències 
greus pels mateixos. 
Signar notes o altres 
notificacions dels 
professorat cap a les 
famílies o a l’inrevés. 
Agafar qualsevol document 
acadèmic sense permís. 
Trencar mobiliari, 
ordinadors, vidres, panys, 
màquines… 
Sostreure material del 
centre, del professorat o de 
companys. 
Destruir o fer desaparèixer 
documents del centre, 
exàmens o altres materials 
de treball, cartes dirigides 
als pares –tant si s’han 
donat en mà als alumnes 
com si s’han enviat per 
correu electrònic o postal. 
El tercer avís de falta lleu 
es considera falta greu. 
Quan la repetició 
sistemàtica d’una falta lleu 
comporta dificultats per a la 
bona marxa de la tasca 
educativa del centre. 
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CONDUCTES 
CONTRÀRIES: 

FALTES  MOLT GREUS 
MESURA CORRECTORA RESPONSABLE 

Els actes o les conductes 
que impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol 
altra condició personal o 
social dels afectats. També 
quan es realitzin contra 
l’alumnat més vulnerable 
per les seves 
característiques personals, 
socials o educatives. 
 
Insults reiterats o greus a 
professors o PAS 
Insults reiterats o greus a 
professors o PAS 
Reiteració d’intimidacions 
de paraula o amb fets a 
qualsevol membre de la 
comunitat educativa. 
Agressió física greu 
Qualsevol agressió amb 
dany físic 
Incitació sistemàtica a 
actuacions perjudicials per 
a la salut (tabac, alcohol, 
drogues…) i per a la 
integritat personal dels 
membres de la comunitat 
educativa del centre.   
Faltes tipificades com a 
greus si concorren 
circumstàncies de 
col·lectivitat i/o publicitat 
intencionades 
Ús de qualsevol objecte 
que pugui atemptar contra 
la integritat física de 
qualsevol membre de la 
comunitat educativa 
La realització de tres faltes 
greus en un mateix curs 
acadèmic 

Notificació a l’agenda 
especificant que és  molt greu. 

+ 
Full d’incidències 

+ 
Sanció 

Les sancions a aplicar seran 
les següents: 
 

- Canvi temporal de grup o de 
classe.  

- Exclusió d’una o més sortides 
o altres activitats que puguin 
estar organitzades.  

- Reparació material i 
econòmica del dany causat als 
béns mobles o immobles del 
centre.  

- Reparació moral a la persona 
o persones a qui s’hagi produït 
un dany.  

- Realització de tasques 
educadores per l’alumne/a en 
horari no lectiu que comportin 
la reparació del dany causat o 
bé repercuteixin positivament 
en el centre o en d’altres 
membres de la comunitat 
educativa.  

- Restitució d’allò que s’hagi 
sostret  
- 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  
- Expulsió definitiva del centre.  
- Si la falta comesa constitueix 
un delicte o falta perseguible 
penalment, es comunicarà al 
ministeri fiscal i a la direcció 
dels Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament. 

 
Tutor/a  

o  
professor/a 

corresponent 
 

+ 
 

Equip directiu 
 

+ 
 

Comissió de 
Convivència 
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TITOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTOR S DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR 

 
� Capítol 1.- QÜESTIONS GENERALS: 

 
 L’escola és oberta a la participació de l’Ajuntament i les entitats locals dins de l’àmbit d’interès 
cultural, amb les quals col·labora puntualment d’acord amb les demandes, tant de l’escola com de 
les entitats esmentades. 
A més requereix la participació de les famílies en la realització d’activitats concretes com les 
Jornades Culturals que es realitzen en el centre o en activitats concretes dins de les aules. 
 

� Capítol 2.- INFORMACIÓ A LES FAMILIES: 
 
La informació a les famílies contempla els següents aspectes: 
Portes Obertes ( abans del període preinscripció). 
Reunió d’inici d’escolarització al centre (a finals del mes de juny) 
Entrevistes inicials amb el nou alumnat (com a molt tard la primera setmana de setembre). 
Reunió general d’Educació infantil i de primària ( durant la primera quinzena de setembre a 
primera quinzena d’octubre). 
Tutories. Es realitzaran a demanda del tutor i/o de les famílies i com a mínim una durant el curs 
escolar. 
Informes individuals del seguiment acadèmic. 
Pàgina Web del centre. 
Informacions puntuals mitjançant el correu electrònic o bé en format paper segons els cas. 
Tauler d’anuncis del Centre. 
 

� Capítol 3.- ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES: 
 
Són els col·lectius formats pels pares/mares d’alumnat matriculat al centre, que es regiran d'acord 
amb els seus estatuts, tot respectant el present document de les N.O.F. Les seves funcions / 
competències seran les establertes per la normativa vigent (Decret 202/87, de 19 de maig – 
DOGC 19.6.87). 
Funcions de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) d’aquest centre segons els seus 
estatuts: 
 

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i tutors, als 
professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot allò que fa 
referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre. 
b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 
c) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consell 
escolar. 
d) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de 
l’entorn. 
e) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en 
l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de 
serveis. 
f) Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com 
de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. 
g) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. 
h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físiques i/o esportives 
   
Òrgans de l’associació d’aquest centre: 
 

a) L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està formada per tots els seus 
membres. 
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b) La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació i està composta pel 
president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i els/les vocals. 

• El president/a dirigeix i representa legalment l’associació, per delegació de 
l’Assemblea General i de la Junta Directiva i convoca les reunions. 

• El vicepresident/a substitueix el president/a en cas d’absència o malaltia. 
• El tresorer/a custodia i controla els recursos, presenta pressupostos i balanços. 
• El secretari/a custodia la documentació i redacta i aixeca acta.                                                                                                                                          
 

Reunions regulars i relació entre l’associació de mares i pares (AMPA) i el centre. 
 

a) Coordinació amb l’equip directiu dels horaris de les activitats extraescolars i la provisió 
dels espais a utilitzar. 

b) Repartiment de les fotocòpies informatives referents al punt anterior per part de 
consergeria i recollida de les paperetes retornades per part de l’administració. 

c) Assistència de membres de la Junta Directiva als actes organitzats pel centre (reunió 
general, exposicions, conferències...) conjuntament amb la Direcció del centre i els 
representants d’altres institucions. 

d) Preparació i realització conjunta de les activitats de les Jornades Culturals. 
e) Reunions presidència  AMPA amb equip directiu per parlar de les possibles aportacions 

econòmiques al centre per adquirir material inventariable.  
f) Elaboració i seguiments del Projecte de socialització dels llibres i material dels alumnes. 
g) Reunions presidència  AMPA amb equip directiu per parlar de les possibles activitats 

culturals obertes a tot l’alumnat i sufragades per l’associació. 
h) Totes aquelles reunions puntuals que tant l’associació com el centre puguin convocar, 

normalment a nivell de presidència d’AMPA i equip directiu. 
i) Concessió per part del centre d’una aula específica, a la planta baixa, com a seu 

permanent de l’associació. 
 

� Capítol 4.- ALUMNES DELEGATS: 
 
Cada grup  podrà elegir democràticament un portaveu o representant que actuarà com a 
delegat/da de curs.  L’elecció es realitzarà en els primers  dies lectius del curs. 
 

� Capítol 5.- CARTA DE COMPROMÍS: 
 
    
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU  
 
La llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que “ Els centres, en el marc del 
que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatiu, han de formular una carta de 
compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de 
convivència i respecte per al 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”. 
 
D’acord amb la llei: 
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Els sotasignats, ......................................................, director/a de l’Escola Doctor Serés d’Alpicat 

i......................................................(nom i cognoms)...........................(pare/mare/tutor/a) de 

l’alumne................................................ conscients que l’educació de l’alumnat implica l’acció 

conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta, que comporta els compromisos 

següents: 

 
COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE 
 

1. Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament 
integral de la seva personalitat com a persones i com a ciutadans/es i crear a l’escola un 
clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i 
d’identificació amb el centre. 

2. Vetllar per fer efectius els seus drets en l’àmbit escolar. 
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i del nostre 

alumne/a. 
4. Informar a la família sobre el projecte educatiu del centre i sobre les seves normes 

específiques de funcionament. 
5. Informar al nostre alumnat sobre els criteris que s’aplicaran per a l’avaluació del seu 

rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, quan calgui, facilitar a la família 
aclariments respecte als resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que convinguin per 
atendre les necessitats específiques de cada alumne/a i mantenir-ne informada a la família. 

7. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 
personal del nostre alumne/a. 

8. Comunicar a la família de les inassistències al centre no justificades que hagi fet el nostre 
alumne/a, tal com estableix en les normes d’organització i funcionament del centre i 
informar de qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 
acadèmic i personal. 

9. Atendre les peticions d’entrevista i de comunicació que formuli la família, en un termini 
raonable dins de la disponibilitat  del centre, tot facilitant en la mesura del possible la 
conciliació dels horaris laborals de la família i el centre. 

10. Oferir i impulsar mecanismes de participació de les famílies a través de  l’AMPA i del 
Consell escolar del centre. 

11. Revisar juntament amb la família el compliment d’aquest contracte quan escaigui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Dr. Serés 
Plaça Gaudí s/n 
25110 ALPICAT 
Telf. 973 736464 
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COMPROMÍSOS PER PART DE LA FAMÍLIA 
 
La família de l’alumne/a..........................................................................es compromet a: 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre definit en el Projecte Educatiu i estimular que el 
nostre fill/a se senti part íntegra del nostre centre i, per tant, corresponsable del seu 
funcionament. 

2. Conèixer les normes de funcionament del centre i instar el nostre fill/a a respectar-les, en 
especial aquelles que afecten a la convivència escolar i el normal desenvolupament de les 
classes i, adoptar les mesures correctores necessàries en cas d’incompliment. 

3. Vetllar per tal que compleixi amb el seu deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual 
a les activitats acadèmiques. Transmetre-li els valors de l’esforç i de la responsabilitat com 
a mitjans per a l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal. 

4. Ajudar-lo/a a organitzar-se el temps d’estudi a casa. Vetllar perquè realitzi a casa les 
tasques encomanades pel professorat i perquè tingui a punt el material per a l’activitat 
escolar. 

5. Adoptar criteris i mesures que afavoreixin el seu rendiment escolar. 
6. Adreçar-nos al centre quan hi hagi discrepàncies, coincidències o suggeriments en 

l’aplicació del Projecte Educatiu en relació amb la seva formació. 
7. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge. 
8. Atendre, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
9. Informar al nostre fill/a sobre el contingut d’aquest compromís. 
10. Col·laborar amb el Centre, sempre que sigui possible, en aquelles activitats en que es 

requereixi la participació dels pares/mares aportant idees, propostes o disponibilitat 
personal. 

11. Interessar-se per les activitats que realitza l’AMPA del Centre. 
12. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquest contracte, quan 

escaigui. 
 
Ho signem per tal que consti a tots els efectes, a partir de la data d’avui. 
 

Alpicat,  de  de 201. 
 
 
 Per part del centre     Per part de la família 
 
 
 
 
 
 
 El/a director/a     El/a Pare/Mare/Tutor-a legal 
 (Nom i cognoms)     (Nom i cognoms) 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Dr. Serés 
Plaça Gaudí s/n 
25110 ALPICAT 
Telf. 973 736464 
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Plaça Gaudí s/n 
25110 ALPICAT 
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TITOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

� Capítol 1. - FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE: 

� Secció 1.- Entrades i Sortides del centre: 

Entrades.- Tots/es els/les tutors/es, tant d’Educació Infantil com de Primària se situaran en el lloc 
assignat a cada nivell 5’ abans de l’hora de entrada (a les 8:55 al matí i a les 2:55 a la tarda) per 
fer l’acollida dels alumnes i evitar l’entrada dels pares en el recinte. 
El professorat sense tutoria (especialistes i reforç) se situaran en la fila del curs en el que 
intervinguin a primera hora, tant al matí com a la tarda, a excepció del professorat que s’assigni a 
la porta d’entrada per controlar que les famílies no entrin en el recinte escolar. En el cas que el 
tutor/a no hi sigui es farà càrrec dels alumnes i els acompanyaran a l’aula corresponent. Si el tutor 
hi és, ajudarà a controlar la fila. 
Abans de les 9, al matí i de les 3 a la tarda,  sonarà el timbre i els alumnes començaran a passar a 
les seves aules de forma que a les nou en punt tothom sigui a les classes i en disposició de 
començar l’activitat docent. 
A les 9 h. i 5’ minuts, al matí i a les 3 h. i 5’, a la tarda es tancaran totes les portes d’accés a 
l’escola excepte la  porta principal que estarà controlada per personal del Centre. Qualsevol 
persona que accedeixi al centre a partir d’aquesta hora caldrà que ho faci per aquesta porta. En el 
cas d’arribar amb retard no podrà accedir a les aules de primària o d’Educació Infantil, haurà de 
deixar els seu fill /filla amb el personal que se’n farà càrrec i l’acompanyarà a l’aula corresponent. 
Sortides.- Tots els alumnes sortiran amb el seu/va tutor/a en fila fins al pati, vetllant que ningú 
romangui sense control. 
Els tutors d’E.I. i de C.I. hauran de romandre amb els alumnes fins que aquests siguin recollits per 
algun membre de la seva família o qualsevol altre persona en que hagin delegat i que sigui del 
coneixement del tutor. 
En cas que algun alumne no sigui recollit fins el moment en que es tanca la porta principal del pati, 
el tutor trucarà a la família per assabentar-se de les causes que han impedit la recollida del mateix 
i el deixarà a càrrec del conserge per a la seva recollida. 
Si no es pot contactar amb cap membre de la família, una hora després d’acabada l’activitat lectiva 
es trucarà a la guàrdia municipal perquè es facin càrrec de la seva custòdia. 
Els alumnes dels Cicles Mitjà i Superior seran acompanyants fins el pati pels tutors i sortiran 
lliurement del centre. 
Al migdia, els alumnes d’Educació Infantil que fan ús del menjador seran recollits a les classes per 
les monitores corresponents. 
L’alumnat només sortirà del centre dins de l’horari escolar per motius justificats, prèvia petició al 
Director/a o tutor/a per part dels pares o representants legals. Caldrà, quan siguin dels cursos 
inferiors, que estiguin acompanyats per persona responsable, pare, mare o tutor legal, o que 
aquests hagin donat la corresponent autorització escrita o verbal, cas que deleguin tal 
responsabilitat en altra persona. 
Cap alumne/a del nostre centre pot sortir sol del recinte escolar mentre duri el període lectiu. Si 
algú ha de sortir haurà d’haver portat  una nota informativa i a més hauran de  venir-lo a buscar  el 
pare, mare o persones familiars en qui hagin delegat aquesta responsabilitat, previ comunicat al/la  
tutor/a corresponent. A l’alumnat  usuari del servei de menjador escolar aquesta norma s’estén 
durant la totalitat de  la seva estada en el  centre. 
 

� Secció 2.-Visites dels pares: 

Les visites o entrevistes dels pares dels alumnes amb els professorat es realitzaran de manera 
ordinària, el dia de la setmana i en l'horari que al començament de curs es determina en la 
corresponent Programació General del Centre.  Per tal d’un millor aprofitament de les visites i 
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entrevistes, llevat d’excepcions que ho justifiquin, caldrà sol·licitar-les almenys amb un dia 
d’antelació.  
Aquestes tutories es podran realitzar fora de l’horari lectiu sempre que hi hagi acord entre els 
tutors i les famílies. 
 

� Secció 3.- Activitats complementàries i extraescola rs: 

Visites i excursions.-  
La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar s’haurà 
d’incloure a la Programació General del Centre.  En el marc d’aquesta programació, les activitats 
concretes seran autoritzades pel director/a i comunicades al Consell Escolar en la seva propera 
reunió.  
Les visites i/o excursions estaran degudament programades, s’informarà els pares/mares de 
l’alumnat afectat, els quals hauran de signar la corresponent autorització d’assistència dels seus 
fills/es, sense la qual no hi podran assistir.   
En el nostre centre , per a cada sortida amb mitjà de transport es redacten tres documents: 
Permís individual d’assistència. 
Contracte de transport amb l’empresa contractada. 
Recordatori d’obligació d’assistència al centre als alumnes que no participen en la sortida (Annex 
5) 
El consell escolar aprova dins la PGC totes les sortides a peu pel poble.  Els permisos de les 
famílies per participar en aquestes sortides s’aproven tots en conjunt en un sol document a principi 
de curs. Aquest document es lliura a les famílies el primer dia lectiu del mes de setembre i fins que 
no es té el retorn del mateix es considera vigent el document signat el curs anterior. 
De la resta de sortides i/o activitats  s’informa a les famílies en la reunió general d’inici  mitjançant 
el lliurament d’una graella en la que hi consten totes les sortides i activitats que es duran a terme al 
llarg del curs. 
Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser 
necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles en què el consell escolar del centre determini altres 
condicions que exigeixin una proporció superior. 
Les activitats no previstes a la Programació General del Centre en les que es cregui adient 
participar-hi seran autoritzades pel director/a del centre i comunicades al Consell Escolar en la 
propera reunió. 
En el nostre centre  tenim un protocol sobre l’organització de les sortides amb un repartiment i 
concreció de competències 

COMPETÈNCIES DELS TUTORS/ES 

1. En cas d’una sortida de nivell, demanar a la direcció del centre la  contractació del medi de 
transport. Elaborar la circular de l’excursió amb temps, repartir-la als/les alumnes i recollir 
les autoritzacions de les famílies. Lliurar un exemplar de la circular a direcció . 

2. Lliurar un exemplar de la circular al menjador . 
3. Comunicar a la direcció l’alumnat que no van d’excursió, donar-los la circular corresponent i 

recollir la butlleta a retornar per buscar-los ubicació i deixar-los feina preparada per a tot el 
dia. 

4. Agafar la farmaciola. 
5. Demanar a direcció la documentació específica, si n’hi ha, i una còpia del contracte i portar-

les el dia de l’excursió. 
6. Portar com a mínim un telèfon mòbil actiu i deixar el/s número/s a direcció. 
7. Si aquell dia toca vigilància de pati recordar-ho a direcció per tal de ser substituït/da. 
8. Avisar els/les mestres als que afecti la sortida (Educació Especial, suport, reforç i altres 

especialistes). 
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COMPETÈNCIES DEL COORDINADOR/A DE CICLE 

1. En cas d’una sortida de cicle, demanar a la direcció del centre la  contractació del medi de 
transport. Elaborar la circular de la excursió amb temps, repartir-la a l’alumnat i recollir les 
autoritzacions de les famílies. 

2. Preparar la documentació necessària, s’hi n’hi ha, i demanar a direcció la còpia del 
contracte amb l’empresa que farà el transport 

3. Recordar amb temps a direcció que es realitza la sortida per tal d’anomenar els i les 
acompanyats. 

 
RATIOS MÍNIMES PER A LA REALIZACIÓ DE LES SORTIDES  
La ràtio de cada sortida d’acord al nivell dels alumnes s’establirà segons la normativa d’inici de 
curs del Departament d’Ensenyament que es recull en les Instruccions d'Organització i 
Funcionament dels centres docents públics de Catalunya d'educació infantil i primària. 

COMPETÈNCIES DE DIRECCIÓ 

a) Contractar l’empresa de transport i redactar el contracte amb l’empresa de l’autocar. 
b) Nomenar els/les acompanyants, que a ser possible, formaran part del cicle on estiguin adscrits. 
c) Col·locar l’alumnat que no va a l’excursió a les classes acordades amb antelació. 
d) Proveir totes les substitucions que segons el protocol corresponent es deriven de la sortida. 

COMPETÈNCIES DELS I LES  ACOMPANYANTS  

Avisar els tutors/res de les classes afectades de la seva absència. 
 
Activitats extraescolars .-  
Les activitats extraescolars seran organitzades, programades i tutelades per l’AMPA, d’acord amb 
els interessos manifestats per les famílies. 
A l’inici de cada  curs escolar l’AMPA presentarà l’oferta d’activitats programades, en el ben entès 
que es duran a terme aquelles que pel nombre d’inscrits consideri viables, la direcció del centre ha 
de ser informada per part de l’AMPA de les activitats i horaris que es duran al centre així com la 
sol·licitud dels espais necessaris per a realitzar-los. 
 

� Secció 4.- Torns de vigilància de l’esbarjo: 

El temps d'esbarjo serà tutelat per mestres del centre segons els torns que consideri adients el 
consell escolar. 
En la Programació General del Centre es determinaran els torns dels mestres encarregats de 
l'esmentada tutela. 

� Secció 5.- De les absències: 

Les absències i la manca de puntualitat a classe hauran de ser justificades pels pares de l’alumnat 
implicat als seus respectius tutors/es. 
Les absències del professorat hauran de ser justificades a la direcció del centre. En la 
Programació General del Centre es determinarà el procediment a seguir per tal que les 
substitucions de les absències alterin el menys possible el normal funcionament de les activitats 
del centre. 
El/la  Cap d’Estudis, per delegació de la direcció del centre porta un control rigorós de totes les 
absències, del nombre i de la tipologia. Tots els/les mestres que hagin de faltar i ho sàpiguen amb 
antelació han de sol·licitar el corresponent permís al director/a que queda arxivat al centre. 
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Per tal que les absències tinguin la mínima repercussió possible sobre l’alumnat, cada curs a la 
PGC s’estableixen els horaris per preveure les substitucions: 
  
Les sessions substituïdes s’anoten sistemàticament i, si és possible, es distribueixen de manera 
equitativa. 
Els criteris generals per a l’organització de substitucions seran els que determini la direcció del 
Centre. 
 

� Secció 6.- Horaris del centre: 

El centre s'haurà d'ajustar al calendari escolar aprovat amb caràcter general per a tots els centres 
de nivell no universitari de Catalunya. 
Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el centre podrà programar activitats 
complementàries i extraescolars. La realització d'aquestes activitats, que seran de caràcter 
voluntari, no podran comportar, per a l’alumnat que no hi participin, discriminació o modificació de 
l'horari lectiu o del calendari escolar. 
Les dependències del centre podran ser utilitzades fora de l'horari escolar  de la forma prevista a 
la normativa vigent (Decret 218/2001, de 24 de juliol – DOGC 6.8.01). 
 

� Secció 7.- Utilització dels recursos materials: 

L’alumnat ha de dur a l'escola el material necessari per a la realització de les tasques pròpies del 
seu procés d'aprenentatge. Aquesta obligació s'estén a l'equipament esportiu. 
El professorat haurà de preveure el material didàctic que utilitzarà l’alumnat al llarg del curs i haurà 
de vetllar perquè tots en puguin disposar. 
El llistat de material previst s’haurà de lliurar a la direcció del centre en les dates establertes per la 
mateixa, la qual ho revisarà i ho lliurarà a l’AMPA per a que facin la comanda i distribució 
corresponent a cada nivell. 
A l’inici de cada curs es lliura als tutors l’albarà del material rebut per a que facin la revisió 
corresponent, el qual hauran de retornar a direcció, una vegada feta la comprovació i, si és el cas, 
amb les incidències que hi pugui haver.  
És responsabilitat del cada tutor la custodia i distribució del material als seus alumnes. 
L’AMPA té organitzat un programa de socialització i reutilització de llibres i material escolar en el 
que hi col·labora l’Ajuntament i el Claustre. 
 

� Secció 8.- Actuacions en el supòsit de retard en la  recollida de l’alumnat  a la 
sortida del centre:  

Del retard en la recollida dels/les alumnes 
La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 5 minuts després de 
l’hora de sortida establerta. 
En el cas que els alumnes de cicle inicial d’educació primària hagin d’esperar les persones 
encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependències de l’escola, habitualment al pati 
d’esbarjo. El Col·legi procurarà contactar amb la família si el temps d’espera ho aconsella. 
El protocol d’actuació en el nostre centre és el següent: 
Quan el retard es produeix per causes involuntàries que la família ha pogut comunicar a l’escola, 
l’alumne/a quedarà sota la custodia del/la conserge fins a la seva recollida. 
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, un cop acabat 
l’horari escolar, s’actuarà de la següent forma: 
El/la tutor/a telefonarà a la família. Si no troben ningú a casa ho comunicaran a la direcció del 
centre. El/la director/a intentarà comunicar amb les famílies, si no ho aconsegueix, passat un 
temps prudencial, avisarà el municipal, el qual  se’ls haurà d’emportar a algun lloc públic perquè 
puguin anar a recollir-los.  
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Durant aquests tràmits i fins el moment de la recollida l’alumne/a quedarà custodiat a Consergeria. 
Si el pare i la mare reincideixen en el retard es comunicarà a l’assistent social de l’EAP i de 
l’ajuntament. 
 

� Secció 9.- Actuacions en el supòsit d’absentisme de  l’alumnat: 

Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària, el mestre/a tutor/a de 
l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares 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/es. 
Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del 
centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin necessàries: 

Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els seus fills. Una còpia s'arxivarà 
en el centre. 
S’informa l’assistent social de l’EAP en les reunions periòdiques que manté amb el/la cap 
d’estudis o el director. 
Comunicar per escrit la situació a la Inspecció Educativa, d’acord amb el protocol d’actuació 
establert a l’efecte,  o bé a la direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Lleida. 

Quan l’absentisme es produeixi en el Segon Cicle d’Educació Infantil,  el mestre/a tutor/a es 
posarà en contacte amb els pares de l’alumne recordant-los la necessitat d’escolaritzar 
correctament els seus fills per tal d’evitar llacunes irrecuperables en el seu procés d’ensenyament - 
aprenentatge. La direcció del centre ho farà per escrit. Si no es corregeix l’esmentada situació ho 
comunicarà als serveis educatius o socials corresponents. 
En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, d’acord amb el 
Decret que regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes contràries a les normes de 
convivència del centre, i podran ser objecte de totes les mesures correctores que es contemplen a 
tal efecte en l’esmentat Decret regulador dels drets i deures dels alumnes. 
 
 

� Secció 10.- Admissió d'alumnes malalts i dels accid ents: 
 
Si un alumne té febre o una malaltia infecto contagiosa o pediculosi es localitzarà la família perquè 
se’n faci càrrec. 
Segons les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics, per 
poder administrar medicació als alumnes 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 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 al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre 
que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
En el nostre centre, quan l’administració d’un medicament tingui especial dificultat i/o pugui 
comportar perillositat d’algun tipus, haurà de ser un membre de la família de l’alumne qui es 
personi en el centre, a l’hora que correspongui, per responsabilitzar-se de la seva administració. 
En el cas que algun alumne/a pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la tutela de 
l'escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària la intervenció de personal 
especialitzat, en el cas que la mobilització no professional pugui estar contraindicada, s’avisarà al 
CAP o al 112, en cas de necessitat, i també als pares perquè se'n facin càrrec. En cas de no 
localitzar-los se'n farà càrrec el professor tutor/a o altre personal del centre per encàrrec de la 
direcció. 
Qualsevol accident que pugui plantejar el dubte de si s’ha de traslladar al Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de la localitat, es consultarà a la direcció i aquesta decidirà si cal o no traslladar 
el/la alumne/a afectat/da. 
En cas que la direcció decideixi el seu trasllat aquesta designarà la persona o persones que 
l’acompanyaran així com el vehicle. També s’avisarà la família per tal que es dirigeixin al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) per fer-se càrrec de l’alumne/a. 
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Si el problema no es pot resoldre al CAP, i cal traslladar l’alumne/a a Lleida , en principi ho farà la 
família. Si no es pot localitzar la família, el CAP es farà càrrec del trasllat i la direcció decidirà 
els/les acompanyants. 
 
 

� Secció 11.- Seguretat, higiene i salut:  
 
L’escola segueix el protocol establert pel Departament de Sanitat d’acord amb les indicacions 
recomanades pel Departament d’Ensenyament (Revisió anual a P-4 i vacunacions als alumnes de 
sisè) 
L’escola no atendrà cap petició d’entitats sanitàries privades que ofereixin els seus serveis, ja que, 
a part de les directrius abans esmentades, considerem que és responsabilitat de les famílies fer el 
seguiment individual dels seus fills. 
 
En el nostre centre hi ha un protocol a seguir per detectar els alumnes que pateixin qualsevol tipus 
d’al·lèrgia ( Annex 6) que haurà d’estar a disposició de tot el professorat que incideixi en un nivell, 
sota la responsabilitat del tutor/a. 
A més el tutor/a haurà de lliurar-ne una còpia  a la secretaria on es custodiarà en un lloc que sigui 
conegut per tot el personal del centre. 
 
 

� Capítol 2. - DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS: 

� Secció 1.- Actuacions en cas de queixes sobre la pr estació de servei que 
qüestionin l’exercici professional del personal del  centre: 

 
El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, professorat o altres 
treballadors/es del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional d’un/a docent 
o d’un altre treballador/a del centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol 
següent: 
 
1. Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. 
Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, adreçat a la 
direcció i hauran de contenir: 
° Identificació de la persona o persones que el pre senten 
° Contingut de la queixa, enunciat de la manera més  precisa possible (amb especificació dels 
desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s’ha 
produït per acció o omissió del professor/a o d’un altre treballador/a del centre a què es refereixen) 
° Data i signatura. 
L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres elements 
acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 
 
2. Correspondrà a la direcció del centre: 
° Rebre la documentació i estudiar-la; 
° Directament, o a través d'altres òrgans del centr e si escau, obtenir indicis -i sempre que sigui 
possible fer comprovacions per arribar a evidències- sobre l'ajustament dels fets exposats, a la 
realitat;  
° Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al p rofessor/a o treballador/a afectat, i demanar-li un 
informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la documentació 
probatòria que consideri oportuna. L'informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de 
la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la 
signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de 
l’interessat; 
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° Estudiar el tema amb la informació recollida i, s i ho considera oportú, demanar l'opinió d'òrgans 
de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; 
° Dur a terme totes les actuacions d'informació, d' assessorament, de correcció i, si fa al cas, 
d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes 
com a representant de l'Administració en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de 
la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit; 
° Contestar per escrit als que han presentat la que ixa, amb constància de recepció, comunicant-los 
la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, es 
contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar en l'escrit de resposta informació 
sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució 
adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre. 
En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir i, en el 
seu lloc, ho farà el/la cap d'estudis. 
 
3. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 
Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar a la direcció dels Serveis Territorials de la 
incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada quedarà 
arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de 
la Inspecció d'Ensenyament. 
 

� Secció 2.- Reclamacions de qualificacions: 
 
Els pares tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions 
d'activitats acadèmiques o d'avaluacions parcials o finals de cada curs dels seus fills al director/a 
del centre, tant a nivell verbal com escrit. 
Els pares tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions esmentades d'acord 
amb el que disposa l'art. 9 del Decret 279/2006. 
L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la 
qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i 
continguts de l'ensenyament. 
L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del 
professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les 
avaluacions parcials o les finals de cada curs. 
Així mateix, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. 
Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 
1. La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els 
objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 
programació per l'òrgan didàctic corresponent. 
2. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 
 

� Capítol 3. - SERVEIS ESCOLARS: 

 
� Secció 1.- Servei de menjador: 

 
L'escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats 
al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador. Tan sols greus i/o repetits problemes de 
conducta, o bé la manca d'autonomia personal d'algun alumne, podria fer que el centre s'hagués 
de replantejar la seva admissió i/o permanència en l’ús del servei. 
Els/les alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera esporàdica 
avisant al centre puntualment. La manca d’espai destinat al servei de menjador podrà ser causa 
objectiva de limitació d’usuaris del servei. 
El servei de menjador es regirà pel seu Pla de Funcionament. 
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En el nostre centre el servei de menjador és una concessió administrativa de l’Ajuntament a una 
empresa, la qual cada nou curs lliura el Pla de Funcionament al Consell Escolar i es publica i 
s’actualitza a la PGC. 
A part del seu Pla de Funcionament , l’organització del servei de menjador es fa de manera 
general tal com s’indica a continuació i s’especifica detalladament en la PGC. 
Tot l’alumnat que utilitzi el servei de menjador haurà de respectar els monitors/es i el personal 
encarregat del funcionament del servei. S’atendran a les normes d'higiene i d’ordre establertes.  
Els/les alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense autorització signada 
pels pares. 
 
Alumnes d’Educació Infantil 
1.- A les 12:15 h., les monitores passaran a recollir per les classes els alumnes de P-3 que facin ús 
del menjador i que controlaran mitjançant les llistes que estaran a disposició tant de les monitores 
com de les tutores corresponents. La resta d’alumnes d’E.I. (P-4 i P-5) es recolliran, també a les 
respectives classes, cinc minuts abans de l’hora de sortida. Abans de seure a dinar les monitores 
els acompanyaran als lavabos annexos a la sala de menjador on es rentaran les mans. 
2.- Controlaran que seguin en el lloc de la taula que els correspon per començar a menjar. 
3.- Hauran d’ajudar-los a menjar en la mesura de les necessitats individuals i vetllar perquè es 
mengin tot allò que hom consideri adient. 
4.- Una vegada hi hagi un grup important d’aquest alumnat que hagi acabat de dinar, una de les 
monitores, els conduirà cap al pati i tindrà cura tant d’aquells com dels altres que progressivament 
vagin acabant. Quan la majoria hagi acabat una altra monitora ajudarà la que ja està vigilant. 
5.- A les 13:00 hores els/les alumnes de P-3 seran conduits a l’espai habilitat per dormir fins les 
14:40 amb la vigilància de monitores del menjador. Acabada la migdiada els hauran de fer rentar-
se les mans, beure i anar al lavabo. Les mateixes monitores acompanyaran els alumnes de P3 a 
les aules respectives on romandran fins que entrin la resta de companys amb les tutores 
corresponents. 
La resta del grup romandrà al pati amb les altres monitores i, abans de que toqui el timbre per 
incorporar-se a les seves files, els hauran d’acompanyar a rentar-se les mans, a beure  i a anar al 
lavabo si ho necessiten 
6.- En cas de pluja o mal temps, els nens/es, no poden sortir al pati, es queden en l’espai de 
l’escola destinat per aquestes circumstàncies, que pot variar cada curs escolar d’acord amb les 
disponibilitats del centre (vestíbul, aula de psicomotricitat..) o veure alguna cinta de vídeo adient. 
7.- Si algun nen/a al seu càrrec pren mal i no és de gaire importància el curaran fent ús de la 
farmaciola pròpia de l’empresa. En tot cas se seguirà el mateix protocol  especificat en el Titol VIII, 
Capítol 1, Secció 10 d’aquestes NOF, en el ben entès que les responsables d’aquestes actuacions 
seran les titular de l’empresa concessionària. 
8.- A les 15 hores comença l’activitat lectiva i acaben els torns les monitores corresponents. 
 
Organització del menjador escolar pels alumnes de P rimària 
1.- A les 12:30 hores tocarà el timbre indicant l’hora de sortida. Els/les alumnes de menjador 
hauran de situar-se al final de la fila del seu curs i el/la tutor/a controlarà que es dirigeixin al punt 
de trobada amb les monitores de menjador que controlaran els que aquell dia en faran ús. Els/les 
alumnes que vulguin fer deures després de dinar baixaran tot allò que necessitin i ho deixaran en 
un racó del menjador. A les 12:40h. es tancaran les portes del recinte escolar. 
2.- Les monitors/es vetllaran perquè els alumnes s’acabin tot el menjar, prenguin els plats en 
l’ordre previst, mengin amb correcció i parlin sense cridar. Als més petits els ajudaran a tallar la 
carn i a pelar la fruita. Si fos el cas controlarien els alumnes que hagin de prendre algun 
medicament, prèvia prescripció mèdica i coneixement del cas per part de la família corresponent. 
3.- A mesura que vagin acabant de dinar els alumnes aniran sortint al pati on estaran al càrrec 
d’una monitora fins que hi siguin tots els alumnes del torn corresponent i es dirigiran al pavelló on 
romandran jugant o fent deures en les taules habilitades. Les monitores en tindran cura. 
4.- A les 14:45 hores s’anunciarà la fi del servei del monitoratge de menjador que indicarà també 
l’acabament de l’estudi, perquè l’alumnat que hagi desat material a la sala del menjador el pugui 
recollir i endur-se’l cap al pati. 
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5.- Les monitores de pati no deixaran entrar cap alumne/a al recinte escolar durant el temps que 
duri el servei de menjador i es dirigiran a les files corresponents quan el conserge toqui el timbre 
de les 14:55 hores.  
Només podran entrar aquell alumnat que participi en activitats escolars de l’AMPA i del qual en 
tindrà la corresponent llista les responsables del menjador, o bé els alumnes que col·laboren en 
les tasques d’organització del menjador i que entraran sempre amb les monitores corresponents. 
6.- Abans de que toqui el timbre els alumnes s’hauran  d’haver rentat les mans, anat a beure  i  al 
lavabo, si ho necessiten. 
Les monitores vigilaran que el comportament als serveis sigui el correcte i que aquests no pateixin 
cap desperfecte causat pels alumnes. 
7.- En cas d’una falta de respecte o problema de disciplina greu ho comunicaran de seguida a la 
Direcció, per tal que es puguin prendre les mesures adients el més aviat possible. 
8.- En cas de mal temps, els nens/es, amb les corresponents monitores, ocuparan els espais que 
s’establiran a l’inici de cada curs escolar d’acord amb la disponibilitat. 
9.- Si algun nen/a pren mal i no és de gaire importància les monitores el curaran fent ús de la 
farmaciola pròpia de l’empresa. En tot cas se seguirà el mateix protocol  especificat en el Titol VIII, 
Capítol 1, Secció 10 d’aquestes NOF, en el ben entès que les responsables d’aquestes actuacions 
seran les titular de l’empresa concessionària. 
10.- A les 15 hores comença l’activitat lectiva i acaben els torns les monitores corresponents. 
 
Organització del menjador en horari intensiu 
A final de curs l’empresa concessionària passa una circular als pares que en vulguin fer ús i al 
mateix temps, quan els/les alumnes són de primària, demana si se n’aniran sols cap a casa en 
acabar de dinar o si els vindran a buscar. 
 
Edifici d’Educació Primària 
L’alumnat de menjador baixarà quan toqui el timbre general. 

Si els nens/es tenen permís per anar-se’n sols, en acabar de dinar poden marxar 
acompanyats/des d’algun/a monitor/a que els obri la porta. En cas d’haver de passar-los a recollir 
el pare/mare o persones autoritzades, aquests s’esperaran on se’ls indiqui per part dels 
responsables del menjador. Els/les monitors/es acompanyaran els/les nens/es que ja hagin acabat 
fins la porta, l’obriran i els entregaran a les persones autoritzades. Així s’evita que cap nen/a pugui 
abandonar el centre indegudament. 
 
Edifici d’Educació Infantil 
L’alumnat d’Educació Infantil són recollits a les 12:45 h. per començar a dinar el més aviat 
possible.  

S’estableixen un torn de recollida, hora de sortida, a les 15:00 hores, els pares, o persones 
autoritzades recolliran els nens/es que ja hagin acabat.  

 

� Secció 2.- Servei d’acollida: 
 
El centre oferirà un servei d’acollida matinal i a la tarda, acabada l’activitat acadèmica,  l’horari del 
qual s’establirà a l’inici de   cada curs escolar d’acord amb les necessitats expressades per les 
famílies i per la viabilitat i disponibilitat dels responsables d’aquest servei. 
 
 

� Secció 3.- Servei de biblioteca escolar: 
 
 Al centre funcionarà un servei de biblioteca. En la Programació General del Centre es nomenaran 
els encarregats del servei, que tindran cura del seu funcionament. 
Tot l’alumnat tindrà la possibilitat d'accedir i utilitzar l'espai de la biblioteca. 
La biblioteca del nostre centre oferirà a l’alumnat els següents serveis: 
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Lectura i recerca d’informació: L’alumnat podrà fer ús de la biblioteca dins de l’horari assignat al 
seu curs i sempre acompanyat d’un professor responsable. 
Préstec: L’ alumnat podrà demanar un llibre i se'l podran emportar a casa per llegir-lo. Mentre dura 
el temps del préstec, l'alumne/a és l'únic responsable i en cas de pèrdua o de malmetre el llibre, 
estarà obligat/ada a comprar-ne un de nou. 
 
 

� Capítol 4.- GESTIÓ ECONÒMICA: 

 
El secretari /a, amb l’ajuda del personal d’administració i amb el vist i plau del director/a elaborarà 
el projecte de pressupost anual que serà presentat al Consell Escolar per a  la a seva aprovació. 
 
En acabar el any econòmic, el secretari/a, amb el consentiment del director/a, presentarà al 
Consell Escolar del centre, la liquidació econòmica de l’any per a la seva aprovació. 
 
Per al seguiment de tota la gestió econòmica del centre s’utilitzarà el programa informàtic SAGA 
del departament d’Ensenyament.  
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�  Capítol 5. - GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA: 

 
Documents a desar a la carpeta individual  

  1.- Documents de matriculació. 
  2.- Entrevista inicial amb els pares. 
  3.- Còpia dels informes a les famílies. 
  4.- Entrevistes amb les famílies. 
  5.- Document d’elecció d'opció religiosa. 
 6.- Possibles dictàmens de NEE (EAP). 
  7.- Possibles documents referents a repetició 
  8.- Possibles PI. 
  9.- Possibles documents exploracions EAP 
  8.- Possible document acceptació/declinació assistència a  l’aula 
d’educació especial. 
 10.- Document d’autorització d’ús de la imatge dels/les alumnes. 
 11.- Autorització SEP, si és el cas. 
 12.- Carta de compromís signada per la família. 
 13.- Informe individualitzat de final d’etapa d’E.I. 
Nota.- La carpeta amb tots aquests documents es lliuraran a Secretaria 
al final de primària 

Documents a desar a l’arxivador de classe  

1.- Llista d’alumnat amb autorització d’ús de la imatge signada. 

2.- Llista d’alumnat amb incidències de salut (al·lergies...) 

3.- Llistat de socialització de llibres lliurat per l’AMPA. 
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4.- Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne. 
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   1.- Acta trimestral de classe  (les entregaran els tutors/es mitjançant el 
programa informàtic creat) 
   2.- Acta de la sessió d'avaluació trimestral en format informàtic. (cada 
tutor) 
   3.- Informes dels professorat d’E.Especial 
   4.- Resultats de les proves d’avaluació diagnòstica (5è) i de 
competències bàsiques (6è) 
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  1.- Expedient acadèmic. 
  2.- Historial acadèmic. 
  3.- Informe individualitzat fi etapa. 
  3.- Informe personal per trasllat, si és el cas. 
  4.- Informe individualitzat de final d’etapa d’E.I. 
  5.- Resum d’escolarització d’E.I. 
  4.- Actes de final de cicle general de classe. 
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� Capítol 6.- DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT 
SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE: 

 
El personal d’administració del centre , segons instruccions per a l’organització i funcionament 
dels centres docents públics,  tenen les funcions següents: 
 
A- Correspon als auxiliars d’administració  (o administratius): 
 
- la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnat, la gestió 
administrativa dels documents acadèmics: historials acadèmics, expedients acadèmics,  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 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 direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques d’aquest, la 
realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 
Poden ser electors i elegibles de personal d’administració i serveis al consell escolar del centre. 
 
En el nostre centre  el/l’auxiliar d’administració tindrà també aquestes tasques  
 
1. Cada matí i cada tarda a primera hora, i d’acord amb la llista d’absències de l’alumnat del 
centre que li facilitaran els tutors, haurà de contactar  telefònicament amb les famílies  d’aquest 
alumnat  per tal de comunicar-los l’absència, recordar-los l’obligació de telefonar al centre i 
demanar-los el motiu d’aquesta, per comprovar que estigui justificada. 
2. Cada dia, i com a seguiment i constància escrita d’aquestes absències, haurà d’anotar en 
el document corresponent  el nom de l’alumnat absent, el motiu de l’absència i la persona amb 
qui ha contactat. 
3. Fer un seguiment personal i especial de les faltes d’assistència  de l’alumnat que 
presenta una major freqüència d’absències i trametre aquesta informació a la direcció del centre 
perquè aquesta comprovi, si és el cas, la seva justificació i fins i tot recordar a la família l’obligació 
legal d’assistència a classe que tenen els seus fills i filles, dels quals ells en són responsables. En 
aquest full de seguiment personal queden anotades les faltes d’assistència no justificades. 
4. Col·laborar amb el/la conserge en el manteniment de la fotocopiadora.  
 
B-  Els/les auxiliars d’educació especial , segons instruccions per a l’organització i funcionament 
dels centres docents públics tenen les funcions següents: 
Correspon als/les auxiliars d'educació especial: 
a)  Ajudar l'alumnat 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...). 
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b) Ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació...) a fi de 
garantir que puguin participar en totes les activitats. 
c)  Realitzar els tractaments específics de l'alumnat en el centre docent. 
La direcció del centre vetllarà perquè el suport d’aquest personal afavoreixi el desenvolupament de 
l’autonomia personal i millora de la qualitat de vida d’aquest alumnat. 
En el nostre centre  tindran a més les funcions següents: 
a) Donar suport a l’equip de mestres a l’aula en les tasques que afectin els infants vetllats. 
b) Vetllar per l’adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l’escola. 
c) Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida de l’alumnat 
objecte de la seva atenció. 
d) Donar suport a aquest alumnat al pati durant l’esbarjo, i als àpats, si cal. 
e) Potenciar la relació afectiva amb els seus companys./es. 
 
C- Els/les tècnics/tècniques d’educació infantil  segons instruccions per a l’organització i 
funcionament dels centres docents públics tenen les funcions següents: 
Correspon al tècnic o tècnica especialista en educació infantil: 
a) 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. 
b) Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge 
d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 
c) Dur a terme activitats específiques amb l’alumnat pautades pel mestre/a tutor/a. 
d) Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
e) Participar en processos d’observació dels infants. 
g) També té la funció de tenir cura d’algun/a  nen/a d’educació infantil a qui no hagin vingut a 
recollir a temps, mentre es realitzen els tràmits ja contemplats a la secció 8 d’actuacions en el 
supòsit de retard en la recollida de l’alumnat  del centre, Títol VIII capítol 1 de funcionament 
general. 
Els/les tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions del cicle i de 
nivell i en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves funcions i poden 
participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor/a. 
Així mateix, poden participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i ser electors i 
elegibles de personal d’administració i serveis al consell escolar del centre. 
 
D- Els/les fisioterapeutes  segons instruccions per a l’organització i funcionament dels centres 
docents públics tenen les funcions següents: 
Correspon als i les fisioterapeutes: 
a) Realitzar, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de la persona usuària per tal 
d’establir el seu grau d’afectació. 
b) Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, i dur a 
terme el tractament específic que aquest requereix. 
c) Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals,serveis i 
especialistes. 
 
E- El personal subaltern - conserge  que presti els seus serveis en aquest centre educatiu es 
regirà pel corresponent "Reglament funcional del personal subaltern - conserge del servei 
d’ensenyament" aprovat pel ple de l’ajuntament corresponent en el seu moment. 
Poden ser electors i elegibles de personal d’administració i serveis al consell escolar del centre. 
Correspon al/ a la conserge en el nostre centre 
 
 Diàriament: 

- Obrir i tancar portes exteriors i principals. 
- Obrir i tancar persianes dels espais comuns. 
- Repostar paper higiènic WC ,  paper eixugamans,  sabó...  
- Controlar  caldera de la calefacció,  durant el període en que aquesta funcioni i revisar pressió 
màquines. 
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- Netejar espais oberts, el pati, davant i darrera. 
- Corregir les possibles avaries elèctriques, de fontaneria, de fusteria, ... o si no està capacitat/ada  
per fer-ho, avisar als professionals de les avaries perquè puguin resoldre-les el més aviat possible 
- Trucades de timbre  d'entrades i sortides. 
- Atendre les visites que vagin a  direcció,secretaria o tutors/es. 
- Rebre i acompanyar l’ alumnat que arribi més tard de l’horari habitual. 
- Distribuir per les aules tot tipus de documentació (col·legi, AMPA, ...). 
- Recollir la correspondència de la bústia i distribuir-la. 
- Tancar amb clau les portes exteriors i atendre el timbre per a les visites  
- Fer les fotocòpies que demanin els i les mestres. 
- Escampar serradures, escombrar i recollir-les en les circumstàncies que ocorrin en qualsevol lloc 
del centre, després d’haver estat prèviament avisat/da. 
- Custodia, control i lliurament de material d’ús general del centre (folis, plastificacions, 
enquadernacions.. 
- Atenció telefònica, en cas d’absència de l’auxiliar administrativa. 
 
-Setmanalment: 
 
-Regar les plantes. 
-Repassar possibles avaries. 
-Llistat de reposició de material 
-Repàs neteja general dels patis. 
-Arreglar, si s'escau, qualsevol tipus de material del centre. 
  
D’altres: 
 
-Vetllar per les revisió tècniques que es realitzin en el centre. 
-Neteja de l’espai de la caldera de la calefacció. 
-Vetllar per la neteja del dipòsit d’aigua del centre. 
-Comunicar a l’Ajuntament, a través del director, els arranjaments i/o serveis que es necessitin. 
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TÍTOL IX. ANNEXOS 

 
 

� ANNEX 1    
Document per a la unificació de criteris a l’hora de les propostes de repetició de 
primària. 
 

� ANNEX 2     
2.1. Document d’acord amb una proposta de repetició de curs. 
2.2.  Document de repetició de curs proposades pels pares. 
 

� ANNEX 3 
3.1. Informe a les famílies sobre problemes de convivència causat pel seu/a fill/a. 
3.2. Registre de comportament distorsionador. 
 

� ANNEX 4 
Registre de comportament distorsionador i/o que atempti contra la integritat física. 

 
� ANNEX 5 

Circular per als pares dels nens que no participen en les sortides. 
 

� ANNEX 6    
Protocol d’actuació davant d’una reacció al·lèrgica. 
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DOCUMENT PER A LA UNIFICACIÓ DE CRITERIS A L'HORA D E 

LES PROPOSTES DE REPETICIÓ DE PRIMÀRIA 

   

 L’equip docent de cada alumne/a, a l'hora de decidir sobre la proposta  de 
repetició de curs d'un alumne/a  tindran en compte els punts següents: 

 a.- Que manifesta un grau d'immaduresa  que li impedeixi una continuació amb el 
grup classe amb alguna garantia d'assolir uns mínims. 

 b.-  Que mostri una actitud positiva envers l'aprenentatge i l’escola o, si més no, 
que no sigui negativa. 

 c.-  Que mostri signes o indicis que prevegin que la repetició li serà profitosa, tant 
a nivell cognitiu com a nivell emocional i social. 

  

 En el cas que un/a alumne/a compleixi totes aquestes coordenades, la repetició 
serà  efectiva respectant  els passos següents: 

 

 1.-  Les propostes de repetició les podran presentar els/les  membres de l’equip 
docent de l’alumnat esmentat durant la sessió extraordinària convocada per aquest tema..  

2.- Aquestes propostes les estudiaran, debatran i aprovaran, si és el cas, les 
comissions d'avaluació del cicle corresponent reunides en sessió extraordinària durant el 
mes de maig. S'hauria d'arribar a l'acord per unanimitat, o si no fos possible, amb un 
mínim de les  tres quartes parts dels i de les membres assistents de la comissió. 

 3.-  Una vegada aprovades hi haurà una reunió del pare i la mare amb el tutor/a 
per tractar d'aquesta possibilitat, sempre abans de la sessió de comissió d’avaluació del 
tercer trimestre. 

 4.- Tota repetició serà presentada com una oportunitat a què té dret l'alumnat per 
tal d'assolir uns objectius que cada vegada tindrà més difícils si no ho fa. 

 5.-  Si la repetició proposada és acceptada pel pare i la mare, se'ls farà signar un 
document d'acord amb la mateixa i l'alumne/a repetirà el nivell corresponent.  

 6.-  Si una repetició proposada finalment no es duu a terme per qualsevol raó, la 
possible assistència a l'aula d'educació especial serà decidida amb total  independència 
de l'acceptació, o no, d'aquesta repetició 
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Document d’acord amb una proposta de repetició de c urs. 
 
En/NA__________________________________ pare/mare/tutor/a de 

l’alumne_________________________________________________, 

Que actualment està estudiant el _________ curs del cicle 

_____________, 

després d’haver escoltat el consell del tutor/a del seu fill/a, compartit per la 

comissió d’avaluació, en el que se li comunica la conveniència d’una 

repetició de curs, expressa la seva aprovació per tal que l’alumne repeteixi 

el curs esmentat. 

Puntualitzant que tota repetició és una oportunitat a la que tot alumne té 

dret durant el període d’Educació Primària. 

L’acceptació de la repetició proposada ve expressada en la signatura 

d’aquest document. 

 

Alpicat, a            de                 de 20 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a 

 

 

 

 

 

Signat________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola DOCTOR SERÉS 

Plaça Gaudí s/n 
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Document de  repetició de curs proposada pels pares . 
 
 
En/NA__________________________________ pare/mare/tutor/a de 

l’alumne_________________________________________________, 

Que actualment està estudiant el _________ curs del cicle _____________, 

després d’haver manifestat la petició de repetició del seu fill/a, i escoltat el 

consell del tutor/a, compartit per la comissió d’avaluació, en el que se li 

comunica la no conveniència d’aquesta repetició de curs, manté la seva 

opinió i demana que no passi al curs següent. 

La repetició demanada pels pares ve expressada en la signatura d’aquest 

document. 

 

Alpicat, a            de                 de 20 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a 

 

 

 

 

 

Signat________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola DOCTOR SERÉS 

Plaça Gaudí s/n 
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Informe a les famílies sobre problemes de convivènc ia causat pel seu/a fill/a 

 

En/Na ______________________________ tutor/a de l’alumne/a 

____________________________ 

es veu en la circumstància de fer-los saber que el seu fill/a ha tingut un comportament 

contrari a la convivència en el centre i l’han hagut de fer fora de classe. Aquest fet ha 

ocorregut 

el dia Hora 
a la classe de / 

esbarjo 

mestre/a 

responsable 

atès/a fora pel 

mestre/a 

     

 

La tipologia de la falta contrària a les normes de convivència, segons decret 102/2010 

sobre Drets i Deures de l’alumnat, és: (suprimir paràgraf si no és el cas)  

La tipologia de la falta greument perjudicial per a la convivència en el centre, segons 

decret 102/2010 sobre Drets i Deures de l’alumnat, és: (suprimir paràgraf si no és el 

cas)  

Explicació concreta dels fets per part del/la mestre/a responsable de la classe o del 

pati: 

El mestre/a que l’ha atès a fora de classe informa que: ha fet          / no ha fet          

la tasca encomanada. 

El/la tutor/a informa que després de la pertinent reflexió  l’alumne/a 

Compleix les següents circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació: 

(suprimir paràgraf si no és el cas)  

Es donen les següents circumstàncies que poden intensificar  la gravetat de l’actuació: 

(suprimir paràgraf si no és el cas)  

Per la qual cosa decidim l’alumne/a és mereixedor/a de les següents actuacions_____. 

(suprimir línia si no és el cas)  

Signatura mestre/a   Signatura tutor/a  

  

Departament d’Ensenyament 
Escola Doctor Serés 
25110 Alpicat 
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REGISTE DE COMPORTAMENT DISTORSIONADOR  

 

DE L’ALUMNE/A____________________________________  NIVELL____________________  

CURS__________________ 

  

DATA FETS 
ACTUACIÓ/MESURES DEL/ DE  

LA MESTRE/A 

COMPORTAMENT/REACCIÓ 

DE L’ALUMNE/A 
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REGISTE DE COMPORTAMENT DISTORSIONADOR I/O QUE ATEM PTI CONTRA LA INTEGRITAT FÍSICA 
  

DE L’ALUMNE/A____________________________________  NIVELL____________________  CURS__________________ 

 

DATA 

 

SITUACIÓ INICIAL 

 

ACTUACIÓ DEL/LA 

MESTRE/A 

 

COMPORTAMENT/REACCIÓ 

DE L’ALUMNE/A 

 

MESURES 
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Circular per als pares dels nens que no participen en les sortides  
 

Donat que el/la seu/va fill/a ens ha comunicat que no participarà en la sortida 
programada pel centre, els recordem que els alumnes tenen la obligació de venir al 
centre i dur a terme les tasques assignades pels seus tutors. 

La Direcció del centre establirà les classes on s’ubicaran el dia de la sortida i 
vetllarà perquè aquests alumnes arribin puntuals i s’adrecin a les aules 
determinades. 

Confiem que vostès també entendran aquesta obligació i vetllaran perquè els seus 
fills compleixin amb el seu deure, que és també el seu dret. 

Atentament. 

La Direcció 
 

 

Resguard a retornar al Centre 
En/na_________________________________________,pare/mare/tutor/ade 
l’alumne/a____________________________________de Cicle _____________ 
d’Educació Primària del CEIP Doctor Serés que no participa en la sortida del 
centre que duu a terme la seva classe el dia_______ d’___________ de 200_, 
es sabedor/a de l’obligació del seu/va fill/a d’assistir a classe, comunicant que: 

� Assistirà a l’escola en l’horari habitual. 

� No assistirà a l’escola pel motiu següent: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________ 

Signatura Pare/mare/tutor/a 

 

 

 
Signat_________________________ Alpicat a,_____d’_________de 20__  

 
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola DOCTOR SERÉS 

Plaça Gaudí s/n 
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